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IEROSINĀJUMI 

Reģionālās attīstības komiteja aicina Paplašinātās Eiropas Savienības Politikas uzdevumu un 
budžeta līdzekļu no 2007.gada līdz 2013.gadam papildu komiteju kā atbildīgo komiteju 
iekļaut šādus priekšlikumus rezolūcijas projektā: 

1. komiteja uzskata, ka Eiropas reģionālā politika ir ietekmīgs līdzeklis, kas ļauj Eiropas 
Savienībai novērst reģionu atšķirības, veicināt attīstību un konkurēt spēju, kā arī palīdzēt 
izveidot tolerantusabiedrību, kas ir ieinteresēta savstarpējā sadarbībā; ir pārliecināta, ka 
Eiropas līmeņa sadarbība ir rentabla, jo tā ļauj realizēt plaša mēroga ekonomikas 
projektus, racionalizēt to izpildi, izveidot kopīgus fondus, izmantojot dalībvalstu 
sadarbību. Ietekmīga, labi finansēta Eiropas reģionālā politika ir sine qua non noteikums, 
lai Eiropas Savienība spētu veiksmīgi īstenot turpmākos paplašināšanās plānus. 

2. atkārtoti atgādina Reģionālās politikas, transporta un tūrisma komitejas ierosinājumus, ka 
s sniegti tās 2004. gada 18. marta ziņojumā par mūsu kopīgās nākotnes uzdevumiem un 
budžeta līdzekļiem paplašinātajai Eiropai 1 un it īpaši to, ka tā: 

– atbalsta materiālo un cilvēkresursu ieguldījumu tādā līmenī, kādu ierosinajusi 
Komisija savā ziņojumā.”Mūsu kopīgās nākotnes politika: PaplašinātāsEiropas 
Savienības politikas uzdevumi un budžeta līdzekļi no2007.gada līdz-2013.gadam” 
attīstības un nodarbinātības kontekstā un it īpaši atbalsta Komisijas viedokli, ka 
jāattīsta cilvēkresursi, lai uzlabotu dalībvalstu attīstības iespējas unkonkurētspējas; 

– lūdz Komisiju izstrādāt attīstības mērķus un rādītājus atbilstoši Lisabonas un 
Gēteburgas Eiropas Padomes pamatnostādnēm un secinājumiem. Šiem mērķiem un 
rādītājiem jābūt konkrētiem un izmēramiem, gan ekonomiskajā, gan socialajā, gan 
vides jomā, un tiem jabūt iekļautiem Strukturālo fondu reģionālajās un nacionālajās 
programmās;  

– tādēļ aicina noteikt Finanšu perspektīvas augstāko rādītāju 1.24%. līmenī no VKI, ko 
ierosinajusi Komisija, lai nodrošinātu pietiekamus resursus Reģionalajiem un 
Strukturālajiem fondiem, kā arī svarīgiem Eiropas transporta projektiem. 

3. Atzīst finansiālo atbalstu, kas tiek sniegts īpaši tāliem reģioniem, lai atvieglotu to piekļuvi 
iekšējam tirgum; 

4. uzskata, ka svarīgi ir atbalstīt reti apdzīvotus, salu un kalnu reģionus; 

5. apsveic URBAN un Equal projektus, kas piešķir palielinātus līdzekļus pilsētām un 
piepilsētu rajoniem, kas palielina pilsētu un rajonu atbildīgo iestāžu sadarbības iespējas;  

6. Atzīmē, ka Komisija piedāvā atstāt resursu griestu līmeni 1.24% no VKI un piekrīt 
Komisijai, ka piedāvātais šo resursu palielināšana ir nepieciešama, ja Savienība vēlas 
izpildīt savas saistības un novērst Eiropas sabiedrības vilšanos. 
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7. apzinās, ka finanšu līdzekļiem jābūt piešķirtiem saprātīgi, bet tajā pašā laikā skaidri 
pasaka, ka ES kohēzijas un struktūrpolitika iepriekšējos gados vienmēr ir atbildusi 
sasniegtajam līmenim un ir palīdzējusi reģioniem iegūt papildu līdzekļus; 

8. Atzinīgi novērtē faktu, ka gan PI1, gan EKPI2 tiks iekļauts īpašs komponents, kas veicinās 
starpvalstu sadarbību nolūkā veicināt ilgspējīgu saimniecisko attīstību, pilnīgi ievērot 
vides ierobežojumus un sekmēt demokrātiju. 

9. Pieprasa Komisijai cieši novērot statistical effect ietekmēto reģionu progresu vai regresu 
un iesniegt Parlamentam detalizētu ikgadējo ziņojumu par situāciju šajos reģionos. 

10. norāda uz to, ka reģionos ir jūtamas paplašināšanās sekas, bet, neskatoties uz to, visiem 
reģioniem ir jāsaņem piemērots ES atbalsts un neviens reģions nedrīkst ES paplašināšanās 
dēļ justies kā zaudētājs; 

11. Atzinīgi vērtē Izaugsmes fonda izveidi, kura mērķis ir palīdzēt Savienībai veikt ātrus un 
efektīvus pasākumus, lai veicinātu iekavēto mērķu sasniegšanas progresu. Lūdz Komisiju 
pievērst īpašu uzmanību reģioniem, kuri statistiski atpaliek un pastāv uz to, lai līdzekļu 
atkārtotas piešķiršanas lēmumi būtu pakļauti koplēmuma procedūrai, ja tā skar Parlamenta 
un Padomes iepriekš noteiktās prioritātes. 

12. Atzīmē, ka nākotnē strukturālo fondu finanšu pārvaldība būs proporcionālāka un 
decentralizētāka, novirzot dalībvalstīm un reģioniem lielāku atbildību par labu finanšu 
pārvaldību. Aicina Komisiju turpināt savus centienus procedūru racionalizēšanā, 
samazinot administratīvās izmaksas un paātrinot lēmumu pieņemšanu. Pieprasa, lai 
Komisija, lai nodrošinātu pārredzamību, informētu Parlamentu par konstatētu nacionālā 
vai reģionālā līmeņa finanšu kontroles procedūru neadekvātumu, kā arī par pasākumiem, 
kas veikti situācijas labošanai. 

13. Aicina Komisiju veikt noteiktus pasākumus, lai pārskatītā Eiropas sociālā fonda kontekstā 
veicinātu migrantu sociālo integrāciju un nodrošinātu viņiem lielākas darba iespējas, 
tādējādi dodot trešo valstu pilsoņiem ar dažādu kultūras, reliģisko un etnisko izcelsmi 
iespējas ņemt dalību visās Eiropas sabiedrības jomās. 

14. pieprasa, lai Komisija veiktu pasākumus, kas nodrošina, lai kohēzijas un struktūrpolitikas 
finansējums netiktu samazināts par labu citām politikām; 

15. pieprasa Komisijai rūpēties, lai kohēzijas un struktūrpolitikas programmu ieviešana sāktos 
savlaicīgi, pēc grafika - 2007. gadā. 

                                                 
1 Pirmsiestāšanās instruments. 
2 Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments. 
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