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Ievads

Šajā darba dokumentā īsumā skaidrots patstāvīgā ziņojuma mērķis un aplūkojamie jautājumi. 
Referents analizē Komisijas svarīgākās atziņas un priekšlikumus, formulē pagaidu norādes un 
strukturē ziņojumu atbilstīgi svarīgākajiem jautājumiem, kas tajā jāaplūko. 

Vēlākā Parlamenta ziņojuma galvenais temats būs Parlamenta vērtējums par Komisijas piektā 
ziņojuma par kohēziju secinājumos paustajām svarīgākajām atziņām un no tām izrietoši 
Parlamenta ieteikumi turpmākām darbībām. Pamatojoties uz šo darba dokumentu, izstrādātajā 
ziņojumā tiks sniegti konkrēti ieteikumi struktūrfondu noteikumiem laikposmā pēc 2013. gada 
un to paredzamā ietekme uz daudzgadu finanšu plānu.

Ziņojuma sagatavošanā galvenokārt izmantoti divi dokumenti: 
 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas ekonomikas un 

sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai „Secinājumi 
piektajā ziņojumā par ekonomikas, sociālo un teritoriālo kohēziju — kohēzijas 
politikas nākotne” (turpmāk tekstā — Secinājumi); 

 galvenais dokuments „Ieguldījumi Eiropas nākotnē — piektais ziņojums par 
ekonomikas, sociālo un teritoriālo kohēziju” (turpmāk tekstā — Piektais ziņojums 
par kohēziju).

Komisijas paziņojums (Secinājumi)

Ar šiem secinājumiem uzsākta Piektā ziņojuma par kohēziju sabiedriskā apspriešana, kuras 
kulminācija būs Piektais kohēzijas forums 2011. gada 31. janvārī un 1. februārī. 

Jau sākumā Komisija uzsver, ka kohēzijas politikai ir ārkārtīgi liela nozīme labklājības un 
izaugsmes veicināšanā visā Eiropas Savienībā. Šī politika palīdz mazināt sociālās un 
teritoriālās atšķirības, kas bez kohēzijas politikas būtu daudz izteiktākas. Īpaši skaidri tas 
redzams saistībā ar ilgstošo krīzes ietekmi.

Lai nodrošinātu izaugsmi un Eiropas Savienības un reģionu vienlīdzīgu attīstību, šajos 
grūtajos laikos kohēzijas politikai jāturpina pildīt svarīgi uzdevumi. Secinājumos teikts, ka 
vajadzīga kopēja rīcība Eiropas, valstu, reģionu un vietējā līmenī. Taču jaunas pasaules 
mēroga problēmas un vajadzība iespējami lietderīgāk izmantot katru valsts izdevumiem 
paredzēto euro, rada nepieciešamību pēc vērienīgas kohēzijas politikas reformas.

Eiropas Padomes 2010. gada 3. marta stratēģija „Eiropa 2020”, kas paredzēta 21. gadsimta 
vērienīgo uzdevumu veiksmīgai risināšanai, ir svarīgs Eiropas Savienības politikas jomu 
savstarpējas saskaņošanas mēģinājums. Politikas jomu saskaņošana palīdzēs īstenot gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes mērķus.

Kā pareizi noteikt šīs stratēģijā „Eiropa 2020” uzsvērtās trīs izaugsmes dimensijas, kurām ir 
milzīga nozīme kohēzijas politikas īstenošanas procesā? Ja šīs dimensijas ir iespējams 
noteikt, tad kā tās var īstenot un kāda nozīme šajā procesā būs tieši kohēzijas politikai?

Ir skaidrs, ka kohēzijas politiku un stratēģiju „Eiropa 2020” vieno ļoti cieša saikne. Šī saikne 
nodrošina patiesu iespēju arī turpmāk atbalstīt Eiropas nabadzīgāko reģionu centienus 
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sasniegt kopējo attīstības līmeni un izveidot kohēzijas politiku par svarīgu visas ES izaugsmes 
virzītājspēku. Turklāt būtu jāatceras, ka jau šobrīd kohēzijas politikai ir vislabākie un 
noderīgākie priekšnosacījumi, lai tā kļūtu par veiksmīgu ES stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzīto 
mērķu īstenošanas instrumentu.

Secinājumos tika minēti šādi svarīgākie elementi: ES pievienotā vērtība, kohēzijas politikas 
pārvaldība, kohēzijas politikas īstenošanas vienkāršošana un kohēzijas politikas uzbūve. Katrs 
no šiem četriem elementiem veidos nākotnes kohēzijas politiku, tāpēc šajā darba dokumentā 
un sekojošajā ziņojumā tie tiks aplūkoti atsevišķi.

