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Patstāvīgā ziņojuma nolūks un darbības joma

Šis darba dokuments ir pamats diskusijai par patstāvīgo ziņojumu „ES dalībvalstu 
sagatavotība jaunā kohēzijas politikas plānošanas perioda efektīvam un savlaicīgam 
sākumam.” 

Sagatavošanās ziņojuma izstrādei ietvers diskusiju ar ekspertiem, kas notiks 23. septembrī 
Reģionālās attīstības komitejas telpās. Referents ir rīkojis sanāksmes ar Komisiju un Reģionu 
komiteju un organizēs arī tikšanos ar dalībvalstu pārstāvjiem. Tiks sagatavots arī informatīvs 
paziņojums, lai no vairākām dalībvalstīm saņemtu informāciju par to pašreizējo situāciju 
attiecībā uz sagatavošanos jaunās kohēzijas politikas īstenošanai. Pēc šīs sākotnējās ideju 
apmaiņas tiks sagatavots ziņojuma projekts.

Saistībā ar šo diskusiju referents aicina Reģionālās attīstības komitejas locekļus, kā arī ārējās 
ieinteresētās personas, kurām rūp šis jautājums, sniegt ieguldījumu šā patstāvīgā ziņojuma 
sagatavošanā. Referents gala ziņojumā sniegs dažus ieteikumus, pamatojoties uz diskusijām 
par šo jautājumu.

Šajā darba dokumentā būs aprakstīta patstāvīgā ziņojuma galvenā tēma un uzsvērti daži 
konkrēti jautājumi turpmākām diskusijām. 

Priekšvēsture

Eiropas Savienība saskaras ar nopietnām ekonomikas un sociālajām problēmām, dalībvalstīm 
un reģioniem cenšoties nodrošināt ekonomikas atveseļošanu un pārvarēt krīzi. Šajā 
ekonomiskās nenoteiktības laikā kohēzijas politikas finansējums var sniegt vērtīgu 
ieguldījumu, lai palīdzētu dalībvalstīm un reģioniem radīt darbavietas, paaugstināt 
konkurētspēju un veicināt ilgtspējīgu izaugsmi. 

Ar kohēzijas politiku ir izdevies efektīvi īstenot tās mērķi — samazināt atšķirības starp ES 
reģioniem, veicinot Eiropas integrāciju ar ieguldījumiem infrastruktūrā, nodarbinātībā un 
uzņēmumos iepriekšējo plānošanas periodu laikā. 

Kohēzijas politikas reforma

Pašreizējās reformas mērķis ir stiprināt kohēzijas politikas nozīmi, jo tā ir galvenā ES 
publisko ieguldījumu politika, kas izstrādāta ar mērķi radīt stabilu un iekļaujošu izaugsmi. 

Kohēzijas politika ir pielāgota ES ilgtermiņa budžetam — daudzgadu finanšu shēmai (DFS), 
kas aptver septiņus gadus. Tā kā 2013. gadā beidzas pašreizējās DFS darbības laiks un ir 
gandrīz panākta vienošanās par jaunu shēmu 2014.–2020. gadam, noteikumi, ar ko reglamentē 
kohēzijas politiku, arī tiek rūpīgi pārskatīti. 

Padomes prezidentvalsts Lietuva ir apstiprinājusi savu apņemšanos pēc iespējas ātrāk pabeigt 
sarunas par tiesību aktu kopumu 2014.–2020. gada plānošanas periodam, tādēļ ir cerība, ka 
balsošana Eiropas Parlamentā varēs notikt 2013. gada rudenī. Pēc tam Eiropas Komisija var 
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vienoties par valstu partnerattiecību nolīgumiem un darbības programmām, lai pēc iespējas 
ātrāk varētu piešķirt finansējumu.

Sarunas starp Parlamentu, Padomi un Komisiju vainagojās ar vairākām izmaiņām turpmākās 
kohēzijas politikas tiesību aktos; šīs izmaiņas aprakstītas šajā darba dokumentā. Parlaments 
sarunu procesā veiksmīgi panācis vienošanos par daudziem svarīgiem uzlabojumiem tiesību 
aktu kopumā, tostarp par lielāku vietējo un reģionālo iesaistīšanos plānošanas un īstenošanas 
posmos, lielāku elastīgumu un koncentrēšanos uz vides jautājumiem. 

Svarīgi apsvērumi diskusijai 

Pašlaik ir skaidrs, ka dalībvalstu sagatavotības pakāpe ir ļoti atšķirīga; dažām ir labi panākumi 
un tās tuvākajā laikā spēs iesniegt Komisijai partnerattiecību nolīgumus un darbības 
programmas, bet citas šajā procesā atpaliek.

Tam varētu būt vairāki iemesli. Ja dalībvalstis ir sagatavošanās procesa beigu posmā, 
ziņojuma projektā tiks apskatītas struktūras, kas tām ļāvušas sasniegt šo līmeni. Attiecībā uz 
dalībvalstīm, kuru progress noris lēnāk, ziņojuma projekts būs vērsts uz šo pārvalžu vājajām 
vietām un problēmām. 

