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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

kas ir paredzēta piekrišanas procedūras sagatavošanai par Kopienas stratēģijas 
pamatnostādnēm no 2007. līdz 2013. gadam (Kohēzijas politika izaugsmes un 
darbavietu atbalsta jomā)
((2006/0000(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas Paziņojumu "Kohēzijas politika izaugsmes un darbavietu atbalsta 
jomā — Kopienas stratēģijas pamatnostādnes no 2007. līdz 2013. gadam” 
(KOM(2005)0299),

– ņemot vērā Padomes regulas priekšlikuma 23. un 24. pantu, kurā ir iekļauti Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda, Eiropas sociālā fonda un Kohēzijas fonda vispārīgie 
noteikumi, kā arī ņemot vērā Parlamenta 2005. gada 6. jūlija rezolūciju attiecībā uz šo 
priekšlikumu1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes regulas priekšlikumu par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, kas paredz fonda vispārīgos noteikumus, kā arī ņemot vērā Parlamenta 
2005. gada 6. jūlija normatīvo rezolūciju šajā jautājumā2;

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes regulas priekšlikumu par Kohēzijas fonda 
izveidošanu, kā arī ņemot vērā Parlamenta 2005. gada 6. jūlija rezolūciju šajā jautājumā3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes regulas priekšlikumu par Eiropas Sociālo 
fondu, kā arī ņemot vērā Parlamenta 2005. gada 6. jūlija normatīvo rezolūciju šajā 
jautājumā4;

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes regulas priekšlikumu par savstarpējas saites 
izveidošanu Eiropā attiecībā uz pārrobežu sadarbību, kā arī ņemot vērā Parlamenta 
2005. gada 6. jūlija normatīvo rezolūciju šajā jautājumā5;

– ņemot vērā EK Līguma 158. pantu,

– ņemot vērā 2005. gada marta Eiropadomes secinājumus,

– ņemot vērā 2000. gada 23. un 24. marta Lisabonas Eiropadomes secinājumus,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu  gada sakumā notikušajai Eiropadomei „Sadarbība 
izaugsmes un darbavietu attīstībai — Jauns posms Lisabonas stratēģijā” 
(KOM(2005)0024),

– ņemot vērā 2005. gada 12. aprīļa „Integrētās pamatnostādnes attiecībā uz izaugsmi un 
darbavietām” (KOM(2005)0141),

  
1 P6_TA(2005)0277.
2 P6_TA(2005)0279.
3 P6_TA(2005)0278.
4 P6_TA(2005)0281.
5 P6_TA(2005)0280.
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– ņemot vērā Komisijas 2005. gada 17. maija paziņojumu „Trešais progresa ziņojums par 
kohēziju — jauna partnerība izaugsmei, darbavietu izveidei un kohēzijai” 
(KOM(2005)0192),

– ņemot vērā Eiropadomes 2005. gada decembra secinājumus par finanšu plānu;

– ņemot vērā 2001. gada 15. un 16. jūnija Gēteborgas Eiropadomes secinājumus,

– ņemot vērā tā 2003. gada 13. marta rezolūciju par integrētu pieeju dzimumu līdztiesības 
īstenošanai Eiropas Parlamentā1,

– ņemot vērā Kopienas pamatstratēģiju sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšanai (2001.–
2005.) (KOM(2000)0335); Komisijas darba programmas 2001., 2002., 2003., 2004. un 
2005. gadam (KOM(2001)0179, KOM(2001)0773, KOM(2003)0098) un Komisijas gada 
ziņojumus par sieviešu un vīriešu iespēju vienlīdzību Eiropas Savienībā, 2000., 2001., 
2002., 2003., 2004. un 2005. gads (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, 
KOM(2003)0098, KOM(2004)0115 un KOM(2005)0044),

– ņemot vērā EK Līguma 161. pantu,

– ņemot vērā tā Reglamenta 45. pantu,

A. tā kā kohēzijas politikas pamatnostādnes ir svarīga daļa ES politikā, kuras mērķis ir risināt 
globālas problēmas;

B. tā kā kohēzijas politikas uzdevumi pēc ES paplašināšanas, pievienojoties10 (12) valstīm, 
ir ieguvuši pavisam citu kvalitāti;

