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Ievads

Darba dokumentā īsumā izklāstīts īstenošanas ziņojuma mērķis un joma. Referents arī 
formulē mērķi un darba hipotēzi, kā arī īsumā izklāsta galvenos ziņojumā analizējamos 
jautājumus.  

Īstenošanas ziņojums

Īstenošanas ziņojumos analizēta ES tiesību aktu transponēšana Savienības dalībvalstu tiesību 
aktos un to īstenošana un piemērošana dalībvalstīs. Kohēzijas politikas gadījumā tiesiskais 
regulējums ietver tieši piemērojamās regulas. 

Šajā sakarībā referenta mērķis ir ievērot Reģionālās attīstības komitejas (REGI) iepriekšējos 
īstenošanas ziņojumos izmantoto pieeju, proti, analizēt, vai dalībvalstis ir pienācīgi 
piemērojušas tiesību aktus, un izklāstīt to, kā dalībvalstis ir izpratušas un ievērojušas 
Kopienas stratēģiskās pamatnostādnes, īstenojot valsts stratēģiskos ietvardokumentus un 
rīcības programmas.

Ziņojuma pamudinājums

Šis ir trešais ziņojums pēc kārtas. Pirmo šāda veida ziņojumu pieņēma 6. parlamentārā 
sasaukuma laikā ar nosaukumu „Struktūrfondu regulas 2007.–2013. gada plānošanas 
periodam īstenošana — pārrunu rezultāti saistībā ar valstu kohēzijas politikas stratēģijām un 
rīcības programmām”1 (Referents: Miroslav Mikolášik). 

Otro īstenošanas ziņojumu, kura referents bija Lambert van Nistelrooij, pieņēma 2010. gadā 
ar nosaukumu „Ziņojums par pētniecībai un inovācijai paredzēto fondu sinerģiju īstenošanu 
Regulā (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Septītajā 
pamatprogrammā pētniecībai un attīstībai pilsētās un reģionos, kā arī dalībvalstīs un Eiropas 
Savienībā”2.

Pēc Komisijas paziņojuma „Kohēzijas politika — 2010. gada stratēģiskais ziņojums par 
programmu īstenošanu 2007.–2013. gadā”3 publicēšanas beidzot var veikt pirmo īsto rīcības 
programmu īstenošanas analīzi.

Komisijas paziņojums

Ziņojums tiks izstrādāts, galvenokārt pamatojoties uz šādiem diviem dokumentiem: 
iepriekšminēto Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai 
„Kohēzijas politika — 2010. gada stratēģiskais ziņojums par programmu īstenošanu 2007.–
2013. gadā” (turpmāk — stratēģiskais īstenošanas ziņojums jeb SĪZ) un ar paziņojumu 
saistīto Komisijas dienestu darba dokumentu4.

                                               
1 P6_TA (2009)0165
2 P7_TA-PROV(2010)0189
3 COM(2010) 110
4 SEC(2010) 360



DT\833977LV.doc 3/5 PE450.670v01-00

LV

Stratēģiskie ziņojumi

Kohēzijas politikas jomā stratēģiskie ziņojumi ir jaunievedums, ko ieviesa pašreizējā 
plānošanas periodā. Saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 1083/20061 (pamatregula) 
36. apsvērumu to mērķis ir palielināt kohēzijas politikas stratēģisko saturu un sekmēt 
kohēzijas politikas pārskatāmību, to integrējot Kopienas prioritātēs.

Šīs pašas regulas 29. panta 2. punkts, 30. panta 1. punkts un 2. punkts nosaka tiesisko pamatu 
stratēģiskajiem ziņojumiem. Saskaņā ar minēto regulu dalībvalstīm jāiesniedz pirmais savas 
valsts stratēģiskais ziņojums ne vēlāk kā 2009. gada beigās. Stratēģiskajā īstenošanas 
ziņojumā iekļautie dati ir balstīti uz dalībvalstu stratēģiskajiem ziņojumiem.

Iepriekšminētajās regulās arī noteikts, ka stratēģisko īstenošanas ziņojumu Padome2 izskata 
nekavējoties pēc tā publicēšanas; to arī iesniedz Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai, lai veicinātu debates ES iestādēs.

Mērķis 

Kohēzijas politika ir galvenais Savienības instruments līdzsvarotas, saskaņotas attīstības 
veicināšanai tās 271 reģionā. 2000.–2006. gada plānošanas periodā paveiktā novērtējuma3

rezultāti liecina par sasniegumiem iepriekšējos gados attiecībā uz ekonomikas, sociālo un 
teritoriālo atšķirību mazināšanu, radot jaunas darbavietas, nodrošinot palīdzību ilgstošiem 
bezdarbniekiem, mazkvalificētiem un visneaizsargātākajiem cilvēkiem, palielinot izaugsmi, 
veidojot infrastruktūru vai uzlabojot vides aizsardzību.

