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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ieguldījumu nodarbinātībai un izaugsmei — ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas veicināšana Savienībā
(2014/2245(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas sesto ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju — 
„Ieguldījumi darbvietās un izaugsmē: ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas 
veicināšana Savienībā” 2014. gada 23. jūlijā (turpmāk „Sestais kohēzijas ziņojums”),

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 4., 162. un 
174. līdz 178. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) 
Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivjsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas 
Jūrlietu un zivjsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 
(turpmāk „Kopīgu noteikumu regula”)1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) 
Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem 
attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) 
Nr.1080/20062,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) 
Nr.1304/2013 par Kohēzijas fondu un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1081/2006 
atcelšanu3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) 
Nr. 129/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda saistībā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) 
Nr. 1302/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās 
sadarbības grupu (ETSG) attiecībā uz šādu grupu izveides un darbības precizēšanu, 
vienkāršošanu un uzlabošanu5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) 
Nr.1300/2013 par Kohēzijas fondu un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1084/2006 

1 OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.
2 OV L 347, 20.12.2013., 289. lpp.
3 OV L 347, 20.12.2013., 470. lpp.
4 OV L 347, 20.12.2013., 259. lpp.
5 OV L 347, 20.12.2013., 303. lpp.
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atcelšanu1,

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar 
ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (EK, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu3,

– ņemot vērā „Eiropas Savienības teritoriālās attīstības programma 2020: Ceļā uz 
iekļaujošu, gudru un ilgtspējīgu Eiropu ar dažādiem reģioniem”, par kuru 2011. gada 
19. maijā Gedellē (Ungārijā) neformālā sanāksmē vienojās ministri, kas atbild par 
teritoriālo plānošanu un teritoriālo attīstību,

– ņemot vērā Komisijas Septīto progresa ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju “Krīzes reģionālā un pilsētu dimensija” 2013. gada 26. jūnijā,

– ņemot vērā 2014. gada 14. janvāra rezolūciju par pārdomātu specializāciju — izcilības 
centru tīklu izveidi kohēzijas politikas efektivitātei4,

– ņemot vērā 2014. gada 14. janvāra rezolūciju par ES dalībvalstu sagatavotību jaunā 
kohēzijas politikas plānošanas perioda efektīvam un savlaicīgam sākumam5, 

– ņemot vērā 2014. gada 26. februāra rezolūciju par Eiropas Komisijas 7. un 8. progresa 
ziņojumu par ES kohēzijas politiku un 2013. gada stratēģisko ziņojumu par programmu 
īstenošanu 2007.–2013. gadā6,

– ņemot vērā 2014. gada 27. novembra rezolūciju par 2014.–2020. gada kohēzijas 
politikas sākšanas novilcinājumu7,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 19. oktobra paziņojumu „Nākamās paaudzes 
novatorisko finansēšanas instrumentu satvars: ES pašu kapitāla un parāda platformas” 
(COM(2011)0662), 

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 26. novembra paziņojumu „Investīciju plāns Eiropai” 
(COM(2014)0903),

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 13. janvāra paziņojumu „Stabilitātes un izaugsmes 
pakta esošo noteikumu elastīguma pēc iespējas labāka izmantošana” 
(COM(2015)0012),

– ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu „No Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansēto mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas instrumenti” (Īpašais 

1 OV L 347, 20.12.2013., 281. lpp.
2 OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
3 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0002.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0015.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0132.
7 Pieņemtie teksti, P8_TA(2014)0068.
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ziņojums Nr. 2/2012),

– ņemot vērā Padomes secinājumus par sesto ziņojumu par ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju: „Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, ko 2014. gada 19. 
novembrī pieņēma Vispārējo lietu (Kohēzijas) padome,

– ņemot vērā Reģionu Komitejas 2014. gada 3. decembra atzinumu par sesto ziņojumu 
par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju1,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2015. gada 21. marta 
atzinumu par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Sestajā ziņojumā par 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju — ieguldījumi darbvietās un izaugsmē”2,

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

A. tā kā nav apstrīdams, ka ES kohēzijas politikai ir izšķirīga loma reģionālo atšķirību 
samazināšanā, dalībvalstu reģionu ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas 
veicināšanā un darbvietu radīšanas atbalstam; tā kā kohēzijas politika, kuras budžets 
laikposmam līdz 2020. gadam pārsniedz EUR 350 mljrd., ir galvenā ES mēroga politika 
ieguldījumiem reālajā ekonomikā un ir sevi apliecinājusi kā izaugsmes un darbvietu 
veidošanas instruments ES; tā kā vairākās dalībvalstīs tā ir publisko ieguldījumu 
galvenais avots; tā kā kohēzijas politikas konkrētos un redzamos rezultātus 
apstiprinājušas daudzas dažādas novērtējuma metodes;

B. tā kā ir pamatoti, ka kohēzijas politikas mērķi radušies ilgākā laikā un ka pati šī politika 
ir ciešāk saistīta ar ES vispārīgo darba kārtību; tā kā tomēr ir jānostiprina kohēzijas 
politikas sākotnējā loma — ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana 
visos ES reģionos; tā kā kohēzijas politika nav uzskatāma tikai par instrumentu 
stratēģijas Eiropa 2020 un citu ES attīstības stratēģiju mērķu sasniegšanai;

C. tā kā ar tematisko koncentrāciju kohēzijas politikas resursi tiek virzīti ierobežota skaita 
tādu stratēģisku mērķu sasniegšanai, kuriem ir potenciāls veicināt izaugsmi;