Piektā kohēzijas ziņojuma saturs 

Tālāk, īsumā aplūkojot ziņojuma galvenās sadaļas, referents uzsver dažus jau sākumā minētos 
jautājumus, apkopo svarīgas vai pretrunīgas atziņas un izvērtē ziņojuma pirmos rezultātus.

I. Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā situācija un attīstības tendences

Konkurētspējas un konverģences veicināšana

Lai gan reģionālās atšķirības ir mazinājušās, tomēr pilnībā tās vēl nav izlīdzinātas. Šajā 
saistībā rodas interesants secinājums, ka reģionālā attīstība norit pozitīvi, un ne tikai pilsētu 
teritorijās, bet arī mazāk attīstītos reģionos un bieži arī lauku teritorijās attīstās saimnieciskā 
darbība.

Referents uzsver, ka būtu vajadzējis izvērtēt svarīgāko visu ES reģionu izaugsmes avotu —
produktivitātes palielināšanos —, kas plašākā nozīmē saistīta ar inovācijām un/vai ko 
veicinājusi nodarbinātības pārstrukturēšana par labu nozarēm ar lielāku pievienoto 
vērtību. Diemžēl Komisija savā vērtējumā neņem vērā izšķiroši svarīgus, pozitīvu reģionālo 
attīstību veicinošus iekšējā tirgus stimulus. Referents uzskata, ka visefektīvāk reģionālo 
politiku var īstenot, panākot preču un pakalpojumu neierobežotu apriti un nodrošinot darba 
ņēmēju brīvas pārvietošanās iespējas, tādējādi veicinot reģionu attīstības līmeņu atšķirību 
izlīdzināšanu. Kohēzijas politika un struktūrpolitika rada reģioniem papildu stimulus īstenot 
Eiropas kopējos mērķus un izlīdzina reģionālās atšķirības. 

Referents atzinīgi vērtē reģionu politikas ģenerāldirektorāta izveidoto jauno kopējo inovācijas 
spējas indeksu, kā arī no jaunā reģionu konkurētspējas indeksa (2010.) izrietošos secinājumus, 
un uzsver, ka, reģioniem attīstoties, var mainīties arī to konkurētspējas uzlabošanas līdzekļi.

Referents pauž bažas par Komisijas piezīmi, ka tikai katrs desmitais reģions varētu īstenot 
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzīto mērķi — 3 % no IKP ieguldīt pētniecībā un attīstībā. Šis 
mērķis, tāpat kā citi stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītie kvantitatīvie mērķi, attiecas uz visu ES 
kopumā, lai gan ir pieļaujams, ka atšķirīgo reģionālo struktūru dēļ visi reģioni pētniecībā un 
attīstībā nevarēs ieguldīt vienādu līdzekļu apjomu, un tas arī nav vajadzīgs.

Jāpiekrīt arī, ka izglītības līmenis, proti, cilvēkkapitāls tika aplūkots kā viens no 
svarīgākajiem izaugsmes faktoriem, taču referents neuzskata, ka tas obligāti nozīmē 
augstskolu vienmērīgu sadalījumu. No analīzes izriet, ka ieguldījumi jauninājumos un 
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izglītībā tikai tad var veicināt izaugsmi, ja ir pieejama atbilstīga infrastruktūra (satiksme, 
platjoslas internets, energoresursi) un atbilstīgas iestādes (valsts ieguldījumu un 
makroekonomiskās politikas fiskālās konsolidācijas samērīga apvienošana, elektroniskās 
pārvaldības pakalpojumi, pārrobežu mācības), tāpēc ir obligāti vajadzīgs integrētu pasākumu 
kopums.

ES automaģistrāļu un autoceļu tīkla kvalitāte ir ārkārtīgi nevienāda, turklāt pieejamības 
ziņā kopumā daudz sliktāks stāvoklis ir ES-12 dalībvalstīs. Salīdzinot ar ES-15 dalībvalstīm, 
ES-12 pilsētu centri ir daudz sliktāk iekļauti autoceļu tīklā, un šajās valstīs ir arī daudz sliktāk 
nodrošināti satiksmes savienojumi. Lai panāktu ES-15 valstīm līdzvērtīgu labklājības līmeni, 
ieguldot ievērojamus līdzekļus, jāuzlabo daudzu ES-12 dalībvalstu reģionu autoceļu un 
dzelzceļu tīklu stāvoklis. Tomēr referents norāda, ka arī ES-15 dalībvalstu plaša mēroga 
transporta infrastruktūrās ir novērojamas nepilnības, un uzskata, ka nav pietiekami izvērtēta 
starpvalstu transporta tīklu ekonomiskā nozīme reģionu attīstībā. Enerģētikas jomā galvenā 
uzmanība pievērsta energoefektivitātes pasākumiem, viedo energosistēmu izmantošanai un 
atjaunojamajiem enerģijas avotiem. Tomēr trūkst pietiekamu norāžu attiecībā uz to, kā ar 
struktūrfondu līdzekļu palīdzību varētu uzlabot vājāk attīstīto reģionu enerģētikas 
infrastruktūras.

