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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Kohēzijas politiku: ieguldījumu reālajā ekonomikā
(2009/2009(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns” 
(COM(2008)0800),

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 16. decembra paziņojumu „Kohēzijas politika: 
ieguldījumu reālajā ekonomikā” (COM(2008)0876),

– ņemot vērā Eiropas Padomes prezidentūras 2008. gada decembra secinājumus,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda finanšu pārvaldību,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu 
(EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu to izmaksu veidiem, kas var pretendēt uz 
ESF atbalstu,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās 
komitejas, kā arī Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus 
(A6-0000/2009),

1. ļoti atzinīgi vērtē Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna pieņemšanu, kurā izklāstīta 
koordinēta dalībvalstu un Komisijas rīcība ekonomiskās krīzes risināšanai; plāns balstās 
uz solidaritātes un sociālā taisnīguma principu un atbilst Lisabonas stratēģijai; tajā 
ierosinātie pasākumi veicinās dziļākas un ilgtermiņa strukturālās reformas;

2. uzsver to, ka struktūrfondi ir spēcīgi instrumenti, kas izveidoti, lai palīdzētu veikt reģionu 
pārstrukturēšanu ekonomikas un sociālajā jomā un tādējādi īstenot pasākumus plāna četrās 
prioritārajās jomās ekonomikas stimulēšanai, un atbalsta šo fondu izmantošanu, nevis 
jaunu ekonomisku instrumentu ieviešanu; norāda, ka šie pasākumi papildina valsts līmenī 
īstenotos pasākumus;

3. atbalsta ierosinātās izmaiņas īstenošanas noteikumos, kuru mērķis ir palielināt 
struktūrfondu elastību un pielāgot tos, lai tie atbilstu ārkārtas ekonomisko apstākļu 
vajadzībām. Tomēr mudina Komisiju apsvērt iespēju pašreizējos instrumentus vienkāršot;

4. uzskata, ka tādi pasākumi kā maksājumu paātrināšana, vienreizēju maksājumu un vienotu 
likmju izmantošana veicinās projektu īstenošanu, it īpaši infrastruktūras jomā, kā arī 
enerģētikas un vides jomā;

5. uzsver, ka veiksmīgai ekonomikas atveseļošanai svarīgi ir nodarbinātības un 
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uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi; aicina dalībvalstis plaši izmantot struktūrfondus, lai 
veicinātu darbavietu radīšanu un atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), kā arī 
uzņēmējdarbību;

6. mudina dalībvalstis biežāk izmantot Eiropas Investīciju bankas piedāvātās iespējas un jo 
sevišķi finanšu instrumentus JESSICA un JEREMIE; uzsver JASPERS nozīmi projektu 
sagatavošanā;

7. mudina Komisiju palielināt tehnisko palīdzību dalībvalstīm, lai uzlabotu projektu kvalitāti 
un projektu īstenošanas efektivitāti;

8. aicina Komisiju uzraudzīt, kādas sekas būs izmaiņām struktūrfondu izmantošanā, un ņemt 
šos konstatējumus vērā, veicot Kopienas kohēzijas stratēģisko pamatnostādņu termiņa 
vidusposma pārskatīšanu;

9. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstīm.
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