C. tādēļ atzinīgi vērtē visu iesaistīto pušu gatavību paralēli sekot sarunām par iestāžu 
nolīgumu, regulām un pamatnostādnēm, lai neradītu šķēršļus, kas traucētu likumdošanas 
procesa pabeigšanu;

D. turklāt izskaidro, ka šāda procedūra ievērojami sarežģī  sociālo partneru, nevalstisko 
organizāciju, pašvaldību un reģionu iesaistīšanu programmas veidošanā, tomēr Parlaments 
grib pastiprināt šo procesu;

E. sagaida, ka Padome turpmāk lielākā mērā rīkosies atbilstoši tai noteiktajai atbildībai 
Eiropas līmenī;

F. tā kā struktūrpolitikas mērķis  turpmākajam programmas periodam no 2007. gada līdz 
2013. gadam ir nodrošināt labāku tās stratēģisko pamatu, lai izvairītos no situācijas, ka 
konkrēti šīs programmas pasākumi būtu savstarpēji pretrunīgi;

G. tā kā, attīstot struktūrpolitiku, lielākā mērā jāuzsver pilsētu izaugsmes dimensija, lai no 
vienas puses vēl vairāk ņemtu vērā lielo industriālo centru izšķirošo nozīmi ES 
konkurētspējas palielināšanā, kā arī, no otras puses, varētu labāk risināt lielpilsētām 
raksturīgās problēmas, piemēram, sociālo izstumtību;

H. tā kā pilsētas teritorijas un tās aptverošie lauku apvidi jāvērtē kā integrēta ekonomikas 
  

1 OV C 61 E, 10.3.2004., 384. lpp.
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telpa un tā kā tām ir vajadzīga integrētāka un simbiozi veicinošāka attīstības stratēģija;

I. tā kā saskaņā ar Lisabonas stratēģiju nedrīkst vājināt sociālo, ekonomikas un teritoriālo 
kohēziju;

J. tā kā, ņemot vērā paplašināšanās rezultātā palielinājušas atšķirības attiecībā uz labklājības 
līmeni, struktūrpolitikas īstenošanai paredzētie līdzekļi ir ļoti nelieli un tādēļ to 
izmantošanai vēl lielākā mērā jākoncentrējas uz nepieciešamākajiem un efektīvākajiem 
pasākumiem;

K. atzinīgi vērtē to, ka kohēzijas politika un reģionālā politika tiek īstenotas vienoti;

L. norāda, cik liela nozīme ir  atšķirību samazināšanai, no vienas puses, starp dalībvalstīm 
un, no otras puses, — starp atsevišķiem ES reģioniem;

M. uzsver nepieciešamību piešķirt līdzekļus pietiekamā apmērā, saprātīgi un savlaicīgi, kā 
tas ir norādīts Parlamenta rezolūcijās par finanšu plānu (2005. gada 8. jūnija rezolūcija 
par politiskajiem uzdevumiem un paplašinātās Eiropas Savienības  budžeta līdzekļiem no 
2007. gada līdz 2013. gadam1, 2005. gada 1.decembra rezolūcijā par iestāžu nolīgumu 
attiecībā uz budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu2 un 2006. gada 
18. janvāra rezolūcijā par Eiropadomes nostāju attiecībā uz finanšu plānu un par iestāžu 
nolīguma atjaunošanu no 2007. gada līdz 2013. gadam3);

N. tā kā sadarbība teritoriālā līmenī ir svarīga struktūrpolitikas īstenošanas daļa, un tā 
jānodrošina ar pienācīgiem finanšu līdzekļiem, kā arī jāiekļauj kopējā stratēģiskajā 
plānošanā;

1. uzsver, ka Komisijas priekšlikums par stratēģijas pamatnostādnēm nosaka Kopienas 
prioritātes attiecībā uz  līdzsvarotas, harmoniskas un noturīgas attīstības veicināšanu un 
cenšas panākt Lisabonas programmas mērķus;

