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 PROCEDŪRA 

Reģionālās politikas komiteja 2004. gada 22. jūlija sanāksmē iecēla …. par šī atzinumu atbildīgo 
referentu. 

Tā izskatīja mandāta projektu .…. sanāksmē. 

Šajā/pēdējā sanāksmē tā pieņēma mandāta projektu ar … balsīm “par”, … balsīm “pret”, un … 
atturējās/vienbalsīgi. 

Balsojumā piedalījās: ... (priekšsēdētājs/-a / priekšsēdētāja/-as pienākumu izpildītājs/-a), ... 
(priekšsēdētāja(-as) vietnieks(-ce), ... (priekšsēdētāja(-as) vietnieks(-ce), ... (par ziņojumu 
atbildīgais referents), …, (... aizstājējs) un ... (aizstājējs … saskaņā ar 153. panta 2. punktu), … 
un … . 
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ĪSS PAMATOJUMS 

 

Ievads un pārskats 
 
Attiecībā uz struktūrfondiem un reģionālo politiku 2005. gada budžeta procedūrā ir trīs nozīmīgi 
aspekti. Pirmkārt, tas ir pirmais pilna budžeta gads Eiropas Savienībai ar 25 valstīm. Otrkārt, 
paplašināšanās rezultātā ir palielinātas kopējās summas, kas provizoriskajā budžeta projektā ir 
piešķirtas reģionālajai politikai. Maksājumu apropriācijas pieaug straujāk nekā saistību 
apropriācijas. Treškārt, apropriāciju piešķiršana atspoguļo pārejas procesu, kā astoņas no 
jaunajām dalībvalstīm pirmspievienošanās instrumentu vietā sāk izmantot Kohēzijas fonda 
sniegto atbalstu. 
 
Izmaiņas reģionālās politikas un Kohēzijas fonda izdevumu sistēmā vajadzētu salīdzināt ar 
budžeta projekta izdevumu līmeņu kopējo attīstību. Vidējais maksājumu apropriāciju pieauguma 
līmenis budžeta projektā ir 9,7 %, kas palielina kopējo izdevumu apjomu līdz 109,5 miljardiem 
eiro. Kopējās saistību apropriācijas budžetā pieaug līdz 117,2 miljardiem, kas ir pieaugums par 
5,2%. Paplašinātajā Eiropas Savienībā struktūrfondu maksājumu apropriācijas palielinās par 
14,8%, t.i. līdz 35,4 miljardiem eiro un saistību apropriācijas par 3,3% līdz 42,4 miljardiem eiro. 
Šajā struktūrfondu kopējā rādītājā Kohēzijas fonda izdevumu postenis pieaug par 7,3% līdz 
nedaudz vairāk par 3 miljardiem eiro, bet Kohēzijas fonda saistību apropriācijas samazinās par 
9,7% līdz 5,1 miljardam eiro. Kohēzijas fonda saistību apropriāciju samazinājumu lielā mērā 
nosaka tas, ka Īrija vairs nav atbilstīga.  
 
Iepriekšējie novērojumi rāda, ka lēnākiem pieauguma tempiem vai, kā Kohezijas fonda 
gadījumā, saistību apropriāciju samazināšanai, salīdzinot to ar pieaugumu maksājumu 
apropriācijām, vajadzētu palīdzēt samazināt RAL (no franču valodas reste à liquider — 
nesamaksātās saistības) — nenokārtoto saistību apropriāciju atlikumu. 
 
Paplašināšanās ietekme 
 
   Ar strukturālajiem pasākumiem saistīto izdevumu pieaugumu par 14,8 % lielā mērā rada 
jaunajām dalībvalstīm pieejamās maksājumu apropriācijas, kas ir palielinātas divas reizes. 
Desmit dalībvalstu Eiropas Savienības struktūrfondu izdevumu postenis pieaug par 82 % un 
Kohēzijas fonda izdevumi pieaug par 330 %, lai gan, protams, jaunajām dalībvalstīm 
pirmpievienošanās strukturālo izdevumu posteni slēdz. Struktūrfonda maksājumu apropriācijas 
jaunajās dalībvalstīs sasniegs 3,09 miljardus eiro, bet saistību apropriācijas būs 5,3 miljardi eiro.  
 
 Desmit dalībvalstu Eiropas Savienībā Kohēzijas fondā ir 0,7  miljardi eiro maksājumu 
apropriācijas un 2,39 miljardi saistību apropriācijas. 
 
Apropriācijas piecpadsmit dalībvalstu  Eiropas Savienībai 
 
   Piecpadsmit dalībvalstu Eiropas Savienības provizoriskajā budžeta projektā struktūrfondiem ir 
palielinātas gan saistību, gan maksājumu apropriācijas.  Maksājumu apropriācijas pieaug par 
11,3 % līdz 29,3 miljardiem eiro un saistību apropriācijas pieaug līdz nepilniem 33 miljardiem 
eiro.  Varētu šķist, ka šis pieaugums ir pietiekams, tomēr, ņemot vērā 2004. gadā sasniegtos 



PA\537697LV.doc 5/6 PE 346.891 

 LV 

augstos rādītājus gan budžeta izpildē attiecībā uz Reģionālo attīstības fondu, gan noteikuma n+2 
piemērošanā, ir skaidrs, ka, iespējams, būs neieciešams vēl palielināt maksājumu apropriācijas. 
Tomēr vēl nav skaidrs, cik lielus struktūrfondu apjomus jaunās dalībvalstis spēs izmantot. Tādēļ 
ir ļoti svarīgi, lai Komisija sniegtu Parlamentam jaunāko informāciju par 2004. gada budžeta 
izpildes prognozēm. 
 