Labklājības līmeņa uzlabošana un atstumtības izskaušana

ES demogrāfiskās attīstības tendences nepārprotami liecina, ka iedzīvotāju vidū pieaugošais 
gados vecāku cilvēku skaits ietekmē apstākļus darba tirgū un pieprasījumu pēc veselības 
aprūpes pakalpojumiem. Cilvēku labklājības līmenis reģionos ir ārkārtīgi atšķirīgs; īpaši 
atšķiras paredzamais dzīves ilgums un mirstības rādītāji vēža un sirds slimību gadījumos. 
Mazapdzīvotos reģionos — pārsvarā mazāk attīstītajās dalībvalstīs — kopumā ir sarežģītāk 
piekļūt attiecīgajiem pakalpojumiem. Šajā sadaļā aplūkotas darba tirgus attīstības tendences, 
kā arī krīzes nopietnās sekas, kas dažās dalībvalstīs bezdarba līmeni palielināja līdz 
apmēram 20 %. 

Nabadzību un atstumtību veicinošu faktoru analīze liecina, ka, lai gan daudzās Viduseiropas 
un Austrumeiropas dalībvalstīs pirms krīzes bija palielinājies mājsaimniecību ienākumu 
līmenis, nabadzīgo iedzīvotāju skaits dalībvalstīs ievērojami atšķiras. Aktīva nabadzības 
izskaušana, pirmām kārtām, nozīmē neierobežotas iespējas iegūt kvalifikāciju, piekļuvi darba 
tirgum un veselības aprūpes pakalpojumiem.

Vides ilgtspējas uzlabošana

Iestāžu aktīva vides un klimata politika būtiski uzlabos ne vien energoefektivitāti transporta 
nozarē, bet arī ēku energoefektivitātes pasākumus, un varētu mudināt arī privāto sektoru 
ieguldīt līdzekļus šajā jomā. Turklāt reģioni būtiski var veicināt arī atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu, lai gan katrā jomā ir atšķirīgas iespējas. Saules enerģijas izmantošanas 
attīstība ekonomiski visizdevīgākā ir Dienvideiropā; vēja papildu enerģijas izmantošana 
ekoloģiskā un ekonomiskā ziņā vislietderīgākā ir Atlantijas okeāna un Ziemeļjūras piekrastēs.

Lai gan, pateicoties kohēzijas politikai, daudzi reģioni varēja izpildīt Eiropas vides direktīvās 
noteiktās prasības, vēl daudz darāmā ir atkritumu apsaimniekošanas un komunālo notekūdeņu 
attīrīšanas jomā. Turklāt jāatzīmē, ka līdz šim, veicot ieguldījumus, netika izvirzīti skaidri 
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ilgtspējīgas finansēšanas mērķi. Tāpēc ilgtermiņa plānos būtu jāatspoguļo patiesais stāvoklis. 
Referents vēlas noskaidrot, kā vislabāk definēt kohēzijas politikas īstenošanai svarīgas jomas 
un kā pēc iespējas izdevīgāk radīt atbilstīgus stimulus, kas mudinātu veikt reformas.

Lai gan daudzās pilsētās gaisa kvalitāte vēl arvien ir slikta, dzīve pilsētā ir saistīta ar mazāku 
patērētās enerģijas daudzumu pārvietojoties un mazāku augsnes sablīvēšanos; tomēr šis 
apgalvojums vairāk attiecas uz kompaktām pilsētām, nevis pilsētām ar plašām teritorijām.

