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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Struktūrfondu regulējumu 2007.-2013. gadam: pārrunu rezultāti saistībā ar 
nacionālās kohēzijas stratēģijām un darbības programmām
(2008/2183(INI))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

 ņemot vērā Komisijas paziņojumu par pārrunu rezultātiem saistībā ar kohēzijas politikas 
stratēģijām un programmām 2007.–2013. gada plānošanas periodam (COM(2008)0301),
ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (1996. gada 11. jūlijs), ar ko paredz 
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu1 (turpmāk tekstā – Vispārējā regula par ERAF, ESF un Kohēzijas fondu),

 ņemot vērā Padomes Lēmumu Nr. 2006/702/EK (2006. gada 6. oktobris) par Kopienas 
kohēzijas stratēģijas pamatnostādnēm2 (turpmāk tekstā – Stratēģiskās kohēzijas 
pamatnostādnes),

 ņemot vērā Pārrunu rezultātus saistībā ar kohēzijas politikas stratēģijām un programmām 
2007.-2013. gadam – dalībvalstu faktu lapas,

 ņemot vērā Ceturto ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju (COM(2007)0273) 
(turpmāk tekstā – ceturtais ziņojums par kohēziju),

 ņemot vērā priekšlikumu par Padomes regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar 
ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā 
fonda un Kohēzijas fonda finanšu pārvaldību (COM(2008)0803),

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes regulas priekšlikumu, ar ko groza Regulu 
(EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu attiecībā uz mājokļu 
energoefektivitātes un atjaunojamas enerģijas ieguldījumu atbilstību (COM(2008)0838),

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes regulas priekšlikumu, ar ko groza Regulu 
(EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu attiecībā uz attiecināmo izmaksu tipiem,

 ņemot vērā tā Reglamenta 45. pantu,

 ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

A. tā kā Komisija ir publicējusi paziņojumu, pamatojoties uz pārrunu rezultātiem ar 
dalībvalstīm par nacionālajiem stratēģiskajiem ietvardokumentiem un rīcības 
programmām;

B. tā kā saskaņā ar Līguma 158. pantu, lai stiprinātu ekonomisko un sociālo kohēziju, 

                                               
1  OV L 210, 31.07.2006, 25. lpp.
2  OV L 291, 21.10.2006, 11. lpp.
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Kopienas mērķis ir mazināt atšķirību starp attīstības līmeņiem dažādos reģionos un 
mazāk attīstīto reģionu un salu atpalicību;

C. tā kā pēdējo divu ES paplašināšanās reižu rezultātā ir iezīmējušās būtiskas reģionālās 
atšķirības Kopienā, kas nekavējoties jārisina, lai veicinātu harmonisku, līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu attīstību;

D. tā kā 2006. gada oktobrī Padome pieņēma iepriekšminētās Stratēģiskās kohēzijas 
vadlīnijas kā indikatīvu ietvaru dalībvalstīm attiecībā uz nacionālo stratēģisko 
ietvardokumentu un rīcības programmas sagatavošanu 2007.-2013. gadam;

E. tā kā trīs prioritātes, kas izklāstītas Stratēģiskajās kohēzijas vadlīnijās attiecas uz Eiropas 
un tās reģionu pievilcības palielināšanu, lai padarītu tās par vietām, kur ieguldīt līdzekļus 
un strādāt, uzlabot zināšanas un inovācijas izaugsmei un radīt vairāk un labākas darba 
vietas;

F. tā kā šo prioritāšu iestrādāšanai rīcības programmās būtu jāuzlabo reģionu spēja stāties 
pretī globalizācijas, ilgtspējīgas attīstības, strukturālo, demogrāfisko un klimata pārmaiņu 
izaicinājumiem,

G. tā kā ir novērojamas būtiskas atšķirības tajā, kā dalībvalstis ir īstenojušas iepriekšminētās 
prioritātes rīcības programmās atkarībā no tā, kurā reģionālās attīstības mērķa, 
konverģences vai reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības kategorijā tika iekļauts 
konkrētais reģions;

