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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi novērtē to, ka Eiropadome panāca vienošanos par 2007.-2013. gada finanšu 
plānu, bet pauž nožēlu, ka paredzētie līdzekļi nav pietiekami, lai apmierinātu ES un jo 
īpaši reģionālās attīstības vajadzības attiecīgajā periodā;

2. it īpaši uzskata, ka 1.b kategorijā piešķirtie budžeta līdzekļi un sevišķi tie, kas attiecas uz 
konkurētspēju un teritoriālās kohēzijas mērķiem, ir ļoti nepietiekami, tāpēc pieprasa, lai 
attiecīgos kredītus atjauno tādā līmenī, kā to ierosināja Parlaments 2005. gada 8. jūnija 
rezolūcijā par paplašinātās ES politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem 2007.–
2013. gadam1;

3. atzīmē, ka Padomes priekšlikums finanšu plānam ietekmē pašlaik Parlamenta izskatīšanā 
esošo tiesību aktu projektu, un atgādina Padomei, ka izmaiņas šajos aktos var veikt tikai 
saskaņā ar koplēmuma procedūras noteikumiem;

4. atzinīgi vērtē Globalizācijas izlīdzināšanas fonda radīšanu, kam vajadzētu palīdzēt 
reģionu iedzīvotājiem pieņemt izmaiņas, ko izraisījusi delokalizācija un globalizācija;

5. atzinīgi vērtē to, ka elastības rezerves, jo īpaši kohēzijas un solidaritātes rezerve, ir ārpus 
finanšu sistēmas, un secina, ka to īstenošanai nevajadzētu ietekmēt struktūrfondiem 
rezervētās summas;

6. prasa, lai šo rezervju pieprasīšanas mehānismi un procedūras būtu piemēroti to ātras un 
efektīvas izmantošanas nodrošināšanai;

7. pieprasa, lai anulētos līdzekļus saskaņā ar n+2 noteikumu novirzītu atpakaļ kvalitātes un 
izpildes rezervē un lai šī rezerve tiktu izsmeļoši izskaidrota Starpiestāžu nolīgumā; turklāt 
aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu Parlamentam un Padomei, kurā izklāstīta 
pārstrādāšanas mehānisma ieviešana;

8. norāda uz acīmredzamu dalībvalstu vēlmi nekavējoties uzsākt plānu sagatavošanu 
nākamajam plānošanas periodam;

9. uzsver nepieciešamību divām galvenajām budžeta lēmējinstitūcijām ātri panākt 
vienošanos par daudzgadu pamatprogrammu 2007.-2013. gadam, tādējādi ļaujot 
dalībvalstīm gatavot plānus un nepieļaut nepamatotu kavēšanos to uzsākšanā; turklāt vērš 
uzmanību uz nepieciešamību nepieļaut ieviešanas kavēšanos, kāda radās pašreizējā 
plānošanas perioda sākumā.

  
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0224.