2. uzskata, ka, nosakot pamatnostādnes, nedrīkst ierobežot regulas, kas reglamentē atsevišķu 
fondu darbību, ar to starpniecību jāizskaidro  Eiropas Savienības stratēģiskās prioritātes, 
un šajā sakarā norāda, ka reģioniem jāpiešķir pietiekama rīcības brīvība, lai vajadzības 
reģionos varētu apmierināt tiem piemērotākā veidā;

3. turklāt norāda, ka rūpnieciskajos reģionos, lauku apvidu reģionos, pilsētās un pilsētu 
apvidos, reģionos, kur ir ļoti neliels iedzīvotāju blīvums, ļoti nomaļos reģionos, kā arī salu 
teritorijās, kalnu apvidos un pierobežu reģionos vajadzības ir ļoti atšķirīgas;

4. tomēr norāda, ka Lisabonas stratēģijas īstenošana, pirmām kārtām, ir dalībvalstu  
uzdevums un ka kohēzijas politiku Lisabonas programmas mērķu sasniegšanai var 
piesaistīt tikai attiecībā uz  šīs politikas jomas fundamentāli jauniem uzdevumiem;

5. noraida pieeju, saskaņā ar kuru attiecīgi kohēzijas politikas īstenošanai paredzētie līdzekļi 
tiek rezervēti Lisabonas programmas mērķu sasniegšanai; 

6. norāda, ka Parlaments nepiekrīt atšķirīgu tiesisku standartu ieviešanai saistībā ar kohēzijas 
politikas īstenošanu;

  
1 P6_TA(2005)0224.
2  P6_TA(2005)0453.
3 P6_TA(2006)0010.
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7. konstatē, ka Padomes ierosinātais izņēmuma noteikums attiecībā uz noteikuma n+2 
piemērošanu līdz  2010. gadam tiek uzskatīts par nepieciešamu;

8. atzinīgi vērtē nodarbinātības pieauguma sasaistīšanu ar ražīguma pieaugumu;

9. atzīst par nepieciešamu ierobežotos finanšu līdzekļus izmantot sapratīgi, efektīvi un 
koncentrētā veidā, lai panāktu vislielāko pievienoto vērtību Eiropas līmenī, tā vietā, lai 
darbotos, vadoties pēc principa, saskaņā ar kuru līdzekļi tiek sadalīti nenozīmīgos 
finansējumos;

10. vēlreiz uzsver, cik svarīga ir visu iesaistīto pušu sadarbība un prasa, lai šādu sadarbību 
nepārprotami paredzētu regulās un pamatnostādnēs un tādējādi atbalsta pilsoniskās 
sabiedrības stiprināšanu;

11. aicina Komisiju enerģiski atbalstīt publiskā un privātā sektora sadarbību kā finansēšanas 
metodi, kas ļautu izvairīties no atšķirīgas attieksmes pret atsevišķām dalībvalstīm; turklāt 
noteikti atbalsta iespējas, kas ir paredzētas JESSICA, JEREMY un JASPER programmā;

12. atzinīgi vērtē to, ka pamatnostādnes tiek koncentrētas uz trim prioritātēm un attiecībā uz
šīm trim prioritātēm noteikti aicina vienmēr attiecīgi ņemt vērā principu par vienlīdzīgām 
iespējām vīriešiem un sievietēm;

Eiropas Savienības un tās reģionu pievilcīguma stiprināšana no ieguldītāju un 
darbaspēka viedokļa
13. atbalsta pieņemto lēmumu par noturīgu transporta infrastruktūru, kas aptver arī dzelzceļa 

infrastruktūru un publiskos personu pārvadājumus;
14. jo īpaši jāattīsta transporta infrastruktūra pie bijušajām ES robežām  virzienā uz  pašreiz 

jaunajām dalībvalstīm un to dalībvalstu starpā, kur tas pietiekamā mērā līdz šim vēl nav 
izdarīts;

