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IEROSINĀJUMI

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

1. uzskata, ka daudzus gadus ES reģionālā politika ir pierādījusi Eiropas sabiedrībai savu 
unikālo pievienoto vērtību, efektīvi veicinot ekonomisko un sociālo kohēziju visā ES un 
tajā pašā laikā palīdzot sasniegt Lisabonas stratēģijas mērķus par izaugsmi un 
nodarbinātību; tādēļ nepiekrīt nekādiem mēģinājumiem atkārtoti nacionalizēt šo Kopienas 
politiku; atkārtoti pauž savu pastāvīgo nostāju, ka kohēzijas politikai ir jāattiecas uz visu 
ES teritoriju un lielākā daļa pieejamo finanšu resursu ir jānovirza mazāk attīstītu reģionu 
vajadzībām;

2. uzskata, ka ir būtiski svarīgi garantēt pienācīgu finansējumu laika posmam pēc 
2013. gada, lai būtu iespējams ne tikai sekmīgi veikt tradicionālos kohēzijas politikas 
uzdevumus, bet arī risināt virkni jaunu visā pasaulē aktuālu problēmu, kurām ir liela 
ietekme uz teritoriju, piemēram, klimata un demogrāfiskās pārmaiņas, energoefektivitāte 
un iedzīvotāju koncentrēšanās pilsētās, kā to paredz Komisijas Ceturtais ziņojums par 
ekonomisko un sociālo kohēziju (COM(2007)0273); tādēļ uzskata, ka ar piešķirtajiem 
0,35 % no ES IKP nepietiks šīs politikas finansēšanai;

3. uzsver nepieciešamību vienkāršot struktūrfondu īstenošanas procedūras, īpaši vadības un 
kontroles sistēmas; norāda uz to, ka sistēmas sarežģītība zināmā mērā ir vainojama pie tā, 
ka dalībvalstis nepilnīgi izmanto pieejamos resursus; mudina Komisiju bez kavēšanās 
iesniegt konkrētus priekšlikumus attiecīgo procedūru vienkāršošanai, kuri pēc tam 
nekavējoties ir jāīsteno; 

4. norāda, ka Komisija pirmo reizi ir iesaistījusies sistemātiskā 2000.–2006. gada darbības 
programmas efektivitātes vērtēšanā; ar lielu interesi gaida šīs vērtēšanas rezultātus, kas 
uzskatāms par nopietnu mēģinājumu noteikt kohēzijas politikas pasākumu efektivitāti; 
tomēr norāda, ka ir ļoti grūti pilnībā apzināt kohēzijas politikas faktisko pozitīvo ietekmi, 
jo to nav iespējams izmērīt ekonomiskos jēdzienos;

5. atzīst, ka pašreizējā finanšu krīze ir ievērojami mainījusi ekonomisko un finansiālo 
situāciju daudzās dalībvalstīs; norāda, ka šīs krīzes rezultātā var mainīties dalībvalstu 
investīciju prioritātes un līdz ar to var rasties vajadzība pielāgot vairākas darbības 
programmas; uzsver, ka dalībvalstis var saskarties arī ar likviditātes problēmām, kas 
neļaus tām veikt dalībvalstu iemaksas strukturālu pasākumu un programmu īstenošanai; 
mudina Komisiju cieši sadarboties ar dalībvalstīm, lai kopīgiem spēkiem atdzīvināt 
Eiropas ekonomiku; aicina Komisiju arī vajadzības gadījumā ierosināt izmaiņas pašreizējā 
2007.–2013. gada struktūrfondu tiesiskajā regulējumā;

6. saistībā ar teritoriālo kohēziju iesaka ievērojami paaugstināt Eiropas teritoriālās sadarbības 
mērķi gan politikas, gan finanšu ziņā un ierosina nodrošināt papildu finansējumu 
nākamajam plānošanas periodam; atzinīgi vērtē Komisijas nesenos centienus pastiprināt 
teritoriālo sadarbību, izveidojot vairākvalstu sadarbības struktūras valstīm, kas saskaras ar 
līdzīgām problēmām; ar lielu interesi pieņem zināšanai Baltijas jūras valstu stratēģiju, 
kura parāda, ka nākotnē var apsvērt līdzīgu stratēģiju izveidi citiem reģioniem; 
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7. atgādina, ka sarunās par regulām 2007.–2013. gada struktūrfondiem Parlaments 
neformālās triju pušu sarunās nāca klajā ar priekšlikumu neizmantotos līdzekļus, kas tiek 
zaudēti N+2 / N+3 noteikuma dēļ, ieskaitīt Kopienas kohēzijas budžetā (1.b pozīcija) un 
piešķirt citām darbības programmām, kurās ir labāki līdzekļu absorbācijas rādītāji; pauž 
dziļu nožēlu, ka Padome tolaik šo priekšlikumu neizskatīja; aicina Komisiju nākamajā 
vidusposma pārskatā reaģēt uz Parlamenta priekšlikumu un izstrādāt konkrētus 
priekšlikumus šo līdzekļu pārdalīšanai. 
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