H. tā kā Vispārējā regulā par ERAF, ESF un Kohēzijas fondu tika noteikts, ka dalībvalstīm 
60% no kopējiem kohēzijas mērķim un 75% no reģionālajai konkurētspējai un 
nodarbinātībai paredzētajiem izdevumiem jārezervē prioritātēm, kas saistītas ar Lisabonas 
stratēģiju;

I. tā kā labas pārvaldības un partnerības principa piemērošanai kopā ar spēcīgu 
institucionālo un administratīvo veiktspēju ir būtiska nozīme sekmīgā kohēzijas politikas 
īstenošanā;

J. tā kā kohēzijas politikai jābūt pietiekami spēcīgai un elastīgai, lai spēlētu svarīgu lomu 
ES centienos cīnīties ar pašreizējās globālās ekonomiskās krīzes sekām;

1. atzinīgi novērtē visu dalībvalstu centienus iestrādāt trīs Stratēģiskajās kohēzijas vadlīnijās
noteiktās prioritātes, kas atbilst Lisabonas programmas mērķiem, savās rīcības 
programmās;

Reģionālo atšķirību mazināšana

2. ir ievērojis dalībvalstu apņēmību risināt specifiskas teritoriālās vajadzības, ko izraisa to 
ģeogrāfiskais novietojums un ekonomiskā un institucionālā attīstība, izstrādājot 
stratēģijas starpreģionu un iekšreģionu nelīdzsvarotības mazināšanai; šajā kontekstā 
atkārto, ka reģionālo atšķirību mazināšana aizvien ir ES reģionālās politikas galvenais 
mērķis;
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Kohēzijas politikas atbilstība Lisabonas programmai

3. novērtē valstu iestāžu centienus panākt, ka vidējais izdevumu apjoms Lisabonas 
programmas nodrošināšanai veido 65% no konverģences reģionos un 82% no reģionālās 
konkurētspējas un nodarbinātības reģionos pieejamā finansējuma, kas faktiski ir vairāk, 
nekā sākotnēji pieprasīts;

4. iedrošina reģionus to centienos sasniegt Lisabonas mērķus, rūpīgi un efektīgi īstenojot 
rīcības programmas; arīdzan aicina Komisiju cieši uzraudzīt to īstenošanu, lai nodrošinātu 
mērķu realizēšanu praksē, un informēt Parlamentu par problēmām, kas radās procesā;

Reaģēšana uz globalizāciju un strukturālajām pārmaiņām

5. novērtē faktu, ka visas dalībvalstis ir piešķīrušas ievērojamu kopējo finanšu līdzekļu 
apjomu ieguldījumiem izpētē un attīstībā un inovācijās, attīstot uz zināšanām balstītu 
pakalpojumu ekonomiku un veicinot uzņēmējdarbību un biznesa atbalsta pakalpojumus, 
kā arī palīdzot uzņēmumiem un strādniekiem pielāgoties jaunajiem apstākļiem; atzīmē,
ka vairākumā ES konverģences reģionu liela problēma aizvien ir piekļuves 
nodrošināšana, jo tiem jāsaskaras ar transporta infrastruktūras neesamību;

Demogrāfiskās pārmaiņas un ietverošāki darba tirgi

6. uzslavē dalībvalstu centienus noteikt programmās, kas tiek finansētas no Eiropas Sociālā 
fonda, ieguldījumu, kuru mērķis ir palielināt darba līdzdalību un uzlabot prasmes, 
prioritātes, kā arī izskaust nabadzību un sociālo atstumtību;

Reaģēšana uz ilgtspējīgas attīstības, klimata pārmaiņu un enerģijas radītajiem 
izaicinājumiem