15. uzsver, ka it īpaši attiecībā uz jaunajām dalībvalstīm noturīga attīstība nozīmē vides 
tiesību normu ievērošanu ūdens, atkritumu, gaisa, dabas un noteiktu dzīvnieku sugu 
aizsardzības jomā un pieprasa, lai dabas resursus izmantotu efektīvi, jo īpaši ūdeni;

16. noteikti atbalsta fondu piesaistīšanas iespēju iedarbīgas politikas īstenošanai enerģētikas 
jomā un ļoti atzinīgi vērtē atjaunīgo enerģijas avotu izmantošanu elektrības un siltuma 
ražošanas un transporta jomā;

17. šajā sakarā norāda, ka ir nepieciešams izmantot integrētu pilsētu un pilsētvides attīstību, 
lai panāktu lielāku enerģijas efektivitāti;

18. prasa stiprināt noturīgu pilsētu attīstību un īpašos sakarus starp pilsētām un to apkārtnē 
esošajām teritorijām;

Zināšanu un uz izaugsmi orientēta novatorisma veicināšana
19. atzinīgi vērtē īpašo koncentrēšanos uz pētniecības un attīstības tēmām, jo īpaši augsta 

līmeņa tehnoloģiju uzņēmumu grupu un MVU veidošanās atbalstīšanu un informācijas un 
saziņas tehnoloģiju nozari;

20. norāda uz ciešo sasaisti starp pētniecību un attīstību un cilvēku izglītošanu un aicina 
Komisiju radīt vienkāršas un pārredzamas iespējas integrētu projektu kopīgai 
finansēšanai, izmantojot fondus;
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21. atkārto prasību, ka visi reģioni var īstenot publiskā un privātā sektora sadarbības 
projektus pētniecības un attīstības jomā un informācijas un saziņas tehnoloģiju jomā, 
ievērojot vienus un tos pašus nosacījumus;

Vairāk un labākas darba vietas
22. uzsver ieguldījumu nozīmi cilvēku kapitālā, jo īpaši ņemot vērā demogrāfiskās pārmaiņas 

mūsu sabiedrībā nākamajos gados;
23. prasa, lai Eiropas Sociālais fonds atbalsta dalībvalstu tādas politikas īstenošanu, kas atbilst 

integrētajam pamatnostādnēm un ieteikumiem saistībā ar  Eiropas nodarbinātības 
stratēģiju, kā arī svarīgiem Kopienas mērķiem sociālās integrācijas, nediskriminēšanas, 
līdztiesības veicināšanas un vispārējās un profesionālās izglītības jomā;

24. atzinīgi vērtē trīs būtiskākās nodarbinātības politikas pamatnostādņu tēmas un uzsver, ka 
ar tām nekādi nedrīkst saistīties darbinieku situācijas pasliktināšanās;

25. aicina Komisiju konkrētāk paskaidrot, ko tā saprot ar jēdzienu par „nodarbinātības 
politiku, kas pamatojas uz  dzīves ciklu”; pamatojas uz to, ka projekti jāparedz jauniešu, 
sieviešu un darbinieku īpašai atbalstīšanai;

26. šajā sakarā prasa lielāku atbalstu mūžizglītības projektiem, kas attiecas gan uz izglītības 
infrastruktūru uzlabošanas un personāla kvalifikācijas uzlabošanas atbalstu, gan arī jaunu 
iespēju atbalstīšanu jau skolas un pirmsskolas izglītībā;

27. izskaidro, ka kvalificētus darbiniekus iegūst nevis tikai profesionālās izglītošanas 
rezultātā, bet pamats tam tiek ielikts jau bērnībā un pusaudža gados un tādēļ cer, ka tiks 
uzlabota piekļuve pirmsskolas iestādēm un skolu izglītībai;

28. sagaida, ka tālākapmācība un mūžizglītība tiks uzskatīta par ieguldījumu cilvēkresursos 
un tādēļ netiktu uzskatīta par atbalsta pasākumu, par kuru eventuāli jāinformē;

29. aicina Komisiju atbalstīt dalībvalstu savstarpējo sadarbību, jo īpaši cilvēku kapitāla 
attīstības jomā, un atbilstošā darīt zināmus visnovatoriskākos projektus kohēzijas politikā 
iesaistītajiem dalībniekiem. Norāda, cik īpaša nozīme ir informācijas apmaiņai starp 
jaunajam un vecajām dalībvalstīm;