Trešā ziņojuma par ekonomisko un sociālo kohēziju izvērtējums 
 
   Saskaņā ar tiesību aktu prasībām Komisijai ir jāveic struktūrfondu izdevumu pārbaude katram 
plānošanas periodam. Pārbaužu rezultātus par 1994.–1999. gada plānošanas posmam publisko 
2004. gadā. Vērtējumus, kas struktūrfondiem parasti ir labvēlīgi, iekļauj pārskatā, ko sagatavo 
2000.–2006. gada plānošana perioda vidū un arī Trešajā ziņojumā par ekonomisko un sociālo 
kohēziju. Ar nožēlu jāatzīst, ka 1994. gadā pieļautās nepilnības mērķu nospraušanā, nozīmē to, 
ka nav iespējams veikt padziļinātu rentabilitātes analīzi. Tomēr šī raksta autors apzinās arī to, ka 
skatot 2005. gada budžeta projektu vajadzētu ņemt vērā vispārīgo regulu par struktūrfondiem un 
Kohēzijas fondu, kas aizstās Regulu 1260/1999, tiklīdz tā būs publiskota. It īpaši ir jānožēlo tas, 
ka attiecībā uz Kohēzijas fondu vērtējums par izpildi nebūs gatavs ātrāk par 2004. gada 
novembri. 
 
RAL — neizpildītās saistību apropriācijas 
 
Saskaņā ar iepriekš teikto, strukturālajai politikai plānotais maksājumu apropriāciju 
palielinājums ir lielāks par plānoto saistību apropriāciju palielinājumu, kam vajadzētu samazināt 
RAL pieaugumu. Tomēr šajā gadījumā, kā tas redzams provizoriskajā budžeta projektā, RAL 
pieaugs. Šo “ neproporcionālo” RAL, kas attiecas uz programmām vēl pirms 1999. gada, ir 
jānovērš līdz 2004. gadam. 
 
Atsevišķi jautājumi un grozījumu projekti 
 
   Šī raksta autors tagad nosauks atsevišķus provizoriskā budžeta projekta sadaļas, kurās, 
viņaprāt, varētu veikt grozījumus, ko sagatavotu komiteja. Šos provizoriskos priekšlikumus var 
mainīt. Komiteja, protams, saglabā tiesības ierosināt vai atsaukt grozījumus, ņemot vērā 
Padomes pirmo budžeta lasījumu un budžeta projekta pieņemšanu piektdien, 16. jūlijā, it 
īpaši attiecībā uz to, ja summas, ko pēc Padomes ieteikuma samazināja, palielina līdz 
tādam apjomam, kādas tās bija provizoriskajā budžeta projektā. 
 
Ņemot vērā sasniegtos augstos rādītājus maksājumu apropriāciju īstenošanā piecpadsmit 
dalībvalstīm ES, šī raksta autors iesaka palielināt pirmajam mērķim — Reģionālajai politikai — 
paredzēto summu (pozīcija 13-03-01) vēl vairāk, nekā tas ir paredzēts provizoriskajā budžeta 
projektā. Ar grozījumu palielinātā summa, kas palielināsies par 250 miljoniem eiro jeb par tikai 
0,2 % salīdzinājumā ar 2004. gada līmeni, palielinātu maksājumu apropriācijas šajā pozīcijā līdz 
vidējiem neobligāto izdevumu rādītājiem provizoriskajā budžeta projektā. 
 
Attiecībā uz saistību apropriācijām šī raksta autors netic, ka provizoriskajā budžeta projektā 
otrajam mērķim — reģionālā politika (pozīcija 13–3–04)— iedalīto līdzekļu samazinājumu 
salīdzinājumā ar 2004. gadam paredzēto summu vajadzētu veikt bez pietiekami skaidra 
pamatojuma. Provizoriskā budžeta projekta dokumentos šāds pamatojums nav atrodams. Tāpēc 
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raksta autors iesaka atjaunot to 2004. gada līmenī, izdarot grozījumu un palielinot atbilstīgo 
pozīciju par 78,8 miljoniem eiro jeb 2 %. 
 
Jo īpaši tur ir ieteikums samazināt līdzekļus īpašajai miera un samierināšanas programmai 
Ziemeļīrijā un tās kaimiņvalstīs (pozīcija 13–03–02). Pirms nav sniegta pietiekami pārliecinoša 
informācija, kas pierādītu samazinājuma pamatojumu, šī raksta autors ieteiktu atjaunot 
apropriāciju šai programmai 2004. gada līmenī. Tas ir saistīts ar maksājumu apropriācijas 
palielināšanu par 6,87 miljoniem eiro. 
 
Uz visiem grozījumiem attiecas 2005. gada finanšu plānā noteiktā maksimālā robeža. 
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