7. uzskata, ka pasākumi, kuru mērķis ir aizsargāt vidi, cīnīties ar klimata pārmaiņām un 
veicināt energoefektivitāti, ir jāiekļauj visās rīcības programmās, un novērtē saistības, 
kuras dalībvalstis uzņēmušās, lai risinātu šos jautājumus, piešķirot tām aptuveni vienu 
trešdaļu no kopējā kohēzijas politikas budžeta; tomēr uzskata, ka īpaši piešķirtie līdzekļi 
cīņai pret klimata pārmaiņām un energoefektivitātes veicināšanai ir nepietiekami, lai 
apmierinātu reālās vajadzības;

8. atzīmē, ka pastāv ievērojamas atšķirības tajā, kā ES-15 un ES-12 dalībvalstis piešķīrušas 
līdzekļus šai jomai, un atzīst, ka jaunajām dalībvalstīm ir jānovirza ievērojami līdzekļi ES 
vidējā vides aizsardzības līmeņa sasniegšanai, kas ir minimālais līmenis ilgtspējīgas 
attīstības nodrošināšanai;

Vairāklīmeņu pārvaldības un partnerattiecību stiprināšana

9. uzskata, ka vairāklīmeņu pārvaldība un partnerattiecību princips ir galvenie elementi 
rīcības programmu likumības, pārredzamības un efektivitātes nodrošināšanai plānošanas 
posma un īpaši īstenošanas procesa laikā; tāpēc atzinīgi vērtē visu dalībvalstu centienus 
atbilstoši to īpašajiem institucionālajiem ietvariem un tradīcijām stiprināt partnerattiecību 
principu programmās pašreizējam periodam saskaņā ar Vispārējās regulas par ERAF, 
ESF un Kohēzijas fondu 11. pantu; iesaka īpaši jaunajām dalībvalstīm, kurām ir maz 
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pieredzes efektīgu partnerattiecību veidošanā, nepārtraukti pastiprināt partnerattiecību 
principu rīcības programmu īstenošanas laikā;

Institucionālās kapacitātes veidošana

10. atzinīgi novērtē to, ka ir palielinājusies informētība par institucionālās un administratīvās 
kapacitātes stiprināšanas nozīmi efektīvā valsts politiku īstenošanā un ES fondu 
pārvaldībā; aicina visos konverģences reģionos ieguldīt ievērojamas pūles institucionālās 
kapacitātes stiprināšanā un valsts iestāžu profesionalitātes uzlabošanā;

Veiksmīgu politiku īstenošana, zināšanu uzlabošana un labas prakses izplatīšana

11. īpaši novērtē jauno dalībvalstu īstenotās URBAN  un EQUAL Kopienas iniciatīvu 
rezultātu integrēšanu rīcības programmās 2007.-2013. gadam; atzinīgi novērtē dalībvalstu 
centienus izstrādāt integrētus plānus ilgtspējīgai pilsētu attīstībai, jo lielās un mazās 
pilsētas ir rūpniecības centrs, kas atbild par ekonomisko izaugsmi un darba vietu 
radīšanu; turklāt uzskata, ka Eiropas teritoriālās sadarbības potenciāls ir jāapgūst pilnā 
mērā, lai paātrinātu attīstību un panāktu lielākus izaugsmes tempus;

Secinājumi

12. uzskata, ka nav iespējams izteikt būtiskus spriedumus par to, kā dalībvalstis ir izvēlējušās 
īstenot Stratēģiskajās kohēzijas vadlīnijās paredzēto ietvaru, izstrādājot nacionālos 
stratēģiskos ietvardokumentus un rīcības programmas; novērtē to, ka visas dalībvalstis 
visos posmos ir ieguldījušas ievērojamas pūles kohēzijas politikas prioritāšu sasniegšanā 
to specifisko vajadzību un ierobežojumu kontekstā;

13. aicina dalībvalstis stiprināt procedūras, kuras tās ievieš, lai nodrošinātu, ka kohēzijas 
politikas nodrošināšanai tiek piemērota pilnībā īstenojama integrēta pieeja, tādējādi 
nodrošinot, ka ir attiecīgi ņemti vērā visi jebkuras rīcības programmas aspekti;