D. tā kā partnerattiecību nolīgumi un darbības programmas ir stratēģiski instrumenti 
ieguldījumu vadībai dalībvalstīs un reģionos, kas paredzēti Kopīgu noteikumu regulas 
14., 16. un 29. pantā ar termiņiem to iesniegšanai un pieņemšanai, saskaņā ar ko 
partnerattiecību nolīgumiem bija jābūt pieņemtiem vēlākais līdz 2014. gada beigām, un 
darbības programmām — līdz 2015. gada janvāra beigām;

E. tā kā neformālā Padome 2011. gadā Gedellē (Ungārijā) aicinājusi 2015. un 2016. gada 
secīgās prezidentūras novērtēt un apsvērt, vai ir jāpārskata Teritoriālā attīstības 
programma 2020, ņemot vērā tās darbības praktiskos rezultātus, un pēc tam, iespējams, 
vadīt tās iespējamo pārskatu, 

Kohēzijas politikas panākumi un problēmas ekonomiskās un finanšu krīzes kontekstā 

1 OV C 19, 21.1.2015., 9. lpp.
2 2015. gada 21. janvāra atzinums (EESC 4756/2014 - ECO/370) (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).
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(2007-2013 plānošanas periodā)

1. uzsver, ka kohēzijas politikas ieguldījumi ir būtiski mazinājuši ekonomiskās un finanšu 
krīzes negatīvās ietekmes un reģioniem nodrošinājuši stabilitāti, garantējot finansējuma 
plūsmas laikā, kad strauji samazinājās reģionālie publiskie un privātie ieguldījumi; 

2. uzsver, ka kohēzijas politika ir apliecinājusi spēju ar elastīgiem pasākumiem samazināt 
dalībvalstu un reģionu likviditātes deficītu, piemēram, samazinot valstu līdzfinansējumu 
un nodrošinot papildu avansa maksājumus, kā arī novirzot 13 % no kopējā finansējuma 
(EUR 45 mljrd.) ekonomiskās aktivitātes un nodarbinātības atbalstam ar tiešiem 
efektiem;

3. atzinīgi novērtē kohēzijas politikas neseno reformu, kas vērsta uz šo problēmu 
risināšanu, kuras pamatā ir saskanīgi stratēģiski pamatprincipi 2014-2020 ar skaidriem 
mērķiem un iniciatīvām visām darbības programmām; aicina visas iesaistītās puses 
nodrošināt kohēzijas politikas jaunā tiesiskā regulējuma pareizu un efektīvu īstenošanu;

4. uzsver, ka kohēzijas politikas efektivitātes nodrošināšanas svarīgs priekšnoteikums ir 
gan fiskālās un ekonomiskās vides, gan arī normatīvās, administratīvās un 
institucionālās vides stabilitāte; uzsver, ka kohēzijas politikas un stratēģijas Eiropa 2020 
mērķu sasniegšanai, šai politikai jābūt cieši saistītai ar nozaru politikām un citām ES 
ieguldījumu programmām;

Īstenošanas un maksāšanas problēmas

5. pauž nopietnas bažas par 2014-2020 kohēzijas politikas būtisku kavēšanos, tostarp arī 
par darbības programmu pieņemšanas kavēšanos, jo līdz 2014. gada beigām bija 
pieņemtas tikai nedaudz vairāk par 100 programmām, un par nesamaksātajiem 
rēķiniem, kuru kopējā summa 2007-2013 plānošanas periodā ir EUR 25 mljrd.; uzsver, 
ka šāda kavēšanās apdraud kohēzijas politikas uzticamību, efektivitāti un ilgtspēju rada 
bažas par valsts, reģionālo un vietējo iestāžu iespējām 2014-2020 plānošanas periodā 
efektīvi plānot un īstenot Eiropas strukturālos un investīciju fondus (ESIF);

6. uzsver, ka iepriekš minētie neizpildītie maksājumi ES budžeta 1.b pozīcijā faktiski ir 
svarīgākais tiešais faktors, kas apdraud kohēzijas politikas īstenošanu gan iepriekšējā, 
gan arī tagadējā 2014-2020 plānošanas periodā; atkārtoti pauž savu nostāju par to, ka 
neizpildīto maksājumu ietekmi īpaši smagi izjūt kohēzijas politikā iesaistītie uz vietām, 
dažkārt pat pārāk smagi; tāpēc aicina Komisiju izstrādāt plānu, kurā paredzēti konkrēti 
pakāpeniski pa posmiem īstenojamu pasākumu termiņi un tiem piesaistīti budžeta 
līdzekļi, lai vispirms samazinātu un pēc tam pilnīgi izskaustu neizpildītos maksājumus; 
ir pārliecināts, ka šo pasākumu pirmais mērķis padarīt 2015. gadu par pirmo, kurā 
neizpildīto maksājumu samazināšanās kļūst reāli sajūtama;

