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Viens mērķis — kohēzija, viens instrumentu kopums, lai to sasniegtu

Lai sasniegtu sociālās, ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas mērķus, LESD 175. pants 
paredz kopēju struktūrfondu (kopumā un nenodalot: Eiropas Lauksaimniecības virzības un 
garantiju fonda, Eiropas Lauku attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda) darbību.

Saskaņā ar Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz 
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu, 9. panta 4. punktu1 Komisija un dalībvalstis nodrošina koordināciju starp 
šo fondu, Eiropas Zivsaimniecības fonda, kā arī Kohēzijas fonda atbalstu.

2010. gada 14. jūnijā Padome savos secinājumos par Komisijas 2010. gada Stratēģijas 
ziņojumu par kohēzijas politikas programmu īstenošanu uzsvēra, ka „patieso papildu vērtību
vispārējā kohēzijas politikas sistēmā dod vienota stratēģiska pieeja un vienādi īstenošanas 
noteikumi attiecībā uz ERAF, Kohēzijas fondu un ESF”.

Padome savos 2010. gada 25.–26. marta secinājumos atzina, ka visām kopējām politikas 
nozarēm, tai skaitā kohēzijas politikai, ir jāatbalsta stratēģija „Eiropa 2020”.

„Eiropa 2020” stratēģijas dokumentā Komisija apņemas mobilizēt ES finanšu instrumentus 
(lauku attīstības instrumentu, struktūrfondus, pētniecības un attīstības programmas, TEN, 
EIB), kas ir neatņemama daļa no saskanīgas finansēšanas stratēģijas, apvienojot ES un valsts 
publiskā un privātā sektora finansējumu vienas no stratēģijas pamatiniciatīvām kontekstā2, 
tādējādi atspoguļojot nepieciešamību saskaņot politikas nozares un instrumentus.

Komisijas 19. oktobra paziņojumā par ES budžeta pārskatīšanu 3 norādīts uz plaša spektra 
sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, kurā prasīts palielināt koordināciju, lai panāktu 
sinerģiju un nodrošinātu saskaņotību.

Fondu koordinācija — līdz šim sasniegtais

Attiecībā uz ESF pieredze skaidri rāda, ka ERAF finansētās ekonomiskās darbības 
(inovācijas, izpēte, MVU, vide u. c.) var būt daudz efektīvākas, ja tiek cieši saskaņotas un 
integrētas fonda veiktajās darbībās, īpaši ņemot vērā to, ka visbiežāk programmu un 
pasākumu panākumi ir lielā mērā atkarīgi no veiksmīgas dažādu faktoru kombinācijas, no 
kurām cilvēces attīstība ir vissvarīgākā. Abu struktūrfondu Eiropas papildu vērtības 
palielināšana ir saistīta ar sasniegto sinerģijas progresu starp ekonomikas un sociālo 
intervenci.

2007.–2013. gada plānošanas perioda struktūrpolitikas reformas rezultātā Lauku attīstības 
fonds tika nodalīts no struktūrfondu vispārējās sistēmas. Tika uzsvērts, ka šai nodalīšanai 
nevajadzētu radīt mērķu dublēšanos vai neievērošanu un ka būtu jānodrošina vienlīdzīgas 

                                               
1 OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.
2 Sk. pamatiniciatīvu „Resursu ziņā efektīva Eiropa”.
3 COM(2010)700.
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attīstības iespējas gan lauku, gan pilsētas teritorijās, tomēr šī situācija nav viendabīga pašā 
pamatā. Lai lauku attīstības politika būtu efektīva, nepieciešama cieša koordinācija ar 
pasākumu īstenošanu gan ELFLA, gan reģionālās politikas instrumentu ietvaros. Šai 
kontekstā Eiropas Parlaments ir pastāvīgi uzstājis, ka ir cieši jāuzrauga lauku attīstības 
nodalīšana no kohēzijas politikas, lai novērtētu tās patieso ietekmi uz attīstību lauku apvidos.
Būtu rūpīgi jāizvērtē sekas, ko radījusi ELFLA atdalīšana no kohēzijas politikas jomas.

Šķērsfinansējuma noteikumi4 nav izrādījušies efektīvs koordinācijas veids un ir sarežģījuši 
fondu pārvaldību. Tie būtu jāpārskata, ņemot vērā uzticamus un visaptverošus datus par 
to izmantošanu un ietekmi.