14. iedrošina Komisiju tās centienos nodrošināt, ka dalībvalstis uztur efektīgas kontroles 
sistēmas, lai panāktu drošu Kopienas izdevumu finanšu pārvaldību;

15. atzīmē, ka pašreizējā globālā ekonomiskā krīze ir radījusi jaunu situāciju visās 
dalībvalstīs un ir nepieciešams to no jauna izvērtēt un, iespējams, pielāgot investīciju 
prioritātes; atzinīgi vērtē Komisijas iepriekšminētos priekšlikumus par regulu 
grozījumiem, lai apmierinātu ES vajadzības šajos ārkārtas apstākļos, un atkārto savu 
nostāju, ka kohēzijas politikai ir izšķiroša nozīme ekonomikas atveseļošanā visā ES 
teritorijā; līdz ar to noraida visus mēģinājumus pārnacionalizēt politiku;

16. uzdod tā prezidentam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Daudzās Eiropas politikas jomās ziņojumi par īstenošanu ietver tikai Eiropas Savienības 
likumdošanas transponējuma valsts tiesību aktos likumdošanas revīzijas veikšanu. To bieži 
vien paveic, analizējot gan attiecīgo likumdošanu, gan par šā ziņojuma mērķvalstīm izvēlētās 
dalībvalstis. Struktūrfondu gadījumā šī pieeja patlaban nav iespējama, likumdošana, kas 
regulē šo jomu, ir vai nu tieši piemērojamas regulas, vai arī regulas, kas ietilpst pozitīva 
atzinuma procedūras kompetencē1. Īstenošanas pasākumi, ko Eiropas Komisija izsniegusi 
Komisijas lēmumu formā, netiek iesniegti nedz Parlamentam, nedz Padomei. Tomēr šī 
situācija var mainīties līdz ar Lisabonas vai tam līdzvērtīga līguma stāšanos spēkā.

Priekšvēsture

Šajā likumdošanā un pievienojoties Eiropas Komisijas un Padomes uzskatiem, Eiropas 
Parlaments ir uzsvēris nepieciešamību ieguldīt pieejamo reģionālās attīstības fondu lielāko 
daļu darbībās, kuru mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm un reģioniem, kas atpaliek ekonomiskā, 
sociālā un vides attīstības ziņā. Tomēr tas par vienlīdz svarīgu uzskatīja nodrošināt līdzekļu
pieejamību, lai varētu palīdzēt visiem Eiropas reģioniem un īpaši bagātākie reģioni finansētu 
izpētes un attīstības aktivitātes un augsto tehnoloģiju izstrādi – balstoties uz pakalpojumu 
ekonomiku, biznesa atbalsta pakalpojumiem, lai Eiropas Savienība sasniegtu Lisabonas un 
Gēteborgas programmās noteiktos ambiciozos mērķus. Parlaments uzskata, ka nebūtu bijis 
lietderīgi ierobežot aktivitātes šīs pieejas ietvaros attiecībā uz trūcīgākajām dalībvalstīm. 
Reģionālās attīstības politika ir tā politikas joma, kurā veiksmīgos rezultātus redz un jūt katrs 
Eiropas pilsonis tuvākajā apkaimē, tāpēc tai jāpastāv visās dalībvalstīs bez izņēmumiem.

Ņemot to vērā un piecu gadu laika posmā, Parlaments ir noteicis stratēģiskās rīcības, ko 
tas vēlas redzēt īstenojam dalībvalstīs. Dažas no tām ir:

 pasākumi pilsētu vides uzlabošanai, īpašu uzmanību pievēršot pilsētas transportam un 
CO2 emisiju mazināšanas pasākumiem, pašplūsmas urbanizācijas kontrolēšanai un 
saprātīgi maksājošu mājokļu un atklātu teritoriju pieejamībai;

 pasākumi policentriskas attīstības nodrošināšanai;
 pasākumi etnisko minoritāšu grupu, īpaši romu, dzīves apstākļu uzlabošanai un 

integrācijai;
 pasākumi labas prakses izplatīšanai un apmaiņai;
 pasākumi vietējo ekonomiku un vides pielāgošanai, lai risinātu klimata pārmaiņu 

problēmu;
 sistemātiska integrētās pieejas stratēģiskai plānošanai un projektu īstenošanai 

pielāgošana un īstenošana;
 privātā sektora iesaistīšanās projektu realizācijā iedrošināšana, valsts un privāto

partnerību nozīme;
 reģionālo un vietējo iestāžu svarīgā loma nacionālo stratēģisko ietvardokumentu

izstrādē un sagatavošanā.