7. uzsver, ka ir pilnīgi nepieciešami darbības programmas īstenot uzreiz tiklīdz tās tiek 
pieņemtas, lai iespējami palielinātu investīciju rezultātus, atbalstītu darbvietu 
izveidošanu un paaugstinātu produktivitāti un ka Komisijai un dalībvalstīm jādara viss 
iespējamais, lai paātrinātu to pieņemšanu; pieprasa, lai Komisija, pievēršot uzmanību 
kvalitātei un krāpšanas apkarošanai, analizētu viss iespējas vienkāršot tās iekšējās 
procedūras, lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā arī tās darbības programmas, kas 
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atkārtoti iesniegtas pēc 2014. gada 24. novembrī noteiktā termiņa; ir pārliecināts, ka 
pastāv divi darbības programmu pieņemšanas scenāriji, kuri abi nozīmē vēl ilgāku 
īstenošanas sākuma aizkavēšanos;

8. ņemot vērā iepriekš minēto, prasa Komisijai iespējami drīz iepazīstināt Parlamentu ar 
pasākumiem, kurus tā paredzējusi atbalstīt, ar darbības programmu īstenošanu un tās 
paredzētajiem termiņiem, prasa arī paskaidrot maksājumu kavējumu ietekmi uz jauno 
darbības programmu īstenošanas sākšanu, kā arī rast risinājumus iespējamai zaudējumu 
samazināšanai; turklāt prasa, lai Komisija saistībā ar ziņojumu par sarunu rezultātiem, 
kas paredzēts Kopīgo noteikumu regulas 16. panta 3. punktā, izvērtētu 2014.–
2020. gada kohēzijas politikas īstenošanas novēlotas sākšanas iespējamo ietekmi uz 
izaugsmi un darbvietām un sniegtu ieteikumus, ņemot vērā gūto mācību;

Kohēzijas politika kā pamats pārdomātiem, ilgtspējīgiem un iekļaujošiem 
ieguldījumiem 2014-2020

9. atkārtoti pauž savu nostāju par to, ka kohēzijas politikas sākotnējā loma ir veicināt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo attīstību un samazināt reģionālās atšķirības; uzsver, 
ka pēc rakstura un sākotnējā veidojuma, kas noteikts Līgumā,. šī politika pēc savas 
būtības dod ieguldījumu Savienības mērķu sasniegšanā, un jo īpaši Eiropa 2020 mērķus 
par pārdomātu, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi;

10. atzinīgi novērtē jauno Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (EFSI) un tā iespējamo 
līdzsvarojošo ietekmi; iesaistītajām pusēm iesaka izmantot pieredzi, kas 2008.gadā gūta, 
īstenojot Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu, jo īpaši attiecībā uz pārdomātiem 
ieguldījumiem; aicina veikt visu ES ieguldījumu — jo īpaši kohēzijas politikas — 
koordināciju, lai nodrošinātu papildināmību un novērstu pārklāšanos; ierosina, ka šā 
jaunā ES ieguldījumu plāna īstenošanā jābalstās uz trijām kopējām iniciatīvām 
JEREMIE, JESSICA un JASMINE, kas deva iespējas palielināt struktūrfondus no EUR 
1,2 mljrd. 2000-2006 līdz EUR 8,4 mljrd. 2007-2012;

11. uzsver, ka kohēzijas politikas tiesību aktos paredzēts paplašināt finanšu instrumentu 
izmantošanu, lai palielinātu to ieguldījumu 2014-2020 līdz apmēram EUR 25-30 mljrd., 
paplašinot to tematisko jomu un nodrošinot dalībvalstīm un reģioniem lielāku 
elastīgumu; atbalsta jo īpaši „MVU iniciatīvu” risku sadalīšanai un aicina Komisiju 
darīt visu iespējamo, lai finanšu instrumentus padarītu viegli izmantojamus un 
dalībvalstīm un reģioniem pievilcīgus, tādējādi nodrošinot, ka divkāršošana tiek panākta 
tās priekšrocību dēļ un ka tiek labi izveidota šā mērķa interesentu iesaistīšanās;

12. brīdina, ka EFSI nedrīkstētu apdraudēt kohēzijas politikas plānošanas stratēģisko 
saskaņotību un ilgtermiņa perspektīvu; uzsver, ka struktūrfondu novirzīšana varētu būt 
nevēlama, kas varētu apdraudēt gan to efektivitāti, gan reģionu attīstību; norāda, ka 
finanšu piešķīrumus dalībvalstīm saskaņā ar 1.b pozīciju Daudzgadu finanšu plānā 
2014-2020 nedrīkst izmainīt, ņemot vērā EFSI potenciālās vajadzības; uzsver, ka 
dotāciju aizstāšanai ar aizdevumiem, kapitālu vai garantijām gan ir zināmas 
priekšrocības, tomēr tā jāveic, ievērojot piesardzību, ņemot vērā reģionālās atšķirības; 
norāda, ka reģioniem, kuriem visvairāk nepieciešami stimuli, ko dod ieguldījumi, ir 
zema administratīvā un absorbcijas kapacitāte;
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2014-2020 kohēzijas politikas efektivitāte, piemērotība un veiktspējas orientācija

13. uzsver visu to kohēzijas politikas pasākumu svarīgo nozīmi, kas vērsti uz efektivitāti, 
piemērotību un orientāciju uz rezultātu;

14. atzinīgi novērtē tematisko koncentrāciju, kas veicina ieguldījumus pārdomātā, 
ilgtspējīgā un iekļaujošā izaugsmē; vienlaikus atgādina, ka prasība par elastīgumu 
reģioniem atkarībā no vietējās un reģionālās specifikas, īpaši smagas krīzes kontekstā; 
aicina uz patiesi integrētu un teritoriālu pieeju mērķprogrammās un projektos, kas vērtas 
uz vietējām vajadzībām;