30. atzinīgi vērtē iespēju izdarīt ieguldījumus veselības infrastruktūras jomā un veselības 
apdraudējumu novēršanā;

31. aicina Komisiju nodrošināt, ka stratēģiskajās pamatnostādnēs tiek iekļauti tikai tādi 
jautājumi, kurus var risināt, izmantojot ieguldījumus no struktūrfondiem;

32. aicina Komisiju vispārējas kritēriju neievērošanas gadījumā, kas attiecas uz:

• ilgtspējīgu attīstību,

• integrētu pieeju dzimumu līdztiesības īstenošanai,

• EK Līguma 13. pantā paredzētajām tiesībām (diskriminēšanas aizliegums invaliditātes, 
rases, dzimuma, reliģijas vai dzimumorientācijas dēļ),

• vides tiesībām,
 pieprasīt uzlabojumus vai vajadzības gadījumā prasīt jau izmaksāto līdzekļu atmaksāšanu;

Kohēzijas politikas teritoriālais aspekts
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33. principiāli uzsver teritoriālās kohēzijas mērķa nozīmi, kas ir obligāts un neatdalāms 
ekonomikas un sociālās kohēzijas mērķa papildinājums;

34. atkārtoti prasa palielināt pilsētvides finansiālo atbalstīšanu; turklāt atbalsta reģionu rīcības 
brīvības  nepieciešamību, izstrādājot projektus, jo sākoties atbalsta piešķiršanas periodam, 
vienmēr nevar paredzēt, tieši kurām pilsētvides teritorijām atbalsta piešķiršanas projektu 
īstenošanas gaitā būs nepieciešama palīdzība to projektiem;

35. apstiprina savu atbalstu pārrobežu sadarbībai, kas ir būtisks veids, kā panākt Eiropas 
integrāciju, un prasa cita starpā pienācīgi ņemt vērā tādas jomas kā kultūra, vide, 
pieredzes apmaiņa administrāciju starpā, civilā aizsardzība un veselība, kas ir saistītas ar 
minēto sadarbību;

36. pieprasa, lai dalībvalstis savās darbības programmās ikreiz kā būtisku jautājumu 
apstiprinātu novatoriskus pasākumus un starpvalstu sadarbību;

37. pieprasa pieņemt stingrus un pārredzamus noteikumus, lai varētu pārbaudīt līdzekļu 
izlietošanu;

38. uzdod Parlamenta priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.  
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PAMATOJUMS

Eiropas Savienībai 2004. gada maijā paplašinoties līdz 25 dalībvalstīm, ievērojami pieaugušas 
atšķirības tās iekšienē. Gaidāmā Rumānijas un Bulgārijas pievienošanās vēl jo vairāk 
pastiprinās šīs disproporcijas. Turpretī jaunā programmu plānošanas perioda no 2007. līdz 
2013. gadam finanšu plānos struktūrfondiem paredzētie līdzekļi nepieaug samērīgi iedzīvotāju 
skaitam, kuri dzīvo apgabalos, kuros kopējais IKP ir mazāks par 75 % no Kopienas vidējā 
IKP. Tai laikā, kad 1. mērķa („konverģence”) reģionu iedzīvotāju skaits palielinās par 46 %, 
saskaņā ar pašreizējiem nolīgumiem par finanšu plānu, struktūrfondiem paredzētie līdzekļi 
pieaug tikai par 31 %. Saistībā ar sarunām par Iestāžu nolīgumu attiecībā uz finanšu plānu, 
Eiropas Parlaments lūdz piestrādāt pie vēl viena struktūrfondu līdzekļu papildinājuma, kā tas 
formulēts R. Böge ziņojumā. EP pūlas uzsākt reģionālās programmas cik drīz vien iespējams.