II. Dalībvalstu politika un kohēzija

Stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītos mērķus var īstenot, tikai savstarpēji saskaņojot reģionālo, 
dalībvalstu un ES politiku un attiecīgi saglabājot katra līmeņa atbildības daļu. Arī 
EKL 175. pantā noteikts, ka, lai panāktu kohēziju, dalībvalstīm jāsaskaņo sava politika. 
Referents atzinīgi vērtē valstu izdevumu un vietējo un reģionālo pašvaldību līdzdalības valsts 
ieguldījumos galveno atšķirību analīzi. Īpaši svarīgs ir valsts ieguldījumu sadalījums NUTS II
reģionos un to nozīme kohēzijas politikā (pirmo reizi sniegts tik detalizēts pārskats).

Dažas dalībvalstis galveno uzmanību veltījušas reģionālo atšķirību izlīdzināšanai, savukārt 
citas uzskatīja, ka svarīgāk ir veicināt valsts konkurētspēju. Neatkarīgi no sākotnēji izvēlētā 
mērķa reģiona trūkumu izlīdzināšanas vietā aizvien svarīgāks kļūst valsts iekšējais attīstības 
potenciāls, izmantojot attiecīgā reģiona konkurences priekšrocības.

Apmēram vienu trešdaļu valsts ieguldījumu veic vietējās un reģionu pašvaldības, kārtējo 
reizi pierādot to, ka vietējām un reģionu pašvaldībām ir izšķiroša nozīme kohēzijas politikas 
un stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu īstenošanā. Tomēr attiecībā uz izdevumu 
decentralizāciju nav skaidrs, cik lielā mērā iestādes ir tiesīgas rīkoties ar šiem 
līdzekļiem.

Starp valsts ieguldījumiem un panākto izaugsmes līmeni ir pozitīva saikne, proti, 
konverģence. Tāpēc valstu un kohēzijas politikas līdzekļi arī turpmāk galvenokārt jāiegulda 
mazāk attīstītajos reģionos. Satraukumu rada tas, ka krīzes izraisītais valsts parādu apjoms 
vairākumā dalībvalstu kavēs valsts ieguldījumus. Tāpēc reģionos arī turpmāk varētu 
palielināties Eiropas atbalsta līdzekļu nozīme, kā to nule uzskatāmi pierādīja atveseļošanas 
pasākumu programmām piešķirtais Eiropas līdzfinansējums. Komisija uzskata, ka krīzes 
izraisītā parādu apjoma pieauguma dēļ varētu būt jāpārstrādā līdzfinansēšanas noteikumi. 
Referents uzskata, ka šajos noteikumos jāiekļauj atvieglojumi privātā kapitāla piesaistīšanai. 

Lai maksimāli palielinātu kohēzijas politikas ietekmi, vajadzīgas valsts līmeņa strukturālas un 
iestāžu reformas. Diemžēl šo reformu īstenošana ir notikusi diezgan lēni un nevienmērīgi. 
Kohēzijai īpaši svarīga ir pētniecība, attīstība un inovācijas; uzņēmumu, iekšējā tirgus un 
konkurences nosacījumi; labākas likumdošanas programmas un darba tirgus. Šajā saistībā 
referents apsveic dalībvalstis ar to, ka pētniecības, attīstības un inovāciju jomā tās pieņēmušas 
virkni savstarpēji saistītāku un vienotāku pasākumu, tādējādi palielinot kohēzijas politikas 
ietekmi. Jāatzīmē, ka panākts progress augstskolu studiju programmu modernizācijas jomā un 
privātās uzņēmējdarbības, jo īpaši MVU, veicināšanā. Taču visās jomās, pirmkārt, 
konkurences politikā, vēl ir daudz darāmā.
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Ziņojumā ieteikts kohēzijas politiku ciešāk piesaistīt makroekonomikas mērķiem, kā arī 
strukturālajām un iestāžu reformām:

 jāpaplašina makroekonomiskie nosacījumi, kas šobrīd attiecas tikai uz Kohēzijas 
fondu;

 jāpārbauda, vai nosacījumus var piemērot citiem mērķiem, piemēram, ar kohēzijas 
politiku saistītām strukturālām un iestāžu reformām.

III. Citas Eiropas politikas jomas un kohēzija

Piektajā kohēzijas ziņojumā sniegts pamatīgs un izsmeļošs pārskats par daudzu ES politikas 
jomu reģionālo ietekmi, apkopojot tās atkarībā no to reģionālās dimensijas. Tā kā dažām 
politikas jomām ir nevienlīdzīga ietekme reģionos, vajadzīgi konkrēti pasākumi, lai samērotu 
izdevumus ar ieguvumiem. Tādēļ lielāka uzmanība ir jāpievērš ietekmei reģionos — jau 
izstrādājot politikas virzienu, jāparedz šīs politikas reģionālā ietekme vai arī tās reģionālo 
ietekmi var izvērtēt, veicot attiecīgā pasākuma rezultātu novērtējumu. 