15. norāda uz solīdas makroekonomiskās vides svarīgo nozīmi kohēzijas ieguldījumiem un 
atzinīgi novērtē ESIF sasaisti ar Eiropas pusgadu;

16. šajā sakarā uzsver Parlamenta atbildību par kontroli; prasa, lai Komisija un Padome 
sniedz pilnīgu, pārredzamu un savlaicīgu informāciju par kritērijiem un par visu 
procedūru , kas var palaist ESIF saistību vai maksājumu apturēšanas procedūru saskaņā 
ar Kopējo notikumu regulas 23. panta 15. punktu;

17. norāda, ka pārvaldības un procedūru vienkāršošana varētu samazināt kļūdas kohēzijas 
programmu īstenošanā; uzsver, ka šo kļūdu iemesli lielā mērā saistāmi ar tiesību aktiem, 
kas neietilpst kohēzijas politikā, piemēram, ar noteikumiem par publisko iepirkumu un 
valsts atbalstu; izsaka bažas par finanšu instrumentu zemo izmaksu līmeni labuma 
guvējiem, jo īpaši ņemot vērā mērķi paplašināt šo instrumentu izmantošanu;

Nodarbinātība, MVU, jaunatne un izglītība

18. uzsver, ka ESIF varētu dot būtisku ieguldījumu krīzes izraisīto nelabvēlīgo tendenču 
pārvarēšanai, un šim nolūkam būtu jāizmanto daudzfondu plānošanas radītās integrālās 
pieejas iespējas ar šo fondu efektīvāku koordināciju un lielāku elastīgumu, jo īpaši 
nodrošinot labāku ESF un ERDF sinerģijas izmantošanu; uzsver, ka ESF finansētie 
ieguldījumi nevar dot optimālus rezultātus, ja nav izveidota attiecīga infrastruktūra un 
atbilstošas institūcijas; uzsver, ka integrēta un teritoriāla pieeja ir īpaši svarīga ar vidi un 
enerģētiku saistītajos jautājumos; vērš uzmanību uz to, ka ESIF var efektīvi atbalstīt 
sociālie iekļaušanu un tāpēc tas jāmobilizē nelabvēlīgo un neaizsargāto grupu, 
piemēram, romu un invalīdu integrācijas veicināšanai;

19. uzsver MVU svarīgo lomu darbvietu izveidošanā, pārdomātā izaugsmē un digitālajā un 
mazoglekļa ekonomikā; aicina izveidot labvēlīgu normatīvo vidi, kas veicina šādu 
uzņēmumu izveidošanu un sekmīgu darbību; uzsver MVU radīto birokrātisko šķēršļu 
novākšanas un tās piekļuves finansējumam atvieglošanas svarīgo nozīmi, kā arī 
nepieciešamību atbalstīt programmas un apmācību, kas veicina uzņēmējdarbības 
prasmju attīstību;

20. brīdina, ka jaunatnes bezdarba biedinošais līmenis var izraisīt veselas paaudzes 
zaudēšanu; atgādina, ka gados jaunu cilvēku plašākai iesaistīšanai darba tirgū arī 
turpmāk jābūt pašai svarīgākajai prioritātei, kuras sasniegšanai būtisku ieguldījumu var 
dot ESF un ERDF integrēta izmantošana; uzskata, ka šajā sakarā jāizmanto uz rezultātu 
vairāk orientēta pieeja, lai nodrošinātu pieejamo resursu iespējami efektīvu 
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izmantošanu; 

Politikas pārvaldība

21. uzsver, ka kohēzijas politika jāīsteno pienācīgi funkcionējošas daudzlīmeņu pārvaldības 
gaisotnē, apvienojumā ar efektīvu atbildes reakciju uz sabiedrības un uzņēmumu 
vajadzībām un pārredzamu un inovatīvu publisko iepirkumu, un visi šie elementi ir 
būtiski svarīgi šīs politikas ietekmes paaugstināšanai; šajā sakarā uzsver, ka, neraugoties 
uz ES un dalībvalstu līmenī pieņemto lēmumu svarīgo nozīmi, vietējās un reģionālās 
iestādes bieži vien ir galvenās administratīvi atbildīgās par publiskajiem ieguldījumiem 
un ka kohēzijas politika ir ārkārtīgi svarīgs instruments, kas šīm iestādēm rada iespējas 
ES spēlēt galveno lomu; uzsver, ka šis atbildības līmenis būtu jāņem vērā, ievērojot 
partnerības principu;

22. iesaka kohēzijas politikas resursus un pieredzi izmantot ievērojamai publisko iestāžu 
administratīvās kapacitātes paaugstināšanai, jo īpaši vietējā un reģionālā līmenī, tiktāl, 
ka uzlabojas to iespējas sniegt kvalitatīvus pakalpojumus sabiedrībai, tostarp arī plašāk 
izmantojot jaunās tehnoloģijas un izveidojot vienkāršākas procedūras; aicina Komisiju 
noteikt administratīvās palīdzības veidus tādos svarīgos jautājumos kā mērķu noteikšana 
iniciatīvām, to rezultātu novērtēšana, izmantojot atbilstošus indikatorus un nosakot 
nākamos pasākumus, kas nepieciešami tādas administratīvās kultūras izveidošanai, 
kuras pamatā ir monitorings un novērtējums visā ES; uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt 
palīdzību vietējām un reģionālām iestādēm ar inovatīviem finanšu instrumentiem 
saistītajos jautājumos, kas ir būtiski resursu un ieguldījumu palielināšanai un 
jautājumos, kas saistīti ar publisko iepirkumu, kas arvien vairāk tiek izmantots kā 
instruments inovāciju un radošuma stimulēšanai;