Turklāt pieaugošā pilsētas jautājumu nozīme un pilsētu loma kohēzijas politikā daudzām 
ieinteresētajām personām rada bažas par to, ka tā rezultātā var notikt nelīdzsvarota pilsētu un 
lauku teritoriju attīstība, kas var radīt nepieciešamību izveidot īstas un efektīvas pilsētu un 
lauku saiknes.

Aicinājums palielināt elastīgumu fondu izmantošanā, no vienas puses, un izveidot 
administrēšanas kultūru, kas veicina daudznozaru pieeju, un vienkāršot fondu administrēšanu, 
no otras puses, nav nekas jauns. Attiecībā uz sinerģiju starp struktūrfondiem, Septīto 
pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem un 
Konkurences un inovāciju pamatprogrammu Eiropas Parlaments ir uzsvēris, ka jāizvairās no 
augstas iespēju koncentrēšanas ekonomiskajās kopās un attīstītākajos ES reģionos, un pauž 
nožēlu, ka vēl aizvien nav pietiekami izpētītas sinerģiju iespējas finansējuma jomā.

Turklāt tika atzīts, ka pašreizējās sinerģijas ir lielā mērā atkarīgas no saņēmēja 
organizatoriskās un stratēģiskās spējas apvienot dažādu ES instrumentu atbalstu5, un 
dalībvalstīm ir daudz efektīvāk jāizpēta sinerģijas starp kohēzijas politikas finansējumu un 
citiem Eiropas Savienības finansējuma avotiem6.

Turklāt Eiropas Parlaments lūdza pašreizējā plānošanas perioda īstenošanas sākumposmā 
veikt priekšizpēti par dažādu ES fondu — ERAF, ESF, Kohēzijas fonda un ELFLA —
apvienošanu7.

Laiks un vieta īstenot lielāku koordināciju un sinerģiju

Pamatojums tam, lai mēģinātu vairāk koordinēt ES fondus un programmas, izriet no pēckrīzes 
laikmeta, kurā Eiropa ir nonākusi. Ir skaidrs, ka turpmākajos gados nepieciešamība konsolidēt 
valstu budžetus liks mums būt daudz novatoriskākiem un panākt lielāku ietekmi no pieejamā 
finansējuma8. Šī ir tā iespēja, ko daudzi ir atzinuši.

                                               
4 Sk. Vispārējās regulas 34. panta 2. punktu.
5 Šai kontekstā skat. Eiropas Parlamenta 2010. gada 20. maija rezolūciju (P7_TA(2010)0189).
6 Sk. Eiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta rezolūcijas (P6_TA(2009)0124) 17. punktu un 2008. gada 
21. oktobra rezolūcijas (OC C 15 E, 21.1.2010., 10. lpp.) 1. punktu.
7 Eiropas Parlamenta 2008. gada 21. oktobra rezolūcijas 4. punkts.
8 Šai kontekstā Komisija skaidri atzīst, ka „ja vēlamies, lai sabiedrības ieguldījums ES budžetā atmaksātos, 
nākamās paaudzes finanšu programmas ir jāpārstrādā tā, lai efektivitāte būtu svarīgākais jautājums”, Paziņojuma 
par ES budžeta pārskatīšanu (COM(2010)0700) 4. punkta ievads, 20. lpp.
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Padome savos 2010. gada 14. jūnija secinājumos par Komisijas 2010. gada Stratēģijas 
ziņojumu par kohēzijas politikas programmu īstenošanu uzsvēra, ka „kohēzijas politikas un 
pārējo ES un valstu politikas jomu koordinācija ir vēl vairāk jāuzlabo, lai vairotu 
efektivitāti, saskaņotāk nosakot kopīgus mērķus”.

Priekšsēdētājam José-Manuel Barroso adresētā vēstulē reģionālās politikas komisārs, jūrlietu 
un zivsaimniecības komisāre, nodarbinātības, sociālo lietu un integrācijas komisārs, 
lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs vienprātīgi atzina, ka, „lai panāktu ilgtspējīgu 
un integrējošu ekonomisko attīstību, kas Savienībai ir jāsasniedz, ir jāstiprina dažādu ES 
politikas jomu integrācija”. Šajā vēstulē komisāri skaidri ierosina „izveidot kopēju ES 
līmeņa stratēģisku satvaru attiecībā uz ERAF, ESF, Kohēzijas fondu, ELFLA un EZF 
laika posmam pēc 2013. gada”. Šī pieeja uzlabotu pašreiz nodalītāko stratēģisko plānošanu 
un tādējādi ierobežotu instrumentu un politikas jomu sadrumstalotību.