Pastāv daudzi faktori, ar kuriem varētu izskaidrot sasniegtā progresa pakāpi, un ziņojuma 
projektā tiks apskatīti daži no tiem, tostarp:

pieredze no 2007.–2013. gada pasākumiem

Dalībvalstis 2014.–2020. gada plānošanas periodā centīsies izmantot iepriekšējā perioda 
veiksmīgo pieredzi, kā arī novērst jebkādas neveiksmes un grūtības, ar kurām tās saskārušās. 
Dalībvalstis būs veikušas iepriekšējās programmas analīzi, un tās rezultāti tiks izmantoti 
sagatavošanās posmos. Iespējams, ka dažas dalībvalstis varētu īstenot ļoti atšķirīgu pieeju, 
salīdzinot ar iepriekšējā finansēšanas periodā izmantoto, un tas varētu aizkavēt 
partnerattiecību nolīgumu un darbības programmu iesniegšanu;

administratīvā struktūra

Dalībvalstis ir atšķirīgas to lieluma ziņā, kā arī dažādas ir to administratīvās spējas un 
organizatoriskā struktūra. Ja daudzu dalībvalstu sagatavošanās darbu, iespējams, būtiski 
ietekmē vietējās un reģionālās struktūras, citu valstu spējas vietējā līmenī varētu būt 
ierobežotas. Dažas dalībvalstis varētu izveidot politikas komiteju vai struktūru, kuras darbība 
būtu konkrēti vērsta uz kohēzijas politikas nākamā perioda sagatavošanas posmu; 

politiskais konteksts vai ekonomiskā situācija dalībvalstīs

Sarežģīti ekonomiskie apstākļi vai problemātiskas politiskās izmaiņas ietekmēs katras 
dalībvalsts sasniegto progresu. Politiskās un ekonomiskās grūtības varētu būt par iemeslu tam, 
ka daudzās dalībvalstīs mainās prioritātes un kohēzijas politika kļūst par vēl svarīgāku 
ieguldījumu instrumentu;
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augšupēja vai lejupēja pieeja

Jaunajās regulās pastiprināta uzmanība ir veltīta partnerattiecībām, un tās mērķis ir uzlabot 
kohēzijas politikas efektivitāti un vispārējos panākumus. Dalībvalstis varētu īstenot augšupēju 
pieeju, plaši iesaistot vietējos dalībniekus; citas varētu izvēlēties lejupēju pieeju, izmantojot 
valstu stratēģijas; 

sarunas par Kopīgo noteikumu regulu 

Regulā 2013.–2020. gadam paredzēta stingrāka un integrētāka pieeja kohēzijas politikas 
finansējumam; tas uzskatāms par vēlamu uzlabojumu. Lielāka integrācija tuvinās kohēzijas 
politiku iedzīvotājiem, un tas nodrošinās, ka finansējums tiek vērsts uz Eiropas ilgtermiņa 
sociālo un ekonomisko problēmu risināšanu. Saskaņotākas pieejas mērķis attiecībā uz 
finansēšanas programmām ir nodrošināt, ka projektiem ir lielāka ietekme un ka ar tiem 
sasniedz jūtamus rezultātus.

Šo izmaiņu izpratne un pielāgošanās tām varētu radīt kavējumus partnerattiecību nolīgumu un 
darbības programmu sagatavošanā. 

Dažas no galvenajām izmaiņām aprakstītas turpmāk:

 vienotais stratēģiskais satvars (VSS)
VSS ir noteiktas kopējās vadlīnijas visiem ES fondiem (Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF), Kohēzijas fonds, Eiropas Lauksaimniecības 
fonds lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)), lai 
radītu saskaņotāku un koordinētāku pieeju ar mērķi maksimāli palielināt šo fondu 
efektivitāti;

 vienkāršošana
Vienkāršota pieeja visos plānošanas procesa posmos ir ļoti nepieciešama un vispār atzinīgi 
vērtējama. Pasākumi, kas nodrošinātu, ka process no projekta izvēles līdz īstenošanai tiek 
vienkāršots pieteikuma iesniedzējiem un vadošajām iestādēm, ir svarīga un visaptveroša 
jauno tiesību aktu daļa; 

 tematiskā koncentrācija
Kohēzijas politikas pielāgošanu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem var nodrošināt, 
īstenojot dažu mērķu tematisko koncentrāciju. Svarīgi, lai būtu elastīga pieeja šai 
iniciatīvai; 

 partnerattiecību nolīgumi
Starp Komisiju un dalībvalstīm noslēgtajos partnerattiecību nolīgumos tiks noteiktas 
valstu valdību saistības un prioritātes attiecībā uz stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanu. 
Svarīgi, lai vietējās un reģionālās varas iestādes, kā arī citas organizācijas būtu iesaistītas 
visos plānošanas un īstenošanas posmos;

 nosacījumi 
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Lai gan kohēzijas politikas ietvaros jau pastāv nosacījumu izpildes pasākumi, nākamā 
plānošanas perioda mērķis būs finansējuma efektivitātes stiprināšana, nosakot, ka 
piešķirtais finansējums ir atkarīgs no atbilstības konkrētiem kritērijiem. Par šo nosacījumu 
politisko, finansiālo un administratīvo ietekmi daudz debatēts reformu procesa laikā;

 finanšu instrumenti
Plašāka finanšu instrumentu izmantošana, kas ierosināta jaunajos tiesību aktos, sekmēs 
lielākus publiskos un privātos ieguldījumus laikā, kad vērojama resursu nepietiekamība. 
Ņemot vērā pieredzi to izmantošanā, piešķirot kohēzijas politikas finansējumu 
iepriekšējos periodos, ar finanšu instrumentiem tiks atbalstīti ieguldījumi aizdevumu, 
garantiju u. c. veidos, kā arī veicināta labāka izpilde ar mērķi nodrošināt uzlabotus 
rezultātus.

Referents gaida diskusiju par šo darba dokumentu un atzinīgi vērtē dalībvalstu un citu 
dalībnieku ieguldījumu ziņojuma projekta sagatavošanas posmu laikā. 