                                               
1 Skat. Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999.
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Šā ziņojuma mērķis ir parādīt to, ka dalībvalstis ir izpratušas un ievērojušas 2006. gada 
Kopienas Stratēģiskās kohēzijas vadlīnijas, izstrādājot savus nacionālos stratēģiskos 
ietvardokumentus un rīcības programmas, kas izriet no tiem un ir pielāgotas, lai atbilstu to 
īpašajiem ierobežojumiem un prasībām.

Stratēģiju un rīcības programmu 2007.-2013. gada plānošanas periodam īstenošana ir tikko 
sākusies. Tā kā Eiropas Komisija pabeidza rīcības programmu apstiprinājuma procedūru 
2008. gada jūnijā, jaunie projekti tikai tagad sāk iegūt aprises, un paies vēl vismaz gads, līdz 
varēs novērtēt reālu progresu to īstenošanā. Līdz ar to šajā ziņojumā ir aplūkotas ierobežotas 
jomas, un tā mērķis ir identificēt, kā un cik lielā mērā dalībvalstis un reģioni ir ņēmuši vērā 
Stratēģiskajās kohēzijas vadlīnijās izklāstītās Kopienas prioritātes rīcības programmu 
sagatavošanā un izstrādē, kuras nosaka reģionālās attīstības politikas īstenošanu visam 
plānošanas periodam. Reālu paša rīcības programmu īstenošanas procesa analīzi varēs veikt 
tikai tad, kad dalībvalstis būs iesniegušas ziņojumus, kas ietvers informāciju par fondu 
līdzfinansēto programmu ieguldījumu kohēzijas politikas mērķu īstenošanā, fondu uzdevumu 
izpildē, Kopienas Stratēģiskajās kohēzijas vadlīnijās izklāstīto prioritāšu īstenošanā un 
konkurētspējas un darba vietu radīšanas veicināšanas mērķa sasniegšanā saskaņā ar 
Vispārējās regulas 29. pantā noteikto.

Eiropas Komisijas paziņojums par pārrunu rezultātiem saistībā ar kohēzijas politikas 
stratēģijām un programmām plānošanas periodam, sniedz mums ieskatu par to, kā jaunā 
reģionālās kohēzijas politikas programmu paaudze izmantos 347 miljardus eiro1, kas piešķirti 
politikai septiņu gadu periodam.

Pamatnovērtējumi

Saskaņā ar solidaritātes pamatprincipu, kas ir Kohēzijas politikas stūrakmens, galvenais 
mērķis aizvien ir „mazināt dzīves līmeņa un iespēju pieejamības atšķirības starp dalībvalstīm, 
reģioniem un privātpersonām, kā arī veicināt ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, 
ņemot vērā pasaules ekonomikas virzību”2.

To pieminot, 2007.-2013. gada plānošanas perioda laikā stratēģiskā politika parāda, ka visas 
dalībvalstis, tostarp tās, kas pievienojās nesen, ir ieguldījušas saskaņotas pūles pielāgot 
politiku un investīcijas Lisabonas un Gēteborgas mērķu sasniegšanai. Tādējādi mēs redzam, 
ka konverģences reģioni ir paredzējuši piešķirt 65% un reģionālās konkurētspējas reģioni –
82% no līdzekļiem (70% no kopējiem līdzekļiem) Lisabonas programmas prioritātēm.
Faktiski piešķirto līdzekļu apjoms ir lielāks, nekā sākotnēji noteikts Vispārējās regulas 9. 
pantā (60% no izdevumiem konverģences mērķim un 75% no izdevumiem reģionālās 
konkurētspējas un nodarbinātības mērķim). Tas parāda gan to, ka ir atzīts fakts, ka ar 
Lisabonas programmu saistītās programmas var potenciāli nodrošināt salīdzinošas 
priekšrocības Eiropas ekonomikai aizvien globalizētākā vidē, gan arī mazāk attīstīto valstu un 
reģionu, kas ir sapratušas nepieciešamību risināt konkurētspējas, inovāciju un dinamisma 
problēmas kā prioritātes, ievērojamo apņēmību.