Tiesiskais pamatojums
Saasinātās disproporcijas nostāda Eiropas Savienību liela izaicinājuma priekšā – vai jaunā 
struktūrpolitika arī turpmāk spēs izpildīt Līguma 158. panta mērķi, proti, stiprināt ekonomisko 
un sociālo vienotību un mazināt atšķirības dažādu reģionu attīstībā.

Šī iemesla dēļ vēl jo svarīgāk būs saprātīgi, efektīvi un koncentrēti izmantot pieticīgos 
līdzekļus. Lai to panāktu, nozīmīgs instruments ir Kopienas stratēģiskās pamatnostādnes, kas 
noteiktas Priekšlikuma Padomes regulai, ar ko definē Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 
Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda galvenos noteikumus (KOM 2004 (492)), 23. un 
24. pantā. Saskaņā ar minētajiem pantiem šīs pamatnostādnes veido fondu iesaistes shēmu, un 
saskaņā ar Līguma 161. pantā noteikto pozitīva atzinuma procedūru tās pieņem trīs mēnešus 
pēc tam, kad stājas spēkā vispārējā regula par struktūrfondiem.
Pamatnostādņu nozīme un mērķis
Kopienas stratēģisko pamatnostādņu mērķis ir laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam 
stingrāk vērst kohēzijas politiku Eiropas konkurētspējas palielināšanas virzienā, kalpojot 
izaugsmei un nodarbinātībai. Lai to sasniegtu, Kopiena, pirmkārt, liek uzsvaru uz zinātni, 
jauninājumiem un cilvēku kapitāla izmantošanu.

Turklāt fondus aptverošo pamatnostādņu uzdevums ir stingrāk pieskaņot Lisabonas un 
Gēteborgas stratēģijām atsevišķu dalībvalstu stratēģiskās pamatprogrammas un līdz ar to arī 
darba programmas. Programmu plānošanas gaitā Komisija jo īpaši cer, ka
a) nostiprināsies kohēzijas politikas stratēģiskās dimensijas,

b) tie, kuri darbosies uz vietas, labāk apgūs Lisabonas un Gēteborgas stratēģijas.
Sekojot šim mērķim, pamatnostādnēs ierosināts izmantot kopēji finansēto programmu 
līdzekļus šādām trim prioritātēm:
1. padarīt pievilcīgākas dalībvalstis, to reģionus un pilsētas, uzlabojot piesaisti, nodrošinot 
pienācīgas kvalitātes pakalpojumus un pienācīgu pakalpojumu līmeni, kā arī saglabājot 
apkārtējās vides iespējas;

2. veicināt jauninājumus un uzņēmēja garu, kā arī uz zinātni pamatotas ekonomikas izaugsmi, 
izmantojot pētniecības un jauninājumu potenciālu, kā arī jaunās informācijas un sakaru 
tehnoloģijas;
3. radīt vairāk un labākas darbavietas, ievadot aizvien vairāk cilvēku darba attiecībās un 
uzņēmējdarbībā, uzlabojot darbaspēka un uzņēmumu spēju pielāgoties un palielinot 
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ieguldījumus cilvēku kapitālā.

No horizontālo aspektu viedokļa, pamatnostādnes īpaši iedziļinās jautājumā par pilsētu nozīmi 
izaugsmē un nodarbinātībā, lauku vides diversifikāciju, kā arī sadarbību starp valstīm un 
reģioniem.
Eiropas Parlamenta nostāja un ierosmes
Eiropas Parlaments atzinīgi vērtē to, ka stratēģiskajās pamatnostādnēs rakstiski noteiktas 
Kopienas prioritātes, lai sekmētu līdzsvarotu, harmonisku un pastāvīgu attīstību.

Pirms Eiropas Parlaments lemj par pamatnostādnēm saskaņā ar Līguma 161. pantā noteikto 
pozitīva atzinuma procedūru, tas tomēr vēlētos vērst uzmanību uz dažiem aspektiem, kam ir 
īpaša nozīme, lai nodrošinātu jaunās struktūrpolitikas panākumus, izmantojot stratēģiskās 
pamatnostādnes.