Referents atzinīgi vērtē priekšlikumu, ka Komisijai ietekmes novērtējumā daudz vairāk būtu 
jācenšas uzsvērt reģionālo dimensiju un ka dalībvalstīm šajā jautājumā jāizveido sava pieeja. 
Šajā ziņojumā būtu precīzāk jāizstrādā metodes, un turpmākie pasākumi jāpamato ar ESPON
pētījuma rezultātiem attiecībā uz konkrētu politikas virzienu ietekmi konkrētos reģionos.

Referents piekrīt arī, ka, izvirzot kohēzijas un izaugsmes mērķus, ir svarīgi infrastruktūras 
uzlabošanas pasākumus apvienot ar ieguldījumiem izglītības, uzņēmējdarbības un inovāciju 
jomā. Tāpat jāapvieno arī pētniecības un attīstības programmas, kohēzijas politika un lauku 
attīstības programmas reģionos. Tikai tā plašā mērogā var nodrošināt Eiropas mērķu 
īstenošanai nepieciešamos ES stimulus inovāciju jomā. 

IV. Kohēzijas politikas ietekme

Veicot ex post novērtējumu par laikposmu no 2000. līdz 2006. gadam, tika konstatēts, ka 
īstenojot kohēzijas politiku, ES-15 dalībvalstu 1. mērķa reģionos radīts viens miljons darba 
vietu un IKP palielinājies par 10 %. Katru gadu ir apmēram desmit miljoni cilvēku ir ieguvuši 
izglītību; vairāk nekā 23 miljoni cilvēku varējuši pievienot savus mājokļus kanalizācijas un 
notekūdeņu attīrīšanas sistēmām. Makroekonomisko procesu modelēšanā konstatēts, ka 
kopumā kohēzijas politika visā ES ir veicinājusi IKP līmeņa paaugstināšanos. Pašreizējā 
programmu posmā, īstenojot kohēzijas politiku, uzņēmējdarbības un inovāciju jomā plānots 
ieguldīt apmēram EUR 79 miljardus, transporta nozarē — EUR 76 miljardus, galvenokārt ES-
12 dalībvalstīs, cilvēkkapitāla jomā — EUR 68 miljardus un vides aizsardzības jomā —
EUR 62 miljardus.

Šobrīd veiksmīgi pabeigti ieguldījumi ES-15 dalībvalstu autoceļu būvē, un tagad līdzekļi 
galvenokārt būtu jāiegulda videi nekaitīgāku transporta veidu (dzelzceļa, vietējo transporta 
sistēmu) attīstīšanā. Referents iesaka arī pievērst uzmanību Eiropas mērogā nozīmīgiem 
pasākumiem, piemēram, autoceļu un ūdensceļu paplašināšanai un labošanai, kā arī trūkstošo 
transporta savienojumu izveidošanai, savukārt ES-12 dalībvalstīs vēl aizvien prioritāte ir visu 
transporta tīklu savienojumu uzlabošana. 
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Izvērtēta arī kohēzijas politikas ietekme lauku reģionos, un konstatēts, ka šī politika 
uzlabojusi piekļuvi pakalpojumiem, tādējādi uzlabojot dzīves apstākļus un līdzsvarojot 
reģionu attīstības līmeņus.

Vietējo un reģionālo ieinteresēto personu aktīva iesaistīšanās bija daudzu projektu 
svarīgākais veiksmes faktors, kas kohēzijas politikai radīja papildu vērtību. Novērtējumi 
liecina, ka 2000.–2006. gada posmā partnerības principu vairāk piemēroja ES-15 dalībvalstīs, 
toties ES-10 valstīs tam būtu jāpievērš lielāka uzmanība. Kopumā ES programmās 
partnerība bija izteiktāka nekā atsevišķu dalībvalstu programmās.

Interesanti, ka kohēzijas politikas administratīvās izmaksas nepārsniedza citu 
starptautisku organizāciju finansēšanas programmu izmaksas, lai gan katrā dalībvalstī ir 
atšķirīgas izmaksas un atšķirīgs vajadzīgo darbinieku skaits. Eiropas tiesību aktos noteikto 
prasību piemērošana tikai nebūtiski palielina administratīvos izdevumus, taču, ja valstu 
izdevumi pārsniedz vajadzīgo apmēru, ievērojami var pieaugt birokrātijas līmenis.