23. ir pārliecināts, ka Eiropas rīcības kodekss attiecībā uz partnerību gan formāli, gan pēc 
būtības nostiprinās reģionu līdzdalību plānošanā, un tam ir svarīga loma kohēzijas 
politikas ietekmju palielināšanā un konsolidācijā;

Teritoriālais aspekts

24. ar bažām konstatē, ka Sestajā kohēzijas ziņojumā manāms teritoriālās pieejas relatīvs 
trūkums un jo īpaši nav norāžu uz pārrobežu sadarbību; norāda, ka pārrobežu aspektu 
iekļaušanai varētu būt bagātinoša ietekme attiecībā uz, piemēram, infrastruktūru, darba 
tirgu un mobilitāti, vidi, ūdens izmantošanu un novadīšanu, atkritumu apsaimniekošanu, 
veselības aprūpi, pētniecību un attīstību, tūrismu, sabiedriskajiem pakalpojumiem un 
pārvaldību, jo visas šīs jomas ietver būtiskus pārrobežu elementus un potenciālu; ir 
pārliecināta, ka 2014-2020 plānošanas periodā Eiropas robežreģionu un pārrobežu 
reģionu izaugsmei, ņemot vērā krīzi, būs labāk pārdomāta, iekļaujoša un ilgtspējīgāka, 
un tā būtiski uzlabosies;

25. atzinīgi novērtē tādu jaunu instrumentu iekļaušanu ieinteresēto pušu un ES politiku 
integrētai koordinācijai, pievēršanos ieguldījumiem reālās vajadzībās uz vietām, kā 
piemēram, integrētu teritoriālo investīciju un sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
instrumentu izmantošana; norāda uz to, ka ir svarīgi pieņemt instrumentus politiku 
teritoriālās ietekmes novērtēšanai, kuras galvenais mērķis ir ņemt vērā ES politiku 
teritoriālo ietekmi uz vietējām un reģionālām iestādēm un pievērst lielāku uzmanību šai 
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ietekmei likumdošanas procesā; aicina izstrādāt visaptverošu integrētu ES ieguldījumu 
stratēģiju un nostiprināt Ungārijas prezidentūras laikā 2011. gadā pieņemto ES 
Teritoriālās attīstības programmu 2020 un kuru paredzēts novērtēt prezidentūrām 
2015. gadā; uzskata, ka saskaņā ar to īpaša uzmanība būtu jāpievērš mazo un vidējo 
pilsētu teritoriju lomas nostiprināšanai; 

26. tomēr izsaka atzinību, ka ziņojumā iekļauti pilsētvides jautājumi, ņemot vērā pilsētu 
lomu globālajā ekonomikā un to iespējamo ietekmi uz ilgtspēju; norāda uz Eiropas 
reģionu un pilsētu apņēmību veikt pāreju uz zaļāku izaugsmi, kas atspoguļojas pilsētu 
mēru paktā; ierosina pienācīgi pievērsties arī lauku un pilsētu teritoriju attīstības milzīgo 
atšķirību novēršanai;

27. aicina stingrāk ievērot LESD 174. panta noteikumus par teritoriālo kohēziju, jo īpaši 
lauku apvidos, pievēršot pienācīgu uzmanību kohēzijas politikas svarīgajai saistībai ar 
lauku attīstību, jo īpaši teritorijās, kuras skārusi rūpniecības restrukturizācija, un tādās 
teritorijās, kas cieš no pastāvīgi nelabvēlīgiem dabas apstākļiem un demogrāfiskas 
atpalicības, piemēram, attālos ziemeļu reģionos, kurās ir mazs iedzīvotāju blīvums un 
salās, pārrobežu un kalnu reģionos; iesaka ņemt vērā arī citas demogrāfiskās problēmas, 
kurām ir liela ietekme uz reģioniem, piemēram, depopulāciju, iedzīvotāju novecošanu 
un ļoti zemu apdzīvotību; prasa Komisijai, īstenojot kohēzijas politiku, pievērst īpašu 
uzmanību ģeogrāfiski un demogrāfiski sarežģītākajiem apvidiem;

28. uzskata, ka Sestajā kohēzijas ziņojumā nav pievērsta pietiekama uzmanība Eiropas 
teritoriālajai sadarbībai, ņemot vērā, ka tā ir bijusi kohēzijas politikas pilnīgi izstrādāts 
mērķis 2007-2013 plānošanas periodam; atgādina par Eiropas teritoriālās sadarbības 
grupas potenciālu ne tikai kā par pārrobežu pārvaldības instrumentu, bet arī kā par 
līdzekli, kas dod ieguldījumu vispusīgi integrētā teritoriālajā attīstībā;

29. aicina izveidot ciešāku koordināciju starp kohēzijas politiku un ES kaimiņattiecību 
politiku, kā arī labāk novērtēt projektu rezultātus un tos plašāk izplatīt;