Atzinību pelna tas, ka kohēzijas politika labāk jāpieskaņo Lisabonas stratēģijai, tomēr šajā 
sakarā jānorāda, ka Lisabonas stratēģijas īstenošana, pirmkārt, ir dalībvalstu uzdevums. 
Kohēzijas politika nevar aizstāt dalībvalstu centienus, kas vajadzīgi daudzās politikas jomās, 
lai īstenotu Lisabonas stratēģijas godkārīgos mērķus. Tā, piemēram, Eiropas struktūrfondi 
nevar dot nekādu tiešu ieguldījumu, lai mazinātos pārtraukto skolas mācību skaits, kā tas 
prasīts pamatnostādnēs. Šeit vispirms jāprasa atbildība no dalībvalstīm, un šeit nedrīkst 
modināt veltas cerības.
Turklāt Lisabonas stratēģiju, proti, Eiropas kopējās konkurētspējas nostiprināšanu, nedrīkst 
īstenot uz spēcīgas sociālās un saimnieciskās vienotības mērķa sasniegšanas rēķina, bet gan 
tai jādod pastāvīgs ieguldījums šīs vienotības nostiprināšanā saskaņā ar stratēģiskajām 
pamatnostādnēm.
Pie tam Lisabonas stratēģijai jāiet roku rokā ar Gēteborgas stratēģiju par pastāvīgu 
ekonomikas attīstību. Gēteborgas stratēģija nav pakļauta Lisabonas stratēģijai. Struktūrfondus 
drīkst izmantot tikai tādiem pasākumiem, kas saskan ar Gēteborgas mērķiem. Daudzas 
nevalstiskas organizācijas gluži taisnīgi kritizē to, ka tas nav pietiekami skaidri pateikts 
pamatnostādnēs.

Sakarā ar to kritiski jāizpēta Komisijas priekšlikums par mērķfinansējumu (Earmarking). 
Šķiet grūti klasificēt pasākumus, kuri, no vienas puses, dod ieguldījumu Lisabonas stratēģijā, 
no otras puses – nedod. Turklāt struktūrfondu mērķu noteikšanā apslēptas arī briesmas, ka 
reģioniem nebūs atstāta programmu izveidei vajadzīgā elastība, lai ņemtu vērā vietējās un 
reģionālās vajadzības. Jāizvairās arī no tā, lai „mērķu piesaistes” rezultātā neizveidotu jaunu 
kontroles birokrātiju, kas apgrūtina programmu izstrādi un projektu ieviešanu.

Īpaši svarīgs ir jautājums, kurš tad nosaka, kurus pasākumus var apkopot zem Lisabonas 
stratēģijas. Piemēram, Komisijas priekšsēdētājs, kurš ierosinājis noteikt mērķfinansējumu 
(Earmarking), šķiet, uzskata, ka Eiropas transporta infrastruktūras tīkla uzbūve nepieder pie 
Lisabonas stratēģijas. Zināmos apstākļos šis viedoklis ir apšaubāms.

Vēl viens trūkums Komisijas pašreizējā priekšlikumā par stratēģiskajām pamatnostādnēm ir 
tas, ka nav pietiekami ievērota pilsētas dimensija. Ekonomisko un sociālo disproporciju dēļ 
pilsētām kā apdzīvoto vietu aglomerācijas centriem raksturīga virkne problēmu, kurās būtu 
jāiedziļinās labāk, tostarp pastiprināta satiksme, augsta noziedzība un slikta apkārtējās vides 
kvalitāte. Būtu vēlams nostiprināt pilsētvides attīstību. Sakarā ar to iniciatīva JESSICA ir 
nozīmīgs solis pareizajā virzienā.

Vēl viens nozīmīgs Eiropas Parlamenta uzdevums ir partnerības princips. Iespējams, ka 
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situācija nav izdevīga, lai saskaņā ar partnerības principu spēcīgi iesaistītu sociālos partnerus, 
nevalstiskās organizācijas un kopienas. Nav palicis daudz laika programmu izstrādei. Tādēļ 
paralēli noris sarunas gan par Iestāžu nolīgumu, gan regulām, gan pamatnostādnēm, kamēr 
dalībvalstis un to reģioni jau tagad cik vien iespējams cenšas izstrādāt jaunos programmu 
jautājumus.