Dalībvalstu stratēģiju un rīcības programmu 2007.–2013. gadam īstenošana ir perioda 
vidusposmā, un daudzi projekti ir jau izvēlēti. Tādēļ struktūrfondu līdzfinansēto programmu 
(2007.–2013. gadam) īstenošanas līmeņa pirmā analīze ir būtiski svarīga, lai: 

1) sagatavotu pārskatu par konkrēto situāciju pēc apmēram 18 īstenošanas mēnešiem, 
izvērtējot pieņemto stratēģiju īstenošanas līmeni un mērķu sasniegšanas gaitu;
2) noteiktu biežas procesā radušās kļūmes un jomas, kurās jāveic reformas, kā arī lai uzsvērtu 
paraugpraksi. 

Ir īpaši svarīgi gūt situācijas patieso ainu, ņemot vērā finanšu krīzes radītos apstākļus un to 
izraisīto ekonomikas lejupslīdi, kā arī gaidāmās sarunas par nākamo plānošanas periodu.

Ziņojumā tiks analizēta pašreizējā īstenošanas gaita, taču tiks arī izmantota tālredzīga pieeja. 
Tas būs svarīgs solis uz priekšu. Līdz ar to tiks izstrādāti ieteikumi, lai uzlabotu īstenošanu 
pašreizējā plānošanas periodā, kā arī formulēta struktūra politikai pēc 2013. gada.

                                               
1 Padomes Regula (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999
2 Padomes 2010. gada 14. jūnija secinājumi par Komisijas 2010. gada stratēģisko ziņojumu par kohēzijas 
politikas programmu īstenošanu
3 ERAF līdzfinansētajās 2000.–2006. gada kohēzijas politikas programmās paveiktā novērtējums (1. un 
2. mērķis), 2010. gada aprīļa kopsavilkuma ziņojums
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Darba hipotēze

Referents darba hipotēzē norāda, ka kohēzijas politika joprojām apliecina savu svarīgumu, 
nodrošinot īpašajos krīzes apstākļos mērenu, taču iedrošinošu sociālekonomiskās vides 
uzlabošanos, kas valstu līmenī ir raksturīgi neviendabīga. 

Tomēr referents uzskata, ka atsevišķās jomās ir jāveic plašāki pasākumi, jo īpaši, lai spēcinātu 
īstenošanu, novēršot pārmērīgu kavēšanos, nodrošinot lielāku finanšu disciplīnu un palielinot 
sinerģiju ar citām ES politikas jomām.

Priekšlikums par ziņojuma struktūru

Ziņojuma struktūra ietvers turpmāk uzskaitītos galvenos jautājumus.

1. Sociālekonomiskais konteksts

2. Īstenošana

2.1. Kopienas stratēģisko pamatnostādņu īstenošanas gaita:

Katras pamatnostādnes ietvaros tiks aplūkoti vairāki „Kopienas kohēzijas stratēģijas 
pamatnostādņu temati”. Būtiskākos tematus, kas ietver „prioritārās tēmas” vai ieguldījumu 
kategorijas, var atbilstoši aplūkot kādā no turpmāk minētajām pamatnostādnēm.

a) Pamatnostādne — ieguldījumiem un darbam pievilcīgas vietas
b) Pamatnostādne — uzlabot zināšanas un jauninājumus izaugsmes sekmēšanai
c) Pamatnostādne — vairāk un labākas darbavietas
d) Teritoriālais aspekts

2.2. Iezīmēto Lisabonas prioritāšu īstenošanas gaita, pamatojoties uz mērķi:

a) Konverģence
b) Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība
c) Eiropas teritoriālā sadarbība 

3. Īstenošanas uzdevumi

Daži no galvenajiem jautājumiem ir šādi: minimālā pamatrādītāju kopuma izmantošana, 
kavēšanās attiecībā uz īpašiem Kopienas kohēzijas stratēģijas pamatnostādņu tematiem, 
piemēram, dzelzceļa jomā, dalībvalstu sniegto datu salīdzināšana un apkopošana ES līmenī.

4. Reģionālo atšķirību mazināšana:

Uzmanība tiks pievērsta jauno dalībvalstu sasniegumiem.

5. Ekonomikas krīzes risināšana
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6. Sinerģiju veidošana un izvairīšanās no reģionālās politikas resursu izkliedes pa 
nozarēm

7. Pārraudzība un novērtēšana

8. Laba prakse

9. Secinājumi un ieteikumi attiecībā uz nākamo plānošanas periodu

Darba metodes un procedūra

Šim darba dokumentam jākalpo par iemeslu auglīgu debašu sākšanai ar Reģionālās attīstības 
komitejas locekļiem. Tādēļ šajā darba dokumentā izklāstīta tikai referenta sākotnējā nostāja, 
kas turpmāk tiks izvērsta ziņojuma projektā. 

Referents cer cieši sadarboties ar ēnu referentiem un atzinumu par REGI komitejas ziņojumu 
sagatavotājiem. (Budžeta komiteja, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja un Transporta un tūrisma komiteja ir 
nolēmušas sagatavot atzinumu.)

Turklāt visi Reģionālās attīstības komitejas locekļi tiek aicināti diskusijas laikā paust savus 
viedokļus, lai ziņojuma projektu papildinātu ar konstruktīvām idejām.