Kohēzijas politika ilgtermiņa perspektīvā

30. atgādina, ka, ņemot vērā visu iepriekš minēto, debatēm par ES kohēzijas politiku ir 
jāpiešķir jauns dinamisms; konstatē, ka 2019. gada Parlamenta vēlēšanas būs izšķirīgas, 
jo tad no jauna ievēlētajam Parlamentam un jaunajai Komisijai būs jāpabeidz stratēģija 
Eiropa 2020 un jaunais daudzgadu finanšu plāns, kā arī jāsagatavo jauni kohēzijas 
politikas tiesību akti; norāda, ka apspriežot kohēzijas politiku, jāņem vērā nopietni 
termiņu ierobežojumi un kavēšanās, kas bija vērojama patlaban esošā plānošanas 
perioda sākumā;

31. uzsver administratīvo kapacitāšu būtisko nozīmi; aicina visu pārvaldības līmeņu 
politikas veidotājus kohēzijas politiku īstenošanai izmantot mērķētu tehnisko palīdzību 
un jo īpaši apvienojumā ar ESIF plašāk izmantot finanšu instrumentus;

32. aicina regulāri rīkot Padomes sanāksmes, kurās piedalās par kohēzijas politiku atbildīgie 
ministri, lai pievērstos nepieciešamībai sekot pastāvīgi mainīgajām ekonomiskās, 
sociālās un teritoriālās kohēzijas problēmām ES un rastu to risinājumus;
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33. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Priekšvēsture

Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību Eiropas Komisijai reizi 3 gados ir jāsniedz 
kohēzijas ziņojums „par panākumiem, kas gūti ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas 
sasniegšanā...”. Sestā kohēzijas ziņojuma publicēšana kavējās tāpēc, ka tas tika pielāgots 
2014-2020 kohēzijas politikas jaunajam tiesiskajam regulējumam; tā tradicionālā struktūra 
tika pārveidota, un tagad atspoguļo stratēģiju Eiropa 2020.

Kohēzijas politikas panākumi un problēmas ekonomiskās un finanšu krīzes kontekstā

Atskatoties atpakaļ, Sestais kohēzijas ziņojums parāda kā 2007-2013 plānošanas perioda laikā 
kohēzijas politika ir mazinājusi publisko ieguldījumu straujas samazināšanās ietekmi, kas 
vairākās dalībvalstis sasniedza vairāk nekā -60 % un -20 % ES vidēji. Kohēzijas ieguldījumi, 
nodrošinot finansējuma plūsmu, reģioniem deva stabilitāti laikā, kad samazinājās vai par 
pilnīgi izbeidzās valstu publiskie un privātie ieguldījumi. Tomēr paplašinājušās reģionālās 
atšķirības un vairākās dalībvalstīs tika zaudētas kopš 2000 gada radušās darbvietas un 
samazinājās to konkurētspēja, īpaši dienvidu dalībvalstīs.

Raugoties uz priekšu, ziņojumā norādīti galvenie kohēzijas ieguldījumu mērķi 2014-2020: 
energoefektivitāte, nodarbinātība un MVU - jomas, kurās ilgtspējīgas nodarbinātības 
radīšanas iespējas ir patiešām daudzsološas. Referentam likās svarīgi atzīmēt, ka kohēzijas 
politikas sākotnējā loma un tās instrumenti, kas noteikti Līgumā, to padara par galveno 
ieguldījumu politiku pārdomātas, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes nodrošināšanai visā 
ES. Tāpēc kohēzijas politiku nevar uzskatīt tikai par citu nozaru stratēģiju instrumentu. Gluži 
pretēji, tās ilgtermiņa integrētā daudzlīmeņu pārvaldības metode nodrošina būtisku pievienoto 
vērtību, īstenojot ES pasākumus, kuros tikai nozaru politika vien nedod vēlamos rezultātus.

Tāpēc referents atzinīgi vērtē jauno ES investīciju plānu Eiropai, lai papildinātu strukturālos 
un kohēzijas ieguldījumus. No pieredzes, kas gūta no kohēzijas politikas kopējām iniciatīvām 
ar tādiem finanšu instrumentiem kā JEREMIE, var lieti noderēt, jo šā jaunā investīciju plāna 
pamatā ir plašāka finanšu instrumentu izmantošana. Tajā pašā laikā ir skaidri jāsaka, ka ne 
kohēzijas politikas budžetu, ne ilgtermiņa stratēģisko plānošanu šī jaunā investīciju iniciatīva 
nedrīkst nekādā veidā ietekmēt negatīvi, jo tādējādi tiktu apdraudēta ne tikai reģionu attīstība, 
bet arī EUR 350 mljrd. kohēzijas politikas investīciju efektivitāte, kas 2014-2020 paredzēta 
reģionālajai attīstībai. Jāņem vērā, ka reģioniem, kuriem investīcijas ir vajadzīgas visvairāk, 
bieži vien ir tik zema administratīvā un absorbcijas kapacitāte, ka jaunajam investīciju plānam 
tie nekvalificējas.

Kohēzijas politikas efektivitāte, piemērotība un veiktspējas orientācija

Jaunie pasākumi efektivitātes un veiktspējas orientācijas paaugstināšanai ir tematiskā 
koncentrācija, jo īpaši uz inovācijām, digitālo un mazoglekļa ekonomiku, izglītību un MVU 
atbalstu. Referents uzskata, ka ir nepieciešama prasība par elastīgumu reģioniem atkarībā no 
vietējās un reģionālās specifikas, īpaši smagas krīzes kontekstā. Nepieciešami pastāvīgi 
mēģinājumi vienkāršot procedūras un samazināt birokrātiju, lai palielinātu līdzekļu 
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pieejamību un to absorbēšanu un līdz zemākajam iespējamajam līmenim novērstu kļūdas - 
bieži vien sarežģītu noteikumu dēļ attiecībā uz publisko iepirkumu un valsts atbalstu un nevis 
kohēzijas regulējuma dēļ.