Komisijas 19. oktobra paziņojumā par ES budžeta pārskatīšanu saistībā ar nākamo daudzgadu 
finanšu shēmu ir izklāstīta koordinēta pieeja ne tikai attiecībā uz kohēzijas politikas 
instrumentiem, bet arī citām ES programmām izpētei, inovācijām, mūžizglītībai un tīkliem.
Tajā ierosināts kopējs stratēģisks satvars, kas nodrošinātu lielāku koordināciju. Turklāt 
koordinācija tiktu realizēta dalībvalstu līmenī, noslēdzot attīstības un ieguldījumu partnerības 
līgumu. Tādu pašu pieeju Komisija ierosināja savā piektajā kohēzijas ziņojumā9.

Parlaments dažādās rezolūcijās ir vairākkārt uzsvēris, ka „ir nepieciešama dažādu 
sektorpolitiku sinerģija un integrēta pieeja, lai panāktu optimālu rezultātu praktiskai 
izaugsmei un attīstībai,” un ka „jāatbalsta vienota, elastīga ES politika”10. Koncentrēšanās 
uz fondu kopēju darbību reģionālā un/vai vietējā līmenī veicina to papildu vērtību un ļauj 
vietējām ieinteresētajām personām sīki noteikt īpašus pasākumus, lai apmierinātu patiesās 
ekonomiskās un sociālās vajadzības, un tādējādi uzlabo nodarbinātības situāciju katrā 
konkrētā reģionā (vietēja attīstības stratēģija, konkrētai vietai paredzēti attīstības plāni u. c.).

Sinerģijām — jā, bet kā?

Attiecībā uz koordināciju jau ir ieviesti svarīgi elementi, bet tos var uzlabot, lai radītu lielāku 
sinerģiju. ES kohēzijas politikas instrumenti (ERAF, ESF un KF) tiek pārvaldīti vienotā 
satvarā, kas ietver jautājumus no stratēģiskajām pamatnostādnēm līdz pat maksājumiem un 
ziņošanai. Tomēr ar to nepietiek. Var uzlabot koordināciju starp kohēzijas politikas 
instrumentiem un citiem instrumentiem.
Ņemot vērā kopējos ES ekonomiskās attīstības mērķus, koordinācijas satvarā būtu jāietver tās 
darbības, kuras šobrīd ietver KF, ERAF, ESF, EZF un ELFLA. Ir jānosaka arī saiknes un 
koordinācijas mehānismi ar citiem ES instrumentiem, tādiem kā programmas izpētei, 
inovācijām, mūžizglītībai un tīkliem.  

Integrēta plānošanas un īstenošanas sistēma var visas politikas jomas ietvert, piemēram, 
Valsts attīstības plānā, vai tā var ietvert vairākas politikas jomas, lai risinātu atsevišķas 
sarežģītas problēmas (t. i., stratēģija „ES 2020”). Integrētas plānošanas iedarbīgums nozīmē 

                                               
9 „Ieguldījums Eiropas nākotnē, piektais ziņojums par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju”, 2010. gada 
novembris.
10 Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. marta rezolūcija (TA(2009)0163).
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to, ka sarežģītas problēmas nevar atrisināt, pieejot tām vienpusēji: bezdarbu nevar atrisināt, 
vienkārši apmācot bezdarbniekus, ir jāievieš arī politika darba vietu radīšanai, piemēram, 
atbalsts MVU, jauniem uzņēmumiem u. c. Ja valsts/reģions ir vāji attīstīts un mērķis ir to 
attīstīt, tad, ieviešot atsevišķi pārvaldītas nozaru politikas, tādas kā transports vai vides 
infrastruktūra, netiks sasniegts būtisks rezultāts tā vispārējā attīstībā11. Sadrumstalota pieeja 
var radīt politikas jomu pārklāšanos vai pat pretrunīgumu, pretrunīgas valsts darbības vai 
resursu dublēšanos un iespaidot gan valsts politikas reģionālo efektivitāti, gan ietekmi uz 
valsti12.