                                               
1 Tā šobrīd ir otrā lielākā Kopienas budžeta pozīcija.
2 Avots: Eiropas Komisijas paziņojums COM(2008)301 gala versija.
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Ekonomikas – pat mūsu dzīvesveida – pielāgošana, lai stātos pretī globalizācijas un klimata 
pārmaiņu izaicinājumiem, ir nepieciešamība, kas ietekmēs reģionālās attīstības politiku drīzā 
nākotnē. Lai panāktu progresu šajās jomās, ir vajadzīgi līdzekļi izpētei un inovācijām, 
uzņēmējdarbība, energoefektivitāte un īpaši fondi, kas paredzēti klimata pārmaiņu radīto seku 
novēršanai. Referents ar prieku piebilst, ka vairāk nekā 100 miljardi eiro tiks ieguldīti vides 
aizsardzībā, bet tajā pašā laikā uzskata, ka energoefektivitātei un atjaunojamajiem enerģijai 
piešķirtie līdzekļi (9 miljardi) no vienas puses un klimata pārmaiņu izraisīto seku novēršanas 
pasākumiem piešķirtie līdzekļi (48 miljardi) no otras puses ir mazāki, nekā reāli nepieciešams.
Laikā, kad planētai jau ir raksturīga neparedzama uzvedība un visus pasaules reģionus
apdraud neprognozēti plūdi un sausuma pastiprināšanās, šo septiņu svarīgo gadu laikā 
panāktais progress ne tikai noteiks mūsu nākotni, bet arīdzan to, kurš ekonomiskais reģions
dominēs jaunajās 21. gadsimta rūpniecības nozarēs un saimniecības darbībās.

Citi svarīgi jautājumi, kas skatīti ziņojumā, saskaņā ar kohēzijas politikas prioritātēm ir 
pasākumi:

 nodarbinātības līmeņa paaugstināšanai;
 elastīgāka darba tirgus izveidei;
 sociāli iekļaujošākas sabiedrības veidošanai un nabadzības izskaušanai;
 labas pārvaldības un vajadzības gadījumā pastiprinātas institucionālās veiktspējas 

nepieciešamības uzsvēršana rīcības programmu īstenošanai;
 veiksmīgu kopienas iniciatīvu veicināšanai;
 zināšanu sabiedrības attīstībai un labas prakses apmaiņai.

Secinājumi

Referenta darba hipotēze – proti, ka visas dalībvalstis ir ievērojušas kohēzijas politikas 
galvenās prioritātes rīcības programmu izstrādē un pārrunās – ir apstiprināta. Visas 
dalībvalstis neapšaubāmi ir ņēmušas vērā Kopienas mērķus, kurus tās ir iestrādājušas savās 
prioritātes atbilstoši to konkrētā ekonomiskās un teritoriālās attīstības līmeņa noteiktajiem 
ierobežojumiem.