Tika norādītas arī jomas, kurās vēl jāveic uzlabojumi. Piemēram, tika turpināta standartizētās 
dotāciju piešķiršanas uzņēmumiem reforma, paplašinot to ar īpašiem finanšu instrumentu 
piedāvājumiem (aizdevumi, riska kapitāls, tīklu izveides veicināšana utt.).

Turklāt novērtējumā konstatēts, ka diemžēl (gandrīz visās ieguldījumu jomās) galvenā 
uzmanība bija veltīta atbalsta līdzekļu izlietošanai, bet mazāk — programmās izvirzīto 
mērķu īstenošanai. Daudzkārt pārmērīgi tikušas uzraudzītas rezultāta ārējās izpausmes 
(uzbūvētie autoceļu kilometri, tālākizglītības pasākumu skaits), nevis vēlamā ietekme (jauno 
satiksmes ceļu ieguldījums reģionālās attīstības veicināšanā, kvalifikācijas uzlabošanas 
pasākumu ietekme uz darba iegūšanu). Tāpēc nākotnē skaidrāk jāformulē mērķi, izvirzot tikai 
dažas prioritātes, un to novērtēšanā jāizmanto skaidri kritēriji.

Piektajā kohēzijas ziņojumā ieteikti konkrēti pasākumi: veikt paredzamās un reālās ietekmes 
novērtējumu, izdevumu ekonomiskās efektivitātes analīzi, saņēmēju aptaujas un piemērot 
kvalitatīvas metodes, piemēram, gadījumu izpēti. Dalībvalstis tiek aicinātas papildus 
Komisijas pasākumiem veikt savu novērtējumu.
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Ierosinātais ziņojuma iedalījums

Ieteicamais paredzamā ziņojuma iedalījums ir šāds. 

1. Piektajā kohēzijas ziņojumā pausto atziņu novērtējums
(par pabeigto 2000.–2006. gada finanšu plānošanas periodu un pašreizējā 2007.–
2013. gada plānošanas perioda starpposma pārskatīšanu)

o Mērķu īstenošana
o Programmu plānošana un atbildība par programmu īstenošanu
o Kontroles pasākumu novērtēšana un efektivitāte

Kohēzijas politika ir svarīgākais Savienības instruments līdzsvarotas, saskaņotas attīstības 
veicināšanai visos tās reģionos (271 reģionā). 2000.–2006. gada programmu plānošanas 
posma rezultātu1 ex-post novērtējumā tika secināts, ka ir panākts progress ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo atšķirību izlīdzināšanā. 

Dalībvalstis šobrīd aktīvi īsteno laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam paredzētās stratēģijas 
un darbības, un daudzu projektu īstenošana jau ir pabeigta. Ziņojumā būs analizēta ne vien 
pašreizējā situācija projektu īstenošanas jomā, bet iekļauta arī turpmākā pieeja. Tai 
jānodrošina konkrēta attīstība. Tāpēc šajā ziņojumā būs formulēti no šīs pieejas izrietoši 
ieteikumi, kam jāuzlabo pašreizējā programmu plānošanas posmā paredzēto pasākumu 
īstenošana.

2. Struktūrfondu nākotne

Ziņojuma galvenais temats būs pirmie konkrētie ieteikumi kohēzijas un struktūrpolitikas 
nākotnei. Ir ņemti vērā Komisijas Piektā kohēzijas ziņojuma secinājumi, kas iekļauti arī 
turpmākajā iedalījuma pārskatā.

2.1. Kohēzijas politikas mērķi un saturs

2.1.1. Perspektīvas — situācija pasaulē un Eiropā

Eiropas reģionālā politika jāpielāgo pasaulē valdošajām attīstības tendencēm. Ziņojumā 
paredzēts uzdot šādus jautājumus:

1) Kādi globāli uzdevumi turpmākajos gados būs jāveic Eiropas valstu kopienai?
2) Kādas priekšrocības reģioniem var sniegt aizvien intensīvāka nodarbinātības globalizācija 
un informācijas tehnoloģiju straujā attīstība?
3) Kā reģioni var palielināt resursu izmantošanas efektivitāti un veicināt klimata aizsardzību? 
Kā reģionus ietekmējušas demogrāfiskās attīstības tendences, vides faktori, kā arī finanšu 
krīzes sekas un globalizācija?
4) Kādās jomās un kā Eiropas kohēzijas politika var veicināt reģionu attīstību attiecībā uz 
iespēju vienlīdzību?