Kohēzijas ieguldījumu efektivitāti var paaugstināt arī to sasaiste ar Eiropas pusgadu un 
dalībvalstīm adresētajiem ieteikumiem. Šajā kontekstā jānorāda, ka Eiropas Parlamenta 
svarīgākā loma ir pārbaudīt visu procedūru, kas var apturēt ESIF saistības vai maksājumus. 
Referents pieprasa pilnībā ievērot Kopīgo noteikumu regulas 23. panta 15.punktu, kurā no 
Komisijas un Padomes puses paredzēta pārredzamība un savlaicīga Parlamenta informēšana.

Nodarbinātība, MVU, jaunatne un izglītība

Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā teikts, ka ES mērķi ir pilnīga nodarbinātība un 
sociālais progress un Stratēģijā Eiropa 2020 noteikts mērķis līdz 2020. gadam 20-64 gadu 
vecuma grupā sasniegt 75 % nodarbinātības līmeni. Tomēr līdz ar krīzes iestāšanos šķiet, ka 
šo mērķi būs sasniegt grūtāk, jo bezdarba līmenis ES kopš 2010. gada sākuma pārsniedz 
9,5 %, un daudzās dalībvalstīs pat 2014. gadā tas bija lielāks par 15 %.

Gados jaunu cilvēku stāvoklis attiecībā uz nodarbinātību rada īpašas bažas, jo 2014. gada 
otrajā ceturksnī jauniešu bezdarba līmenis bija 21,7 %, kas ir vairāk nekā divas reizes 
augstāks nekā pieaugušo bezdarba līmenis (9,0 %), un tas nozīmē, ka vairāk nekā pieci 
miljoni cilvēku vecumā līdz 25 gadiem ES-28 teritorijā šajā laikā bija bezdarbnieki. Jauno 
eiropiešu lielai daļai (vecumā no 15 līdz 24 gadiem) nav ne darba, ne izglītības vai apmācības, 
kas arī ir nepieņemami daudz.

Ļoti svarīgs ir arī kohēzijas politikas atbalsts MVU, jo MVU ir kā ES izaugsmes un 
nodarbinātības mugurkauls, kas 2002-2010 laikā nodrošināja 85 % no nodarbinātības neto 
pieauguma. To visu ņemot vērā, 2014-2020 periodā jāpalielina struktūrfondu, uzņēmumu un 
MVU konkurētspējas konkurētspējas programmas (COSME) un pamatprogrammas 
"Apvārsnis 2020" sinerģija, izmantojot reģionāla līmeņa pārdomātas specializētas stratēģijas.

Īstenošanas un maksāšanas problēmas

Referents atgādina, ka saskaņā ar Kopīgo noteikumu regulu vēlākais līdz 2014. gada 
augustam bija jāpieņem partnerattiecību nolīgumi un līdz 2015.gada janvārim — darbības 
programmas. Tomēr plānošanas process ir iekavējies, jo līdz 2014.gada beigām pieņemtas 
tikai nedaudz vairāk nekā 100 darbības programmas. Tika paredzēti divi darbības programmu 
pieņemšanas scenāriji, kuri abi nozīmē vēl ilgāku īstenošanas sākuma aizkavēšanos, proti: i) 
apropriāciju pārnešanas procedūra attiecībā uz tām programmām, kuras tiktu uzskatītas par 
gatavām pieņemšanai līdz 2014. gada 31. decembrim, un ii) Eiropas strukturālajiem un 
investīciju fondiem 2014. gadā piešķirto līdzekļu neizmantotās daļas pārplānošana budžetā — 
tam nepieciešama daudzgadu finanšu shēmas (DFS) tehniska pārskatīšana — attiecībā uz 
programmām, kuras tiktu uzskatītas par negatavām pieņemšanai līdz 2014. gada beigām.

Saskaņā ar Komisijas iesniegto grafiku apropriāciju pārnešanas procedūras gadījumā darbības 
programmas varētu pieņemt no 2015. gada 15. februāra līdz 31. martam, bet budžeta 
pārplānošanas gadījumā — pēc 2015. gada 1. maija. Parlaments paudis nopietnas bažas par 
2014-2020 perioda kohēzijas politikas īstenošanas būtisko kavēšanos, uzsverot, ka šie 
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kavējumi nopietni apdraud valstu, reģionālo un vietējo iestāžu iespējas efektīvi plānot un 
īstenot ESIF 2014-2020 periodā. Tām pievienojas arī referents. Tāpēc viņš lūdz Komisiju 
iespējami drīz iesniegt Parlamentam tādu pasākumu plānu ar paredzētajiem termiņiem, kas 
veicinātu darbības programmu īstenošanu.

Kohēzijas politikas īstenošana 2014-2020 periodā kavējas, turklāt par 2007-2013 plānošanas 
periodu neizpildīto maksājumu kopējā summa ir apmēram EUR 25 mljrd. Tāpēc aicina 
Komisiju paskaidrot, kā šī maksājumu kavēšanās ietekmēs jauno darbības programmu 
īstenošanas sākšanu, kā arī izvirzīt risinājumus kaitējuma ierobežošanai, ciktāl tas ir 
iespējams.