Šis ziņojums tiek izstrādāts nepieredzēta ekonomiskā apvērsuma laikā. Miljoniem Eiropas 
nodokļu maksātāju tiek prasīts maksāt miljardiem eiro, lai refinansētu Eiropas monetārās 
sistēmas. Lielbritānija, Francija, Spānija, Vācija un Itālija jau ir recesijā vai tuvojas tai. Lai 
gan referenta nolūks nav apspriest milzīgo ekonomisko krīzi šajā ziņojumā, viņš vēlas aicināt
pārskatīt likumīgo pamatu, lai nodrošinātu, ka kohēzijas politika ir spēcīgs instruments, kas 
spēj veicināt ilgstošu un ilgtspējīgu attīstību pat negaidītu ekonomisko pārsteigumu laikā. 
Eiropas Komisija ir iesniegusi Parlamentam priekšlikumus, kuru mērķis ir nodrošināt 
kohēzijas politiku ar līdzekļiem uzņemties galveno lomu Eiropas centienos stāties pretī šim 
nepieredzētajam izaicinājumam, un neapšaubāmi, lai to panāktu, būs nepieciešams pielāgot 
metodes, programmas un noteikumus. Šā iemesla dēļ ir vēl svarīgāk ļoti rūpīgi analizēt to, kas 
ir ieplānots, ko dalībvalstis un reģioni ir identificējuši kā visbūtiskāko sev šā plānošanas 
perioda sākumā valdošajos apstākļos un kā Eiropas Savienības darbības atspoguļo realitāti.

Tā kā Eiropas Savienība ir demogrāfiski koncentrējusies pilsētu aglomerācijās un galvenās 
lielās un mazās pilsētas ir iesaistītas Eiropas Savienības ekonomiskajā veiktspējā, 2007.-2013. 
gada plānošanas periodā īstenojamo rīcības programmu pilsētvidei ir centrālā nozīme 
Lisabonas un Gēteborgas mērķu sasniegšanas stratēģijā. 14. novembra darba dokumentā 
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Komisija mums pavēsta, ka vairāk nekā puse pārskata periodā izskatīto ERAF programmu 
ietver atsauci uz pilsētvidi. Rīcības programmas, kuru mērķis ir iekšpilsētas atjaunošana, 
enerģijas taupīšana, energoefektivitātes un tīru pilsētas transporta sistēmu izveidošana 
vienlaikus aizsargās un uzlabos vidi un veicinās ekonomisko aktivitāti un darba vietu 
radīšanu. Mēs visi apzināmies postindustriālās revolūcijas neizbēgamību, kas iestājusies ar 
saviem ierobežojumiem un izaicinājumiem un arīdzan ar priekšrocībām un solījumiem.
Eiropas Savienības ekonomiskais un sociālais audums neizirs, ja atpazīsim šo izaicinājumu 
pozitīvos aspektus un iekļausim tos ikvienā rīcības programmas īstenošanas aspektā.

Protams, izpētei un attīstībai ir vadošā loma tādu jaunu tehnoloģiju atklāšanā, kas ļautu 
izmantot atjaunojamos dabas resursus piesārņojumu neradošas enerģijas ražošanā un 
nodrošinātu mūs ar līdzekļiem dzīves līmeņa uzturēšanai un uzlabošanai un jo īpaši mūsu kā 
ekonomiskas un politiskas pasaules varas pozīcijas nosargāšanai.

Pašreizējie pasaules notikumi parāda nepieciešamību pēc efektīgām kontroles sistēmām, lai 
pēc iespējas aizsargātu valsts izdevumus pret krāpšanu un ļaunprātīgu izmantošanu. Ņemot 
vērā reputāciju, ko finanšu pasaule ieguvusi pēdējo nedēļu laikā, Eiropas fondu pārvaldībai 
jābūt skaidrai un pārredzamai. Tomēr būtu kļūda noteikt aizliegumus procedūrām un 
metodēm, jo tas vēl vairāk palēninātu jau tā sarežģīto sistēmu. Visas iesaistītās puses ir 
atzinušas nepieciešamību vienkāršot procedūras un paātrināt īstenošanu, un Parlaments šobrīd 
ir ļoti aizņemts, izskatot Eiropas Komisijas iesniegtos likumdošanas priekšlikumus un 
paziņojumus, kas ierosina izmaiņas daudzos likumdošanas noteikumos tieši ar mērķi 
vienkāršot un paātrināt kohēzijas politikas īstenošanu. Cerēsim, ka mūsu pūles gūs pozitīvus 
rezultātus.
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