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ĪSS PAMATOJUMS

Atbildot uz pasaules finanšu krīzi, Komisija dalībvalstis ir iepazīstinājusi ar Eiropas 
ekonomikas stabilizācijas plānu. Tā kā ES valstu un valdību vadītāji ir apliecinājuši 
saskaņotas reakcijas nepieciešamību, 2008. gada 26. novembrī Komisija publicēja 
paziņojumu „Eiropas ekonomikas stabilizācijas plāns”, kurā ir teikts, ka kohēzijas politika 
ievērojami veicina dalībvalstu un reģionu veiktās investīcijas un ka tai ir jāfunkcionē kā 
pašreizējās krīzes stabilizācijas līdzeklim. 

Eiropas ekonomikas stabilizācijas plāns īpaši piedāvā pieņemt pasākumus Lisabonas 
stratēģijas prioritārajās jomās, lai panāktu izaugsmi un nodarbinātību. Visi instrumenti, kas 
tiek izmantoti, mēģina ātrāk sasniegt šo mērķi un rezultātus. Tādējādi Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanas fonda kompetences paplašināšana un Eiropas Sociālā fonda (ESF) lielāks 
elastīgums ir īpaši paredzēti, lai atbildētu uz daudzajiem sociālo un ekonomisko 
nepieciešamību gadījumiem, kuros ir vajadzīga palīdzība. Mēs saglabājam pārliecību, ka jo 
vairāk to darbības un kompetences cita citu papildinās, jo rezultāts būs labāks.

Eiropas Sociālais fonds atbalsta tās politiskās pamatnostādnes un prioritātes, kas cenšas 
sekmēt pilnīgas nodarbinātības sasniegšanu, darba kvalitātes un produktivitātes uzlabošanu un 
sociālās integrācijas un kohēzijas stimulēšanu, un tam ir izšķiroša loma pasākumu īstenošanai, 
kas ir paredzēti šiem nolūkiem Eiropas ekonomikas stabilizācijas plānā.

Tā kā nav paredzēts, ka būs pieejami citi naudas līdzekļi vai jauni darbības virzieni šajā jomā, 
ir īpaši svarīgi, ka tiek izmantots viss Eiropas Sociālā fonda potenciāls, lai risinātu problēmas, 
cīnoties ar bezdarbu un strauji augošo spiedienu uz Eiropas ekonomikas konkurētspēju, kas 
radušās pašreizējās finanšu krīzes un ekonomiskās lejupslīdes rezultātā.

Ņemot vērā minēto, ar Komisijas priekšlikumu tiek mēģināts vienkāršot Eiropas Sociālā 
fonda līdzfinansējuma administrēšanas un izmantošanas metodes, lai veicinātu pieejamo 
resursu efektīvāku, racionālāku un ātrāku izmantošanu ar mērķi palīdzēt dalībvalstīm un 
reģioniem, kas pārdzīvo ekonomikas krīzi.

Ir jāuzsver, ka Eiropas Parlaments un Reģionālās attīstības komiteja (REGI) vairākkārt ir 
konstatējuši, ka vienkāršošana ir risinājums struktūrfondu administrēšanas un izmantošanas 
uzlabošanai.

Ir vērts atgādināt, ka Revīzijas palāta savā gada pārskatā par 2007. gada budžeta izpildi arī 
iesaka vienkāršot „pamatu atbilstīgo izdevumu aprēķināšanai un plašāk pielietot vienotas 
summas vai vienotas likmes maksājumus tā vietā, lai atlīdzinātu „reālās izmaksas””1.

Kopš 2007. gada vienotas likmes maksājumi no ESF ir bijuši iespējami netiešajām izmaksām, 
tomēr vienotas likmes maksājums līdz šim nav bijis atbilstošs ESF noteikumiem.

Saistībā ar šo priekšlikuma mērķis ir paplašināt vienotas likmes finansēšanu, lai attiecinātu to 

                                               
1 „Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 286, 51. sējums, 10.11.2008., Eiropas Revīzijas palātas gada pārskats par 
budžeta izpildi 2007. finanšu gadā ar iestāžu atbildēm, 2. nodaļas 42. punkts.
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arī uz tiešajiem maksājumiem, kā arī paplašināt tās kompetenci, iekļaujot standartizētu 
izdevumu vienību skalas, kā arī, lai sekmētu vienotas likmes maksājumu sistēmas 
izmantošanu.

Tādējādi Komisijas priekšlikums atbilst Reģionālās attīstības komitejas jau sniegtajiem 
priekšlikumiem, ciktāl tie ir paredzēti iesaistīto pušu interešu apmierināšanai dalībvalstīs.

Ņemot vērā steidzamo nepieciešamību īstenot iesniegtos priekšlikumus, Eiropas Parlamentam 
ir pieprasīts pieņemt kopējo nostāju, cik vien iespējams ātri. Eiropas Parlaments nekad nav 
izvairījies uzņemties politisko atbildību. Šajā kontekstā, neskatoties uz dažādajiem 
viedokļiem, kas par šo tēmu ir noskaidroti, lai garantētu, ka procedūra panāk ātrus rezultātus, 
un lai pilsoņi varētu baudīt reālu labumu, kā tas priekšlikumā ir pieprasīts, Eiropas Parlaments 
pagaidām atturēsies no jaunu priekšlikumu un grozījumu iesniegšanas. Tomēr tas skaidri 
apzinās nepieciešamību šajā agrīnajā fāzē kopā ar Komisiju uzsākt šī fonda novērtēšanas 
procesu, lai sāktu papildu pārskatīšanu, tiklīdz radīsies izdevība.

Tāpēc Reģionālā attīstības komiteja atbalsta šo Komisijas priekšlikumu.

******

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju ierosināt Komisijas priekšlikuma apstiprināšanu.
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