                                               
1 Laika posmā no 2000. līdz 2006. gadam ERAF līdzfinansētu kohēzijas politikas programmu ex post
novērtējums (1. un 2. mērķis), Kopsavilkuma ziņojums, 2010. gada aprīlis.
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2.1.2. Eiropas pievienotā vērtība

Kohēzijas politika kā solidaritāti un izaugsmi veicinoša politika jau no paša sākuma radījusi 
visam kontinentam ārkārtīgi svarīgas vērtības. Arī turpmāk šī politika palīdzēs īstenot
Lisabonas līgumā izvirzītos mērķus — līdzsvarot dažādu reģionu atšķirīgos attīstības līmeņus 
un mazināt atpalicību visvājāk attīstītajos reģionos —, tādējādi jau šobrīd veicinot stratēģijas 
„Eiropa 2020” īstenošanu. Tomēr, lai risinātu nākotnes uzdevumus un apstiprinātu 
struktūrfondiem vajadzīgo budžetu, skaidrāk jānosaka un stingrāk jāuzsver Eiropas pievienotā 
vērtība. 

Tas, ka visiem Eiropas reģioniem vienādā mērā ir jānovērš nepilnības un jārisina uzdevumi 
(vides aizsardzības, demogrāfiskās attīstības, kvalifikācijas uzlabošanas jomā), nebūt 
nenozīmē to, ka par šo uzdevumu risināšanu būs atbildīga Eiropas politika. Tikai tāpēc vien, 
ka visām valstīm vai reģioniem ir līdzīgas problēmas, Eiropai nav automātiski jāuzņemas 
atbildība par šo problēmu risināšanu. Referents uzskata, ka par dažu stratēģijas „Eiropa 2020” 
galveno jomu (priekšlaicīgi mācības pārtraukušu cilvēku skaita mazināšana, kvalificētu 
speciālistu skaita palielināšana, nodarbinātības līmeņa paaugstināšana, nabadzības izskaušana, 
pašvaldību ieguldījumu apjoma palielināšana vides jomā) īstenošanu galvenokārt būtu jāatbild 
dalībvalstīm vai pat reģionu vai vietējām pašvaldībām. 

Šajā ziņā noderētu precīzāka ieguldījumu radītās Eiropas pievienotās vērtības definīcija. 
Komisija šajā sakarā savos secinājumos vēl nesniedz pietiekamas norādes, jo tā jēdzienu 
„pievienotā vērtība” ļoti sarežģīti apraksta saistībā ar programmu īstenošanas procesiem, 
pārāk maz uzmanības veltot tā saturam. Tāpēc šajā ziņojumā pilnībā netiks ievērots Komisijas 
secinājumu iedalījums, un vispirms tiks aplūkoti šādi jautājumi:

5) Kā Eiropas reģionālā politika var tieši un efektīvi atbalstīt valstu un reģionu ekonomikas 
atveseļošanas un izaugsmes centienus?
6) Kas ir Eiropas kopējo mērķu reģionālā dimensija?
7) Kā, ieguldot kohēzijai paredzētos līdzekļus, tiek radīta Eiropas pievienotā vērtība? Kā var 
noteikt Eiropas pievienoto vērtību?
8) Kā Eiropas reģioni var veicināt stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzīto mērķu īstenošanu?

2.1.3. Ieguldījumu prioritāšu noteikšana

No diskusijām par kopējiem uzdevumiem (ekonomikā, sociālajā un vides jomā) un kohēzijas 
politikas Eiropas pievienoto vērtību izriet turpmāko ieguldījumu prioritātes. Šajā saistībā 
ziņojuma sagatavotājs atzinīgi vērtē kohēzijas politikas rezultātu novērtējumā pausto 
Komisijas ieteikumu panākt līdzekļu lielāku koncentrēšanu, lai sasniegtu labākā rezultāta 
iegūšanai vajadzīgo līdzekļu apjomu un iegūtu pārliecinošu rezultātu. Nākotnē jānodrošina, 
lai dalībvalstis un reģioni gan ES piešķirtos līdzekļus, gan arī valstu līdzekļus veltītu
dažām, ar attiecīgajiem uzdevumiem saistītām prioritātēm. 

Ņemot vērā šos apsvērumus, ziņojumā paredzēts uzdot šādus jautājumus:

9) Kādās politikas jomās ir nepieciešama koncentrēta Eiropas līmeņa pieeja, lai īstenotu 
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītos mērķus un reģionālās attīstības mērķus, kā arī mazinātu 
reģionālās atšķirības?
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10) Kā Eiropas pieeju savienot ar valstu suverenitātes principiem un izpratni par reģionu 
pašpārvaldi?

