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IEROSINĀJUMI

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

1. uzskata, ka provizoriskajā budžeta projektā (PBP) reģionālajai politikai paredzētā summa 
atbilst Eiropas Savienības vajadzībām, cenšoties mazināt reģionālās atšķirības un sasniegt 
Lisabonas un Gēteborgas mērķus; tādēļ aicina saglabāt vai, ja nepieciešams, atjaunot visas 
PBP budžeta pozīcijas;

2. uzsver Parlamenta vēlmi 2008. gada budžeta projektā īpašu uzmanību pievērst mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem, kā arī mikrouzņēmumiem, ņemot vērā to nozīmi reģionālajā 
attīstībā;

3. ņemot vērā nepieciešamību padarīt jaunāku Eiropas sabiedrību, atbalsta pasākumus, kuru 
mērķis ir palīdzēt jaunām strādājošām sievietēm iegūt pašnodarbinātā statusu un/vai 
strādāt nepilnu slodzi;

ĪSS PAMATOJUMS

Lai gan sarunas par finanšu plānu un Iestāžu nolīgumu ieilga, Eiropas Komisija cer apstiprināt 
visas valstu stratēģiskās programmas līdz 2007. gada jūlijam, tādējādi izvairoties no 
nepamatotas aizkavēšanās, kā tas notika iepriekšējā plānošanas perioda sākumā. Šajā sakarā 
jāatzīmē, ka atšķirībā no dažādām politikas jomām vispārējās prioritātes gan ir noteiktas 
attiecīgajās regulās, bet konkrētu finansējumu dažādiem projektiem piešķir atkarībā no 
dalībvalsts stratēģiskās pamatprogrammas, kuru pašlaik izstrādā un apstiprina sadarbībā ar 
Eiropas Komisiju, un atkarībā no Kopienas fondu izlietojuma attiecīgajām darbības 
programmām.

Komisija paziņojumā par 2008. gada tāmi1 atgādina, ka visi skaitļi, kas attiecas uz 
struktūrfondiem un Kohēzijas fondu, ir atvasināti no finansējuma, kuru paredz juridiskais 
pamats, un pilnībā iekļaujas Iestāžu nolīgumā noteiktajā maksimālajā apjomā. Tādēļ Eiropas 
Komisija, izstrādājot budžeta nosacījumus, budžeta vajadzības ir novērtējusi, ņemot vērā 
Eiropadomes 2005. gada lēmumus, finanšu plāna 2007.–2013. gadam noteikumus un Iestāžu 
nolīgumu, summas, kas nepieciešamas 2000.–2006. gada plānošanas periodā aizsāktajiem 
projektiem, kuri vēl turpinās, un iespējamos avansa pieprasījumus šajā periodā. Tādēļ 
struktūrfondu saistības 2008. gadā pieaug par 0,9 %2 un maksājumi — par 3,2 %3, bet 
Kohēzijas fonda saistības pieaug par 14,4 %4 un maksājumi — par 36 %5. Jāatzīmē, ka viena 
budžeta pozīcija, kas saistīta ar 1.b izdevumu kategoriju, neattiecas uz struktūrpolitikas vai 
kohēzijas politikas jomu. Tā ir budžeta pozīcija, kas paredzēta Kaimiņattiecību un 
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partnerattiecību instrumentam (ENPI), tādējādi dodot ieguldījumu pārrobežu sadarbībā no šīs 
izdevumu kategorijas. Šis instruments ietilpst ārējo attiecību politikas jomā. Tas, ka jāievēro 
budžeta disciplīna un publisko ieguldījumu samazināšanās visā Eiropā liek galveno uzmanību 
pievērst tādu apstākļu radīšanai, kuri nepieciešami: 
Ø darbavietu radīšanas plāniem;
Ø sociālās atstumtības problēmas risināšanai;
Ø uz zinātnes atziņām balstītas ekonomikas izveidei.

Šī pieeja, kas pielāgota jaunajiem apstākļiem 27 dalībvalstu Eiropā, tad arī tiks izmantota, lai 
novērtētu reģionālās politikas panākumus nozīmīgajā termiņa vidusposma pārskatīšanā, kas 
notiks 2008.–2009. gadā. Komisija 2008. gadā cieši uzraudzīs 2000.–2006. gada plānošanas 
periodu, kā arī programmu un projektu noslēgšanu, un novērtēs politikas ietekmi šajā periodā. 
Vienlaikus tā arī nodrošinās, ka programmās būs pilnībā ņemtas vērā prioritātes, kas noteiktas 
izaugsmes un darbavietu radīšanas darba kārtībā.

Komisija dara zināmu1, ka 2007. gadā saistību apropriāciju daļa ir provizoriska un noteikta, 
balstoties uz vēsturiskiem datiem par 2000.–2006. gada plānošanas periodu. Tomēr Eiropas 
Komisija noteikti ir vienīgā iestāde, kurai ir pieejama nepieciešamā informācija par budžeta 
vajadzību kopējo apjomu, un šī iemesla dēļ atzinuma sagatavotājs ierosina, lai Parlaments 
nekavējoties labo visas nepamatotās izmaiņas, ko budžeta projektā izdarījusi Padome.

Komisija arī dara zināmu, ka iedzīvotāju novecošanās, it īpaši atsevišķos reģionos un pat 
konkrētās dalībvalstīs, dzimstības līmeņa samazināšanās dēļ ir kļuvusi par vienu no Eiropas 
nākotnei nozīmīgākajām problēmām. Tādēļ ir svarīgi veicināt ģimenes vērtības un palīdzēt 
jaunām ģimenēm apvienot darba un ģimenes dzīves pienākumus.
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