Kohēzijas politikai būtu jāveicina ilgtspējīga izaugsme un nodarbinātība, tomēr atkārtojas 
neizpildīto maksājumu problēma, kuras dēļ rodas kavētie maksājumi, kas kavē programmu 
īstenošanu un rada slogu labuma guvēju un dalībvalstu budžetiem, un tas nav pieļaujams. 
Budžeta disciplīna nav tikai valsts naudas neizšķērdēšana; tā nozīmē ar to, ka rēķini 
jānomaksā laikus. Referents tāpēc uzskata, ka šī problēmas daļa ir pati sarežģītākā un 
steidzamākā.

Pārvaldības jautājumi

Kohēzijas politikas resursi un pieredze jāizmanto, lai ievērojami paaugstinātu publisko iestāžu 
administratīvās kapacitāti, jo īpaši vietējā un reģionālā līmenī, tiktāl, ka uzlabojas to iespējas 
sniegt kvalitatīvus pakalpojumus sabiedrībai, tostarp arī plašāk izmantojot jaunās tehnoloģijas 
un izveidojot vienkāršākas procedūras. Ir svarīgi nodrošināt palīdzību vietējām un reģionālām 
iestādēm ar inovatīviem finanšu instrumentiem saistītajos jautājumos, kas ir būtiski resursu un 
ieguldījumu palielināšanai un jautājumos, kas saistīti ar publisko iepirkumu, kas arvien vairāk 
tiek izmantots kā instruments inovāciju un radošuma stimulēšanai.

Referents uzsver, ka ka Eiropas rīcības kodekss attiecībā uz partnerību gan formāli, gan pēc 
būtības nostiprinās reģionu līdzdalību plānošanā, un tam ir svarīga loma kohēzijas politikas 
ietekmju palielināšanā un konsolidācijā.

Teritoriālais aspekts

Sestajā kohēzijas ziņojumā netiek izmantotas iespējas izskaidrot problēmas un iespējas, jo 
īpaši pārrobežu sadarbība raksturota pavisam īsi, par tās rezultātiem nav neviena vārda. 
Turklāt ar dažiem izņēmumiem pilnīgi netiek apskatīti kvalitatīvie aspekti, lai gan teksts dod 
pietiekamas iespējas tās aprakstīt (sk. ierāmēto tekstu par tādiem atsevišķiem 
tematiem/jomām kā pilsētas, jūrlietas un attālie reģioni). Arī no tematiskā un kvalitatīvā 
viedokļa pārrobežu aspektu iekļaušana būtu bagātinājusi vairāku nodaļu saturu, piemēram, par 
infrastruktūru, darba tirgu un mobilitāti, vidi, ūdens lietošanu un novadīšanu, atkritumu 
apsaimniekošanu, veselības aprūpi, pētniecību un attīstību, tūrismu, sabiedriskajiem 
pakalpojumiem un pārvaldību. Visās šajās jomās ir vērā ņemami pārrobežu elementi un 
iespējas. Referents uzskata, ka Eiropas teritoriālā sadarbība (ETS) var dot būtisku ieguldījumu 
Eiropas integrācijai.

Šie apsvērumi saistīti ne tikai ar ETS jautājumiem un Eiropas teritoriālās sadarbības grupu 
(ETSG) instrumentu. ETS pārrobežu sadarbības komponentam ir pavisam konkrēta ietekme 
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uz pārrobežu reģionu kohēziju. Tāpēc referents ierosina, ka turpmāk Kohēzijas ziņojumā būtu 
jāiekļauj Eiropas pārrobežu reģionu kohēzija un tās galvenās problēmas, kā arī pārrobežu 
sadarbībai paredzēto darbības programmu ietekmes novērtējums. Šim instrumentam jāpievērš 
lielāka uzmanība ne tikai tāpēc, ka tas veicina sadarbību un apkopo dalībvalstu iestāžu gūto 
pieredzi un virza uz administratīvo sistēmu, kuras pamatā ir arvien vairāk ir kopīgu vērtību un 
darbības metožu. Tāpēc būtu jāņem vērā arī kohēzijas politikas ārējie aspekti.

Kohēzijas politika ilgtermiņa perspektīvā

Referents gribētu veltīt īpašu uzmanību turpmākajai kohēzijas politikai pēc 2020. gada. 
Visiem ir pilnīgi skaidrs, ka 2014-2020 kohēzijas politikas īstenošana ir sākusies tikai tagad 
un ka šai politikai jau ir radušās grūtības, jo programmas netika pieņemtas laikus, tāpēc 2014-
2020 kohēzijas politikas īstenošanai ir jāpievērš īpaša uzmanība. Tomēr nevar nepamanīt to, 
ka 2019. gadā daudzi svarīgi jautājumi būs jārisina vienlaicīgi - un tad Parlamenta jaunajam 
sasaukumam un jaunajai Komisijai būs jātiek galā ar stratēģijas Eiropa 2020 pabeigšanu, 
nākamo daudzgadu plānošanas periodu, jauno kohēzijas politikas tiesisko regulējumu pēc 
2020. gada un tie nebūt vēl nav visi. Ņemot vērā ierobežoto laiku, referents aicina jau tagad 
sākt domāt par kohēzijas politiku laikā pēc 2020. gada tā, lai tās centrā būtu kopienas un 
iedzīvotāji, un to kopējās labklājības pamats būtu katra atsevišķa sabiedrības locekļa 
labklājība.