ES kohēzijas politikas kontekstā tas nozīmē, ka pašreizējā plānošanas un īstenošanas sistēma, 
kas apvieno politikas jomas (un to finansējumu) cilvēkresursu attīstībai, uzņēmumu attīstībai, 
īpaši MVU, infrastruktūras attīstībai u. c. sekmē atbalstāmo reģionu attīstību. Atsevišķi šīs 
politikas jomas sasniegtu mazāk, nekā tās pašreiz sasniedz kopīgi integrētā plānošanas un 
īstenošanas sistēmā. Struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas un īstenošanas 
apvienošana un labāka to atkārtota integrēšana Lauku attīstības fondā un Zivsaimniecības 
fondā ir galvenais, lai atraisītu atpalikušo reģionu potenciālu.
Sinerģijas un koordinācija nenozīmē visām situācijām atbilstošu risinājumu. Tā vietā 
nepieciešama rūpīgi īstenota instrumentu, politikas jomu un dalībnieku koordinēšana, lai 
radītu rūpīgi plānotas intervences un programmas, kurās tiek ņemta vērā teritoriālā specifika 
un salīdzināmās priekšrocības vai katra reģiona īpašas iezīmes integrētā, uz vietu vērstā 
pieejā13.

Iepriekš minētajā vēstulē četri komisāri ir ierosinājuši svarīgu papildu soli, ko īsteno kopīga 
stratēģiska satvara veidā, kas īstenošanas līmenī jāpapildina ar kopēju tiesisku 
regulējumu, kurā noteikts kopīgs noteikumu kopums.

Lai panāktu maksimālu ietekmi, koordinēšanai jānotiek visos politikas izstrādes 
līmeņos, sākot no stratēģiskās plānošanas, ieskaitot īstenošanu un maksājumus, līdz 
slēgšanai, revīzijai un novērtēšanai.

Kohēzijas politikas instrumentos mums ir jāsaglabā un jāstiprina vispārēju noteikumu 
modelis (pārvaldības, atbilstības, revīzijas un pārskata sagatavošanas noteikumi) un īsi 
fondiem paredzēti noteikumi, kas atspoguļo specifisku fondu konkrētos politikas 
mērķus. ELFLA un EZF būtu atkārtoti jāiekļauj šajā satvarā, kā tas bija laikposmā no
2000. līdz 2006. gadam. Turklāt ir noteikti jāizveido koordinēšanas mehānisms starp 
7./8. pamatprogrammu un ERAF, lai nodrošinātu vajadzīgo finansējumu pētniecības un 
attīstības infrastruktūrām.

Cieša koordinācija starp kohēzijas politiku un pārējām ES politikas jomām ir nepieciešama 
arī, lai efektīvi īstenotu stratēģiju „Eiropa 2020”.

Papildu koordinācijas izveide arī sniedz iespēju labāk apsvērt vienkāršošanas pasākumus.

                                               
11 ESAO publikācija „Reģionu jautājums: ekonomikas atveseļošana, inovācijas un ilgtspējīga izaugsme” 
(Regions matter: economic recovery, innovation and sustainable growth) , 2009. gads, 125. lpp.
12 Idem.
13 EDORA lietišķo pētījumu projekta pētījums Eiropas attīstības iespējas lauku apvidiem, kas veikts programmas 
ESPON 2013 ietvaros, 2010. gada jūlijs, B daļa, 48. lpp.
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Jebkurā gadījumā līdzīgi noteikumi un kopēja stratēģiska plānošana jau ir svarīgi
vienkāršošanas pasākumi.

Secinājums

ES sniedz unikālu satvaru integrētai politikas plānošanai pāri dalībvalstu robežām. Šāda 
sistēma jau pastāvēja, kad tika izveidots vienotais tirgus un radīta kohēzijas politika, un 
desmitiem gadu tā neapšaubāmi ir veicinājusi ES ekonomiskās un sociālās kohēzijas attīstību.

Pašreizējā situācija, kas ir sarežģīta, jo mēs lēnām pārvaram finanšu un ekonomiskās krīzes 
sekas, ir devusi iespēju izmantot laiku gaidāmajām sarunām par nākamo DFS, lai panāktu 
lielāku sinerģiju no ES fondiem un programmām, ieviešot vēl daudz tālejošāku 
koordinācijas mehānismu. Tas nozīmēs pašreizējo stratēģijas pamatnostādņu iekļaušanu 
jauna līmeņa stratēģiskajā plānošanā, izveidojot vienotu stratēģisko satvaru un papildinot 
vispārējo satvaru attiecībā uz ES kohēzijas politikas instrumentiem ar papildu saiknēm ar 
citām, ar ES saistītām programmām.