Šajos apstākļos vēl jo svarīgāk ir neatkāpties no partnerības principa, ko Eiropas Parlaments 
uzskata par būtiski svarīgu faktoru, lai īstenotu programmas. Noteikti vajadzīgs, lai 
programmu plānošanā un īstenošanā būtu iesaistīti vietējie dalībnieki gan vietējā, gan reģionu 
līmenī, tostarp sociālie partneri un pilsoniska sabiedrība. Tas ir obligāts priekšnoteikums tam, 
lai stratēģiskās pamatnostādnes sasniegtu savu mērķi, proti, lai uz vietām iesaistītie labāk 
apgūtu Lisabonas stratēģiju.

Pēc Eiropas Parlamenta domām, laikos, kad sabiedriskie līdzekļi ir ierobežoti, programmas 
iespējams sekmīgi īstenot, veicinot arī privātus līdzfinansējumus projekta jomā. Tomēr te 
jāsaglabā arī līdzekļu papildinājuma princips, kas nozīmē, ka dalībvalstīm kopā ar Eiropas 
Savienību vienmēr jāsniedz atbalsts struktūrpolitikai, izmantojot valsts naudu. Valsts un 
privāto partnerību diemžēl reti lieto saistībā ar struktūrfondiem, jo rodas neaptverams 
daudzums neatrisinātu tiesisku jautājumu. Eiropas Parlaments aicina Komisiju palīdzēt 
izveidot atbilstīgu tiesisku struktūru dalībvalstīs.
Struktūrfondi var veicināt arī sieviešu ekonomisko un sociālo līdztiesību. Laba pieredze gūta 
ar Kopienas iniciatīvu EQUAL, kuru vajadzētu turpināt arī jaunajā programmu periodā. Tas 
jāatspoguļo arī stratēģiskajās pamatnostādnēs. Turklāt būtu īpaši vēlams, lai kā nozīmīgu 
instrumentu arī turpmāk izmantotu „labāko metožu” pieredzes apmaiņu ar pieredzes tīklu 
palīdzību.

Ne pirmo reizi jāatgādina par Eiropadomes 2005. gada decembrī pausto nodomu ieviest 
dažādus tiesiskos standartus vecajām un jaunajām dalībvalstīm saistībā ar kohēzijas politiku. 
Eiropas Parlaments to noraidīja. Par vajadzīgu uzskatīja vienīgi N+2 nosacījuma piemērošanu 
līdz 2010. gadam. Visā Eiropā vienādi nosacījumi būtu jāpiemēro līdzfinansējuma likmēm, 
tiesībām noteikt pievienotās vērtības nodokļus, kā arī sociālo dzīvokļu celtniecībai.
Nostiprinot cilvēkresursus, Komisija galveno uzmanību vērsa uz darba ņēmēju elastību visā 
Eiropā. Protams, šeit jāņem vērā tas, ka

1. ir pieejama tam vajadzīgā satiksmes infrastruktūra; jo īpaši pierobežu reģionos šajā 
ziņā vēl daudz ko varētu vēlēties;

2. elastība var nozīmēt arī to, ka izceļošana varētu smagi skart zināmus reģionus un 
izraisīt „iedzīvotāju izzušanas procesus”; šādos gadījumos var būt lietderīgi nostiprināt 
reģionu potenciālu, lai novērstu pārlieku masveidīgu izceļošanu.

Arī „teritoriālās kohēzijas” tēma nebija pietiekami ņemta vērā Komisijas pamatnostādnēs. To 
savā atzinumā nepārprotami norādīja arī Reģionu komiteja. Eiropas Parlaments varētu 
pārņemt šo viedokli arī savā atzinumā (skatīt 34. un 36. punktu).
Eiropas Parlaments ir pārliecināts, ka Komisija un Padome ņems vērtā tās Eiropas Parlamenta 
ierosmes, kas vajadzīgas, lai Eiropas Parlaments varētu piekrist stratēģiskajām 
pamatnostādnēm.