2.1.4. Programmu plānošanas saturs, mērķstruktūras un sistēma

Atbilstīgi Piektajā kohēzijas ziņojumā un Secinājumos aprakstītajai struktūrai kohēzijas 
politika arī turpmāk aptvers visus Eiropas reģionus, un tajā tiks saglabāti nemainīgi jau esošie 
mērķi (1. Konverģence; 2. Konkurētspēja un nodarbinātība; 3. Starpvalstu sadarbība). Tomēr 
šie mērķi jāformulē skaidrāk un jānorāda piesaiste attiecīgajām budžeta pozīcijām. Ziņojumā 
šie jautājumi būs aplūkoti konkrētāk.

Komisija uzskata, ka kohēzijas politikai jābūt integrētai politikai, un tās izveide jāpamato ar 
šādiem svarīgākajiem elementiem:
– Komisijas apstiprinātu kopēju stratēģiju, kurā norādītas ieguldījumu prioritātes un kura 
attieksies arī uz Kohēzijas fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Zivsaimniecības fondu un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai;
– attīstības un ieguldījumu partnerību (kohēzijas politikas īstenošanai), kas aizstāj bijušās 
dalībvalstu stratēģijas un ko būtu jāapspriež un par ko jāvienojas dalībvalstīm un Eiropas 
Komisijai;
– darbības programmām, kas, tāpat kā pašlaik, ir svarīgākie instrumenti, kas stratēģiskos 
dokumentus pārvērš konkrētās ieguldījumu prioritātēs.

Šie trīs ieteikumi ir attiecīgā Komisijas priekšlikuma galvenie balsti. Tomēr neatkarīgi no tā 
attiecībā uz mērķiem un līdzekļu struktūru ziņojumā jāņem vērā arī citi aspekti:
11) Finansiālās palīdzības sadali reģioniem, līdzīgi kā pašreizējā programmu plānošanas 
posmā, nosaka reģionu ekonomiskās attīstības līmenis (IKP uz vienu iedzīvotāju) (tomēr 
izstrādājot un īstenojot ES politikas virzienus, tālākajos lēmuma pieņemšanas posmos var 
piemērot papildu instrumentus/kritērijus). Kāds varētu būt šis modelis?
12) Kā nodrošināt programmu reformu un procesu principiālu saistību ar mērķi samazināt 
administratīvo slogu?
13) Kādā veidā, piešķirot pārejas atbalstu, tiks veicināta attīstība iepriekš visvairāk 
atbalstāmajos reģionos, kuriem arī šobrīd raksturīgas negatīvas reģionālās iezīmes (piem., 
iedzīvotāju skaita samazināšanās)?
14) Vai kohēzijas politikas apsvērumu dēļ starp 1. un 2. mērķi jācenšas iekļaut papildu 
kategoriju?
15) Bieži Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumiem ir kopējs 
mērķis. Vai būtu lietderīgi palielināt finansēšanas efektivitāti, vienkāršojot struktūru, 
iespējams, arī apvienojot Kohēzijas fondu ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu? Vai šāds 
kopējs fonds tomēr varētu atbalstīt vajadzīgos infrastruktūras uzlabojumus mazāk attīstītajās 
ES daļās? Vai nākotnes kohēzijas politikas mērķi varētu efektīvāk īstenot, vairāk apvienojot 
ieguldījumus infrastruktūrā ar ieguldījumiem izglītībā, uzņēmējdarbībā un inovācijās?
16) Komisija cenšas panākt finansēšanas instrumentu reformu. Svarīgās atbalsta subsīdijas 
daudz vairāk ir jāpapildina ar aizdevumiem un fondu līdzekļiem. Kādā mērā varētu izmantot 
jaunos finansēšanas veidus un kā tam būtu jānotiek? Vai visvienkāršāko no šiem veidiem 
(kredītus) vajadzētu izmantot, lai mazinātu administratīvo slogu? Vai iespējami arī mazāk 
tieši pasākumi (piemēram, konsultācijas un atbalsts klasteriem)?
17) Kā precīzāk noteikt Eiropas Sociālā fonda nozīmi kohēzijas politikas integrētajā struktūrā 
un finansēšanas procesā? Kā veiksmīgāk saskaņot ESF un citu struktūrfondu (galvenokārt 
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ERAF) darbību? Kā uzlabot ESF un ERAF mijiedarbību un nodrošināt šķērsfinansējumu, lai 
atvieglinātu integrētu pilsētvides attīstību?
18) Kā no kohēzijas politikas viedokļa iespējams uzlabot pilsētu un lauku reģionu partnerību, 
kas ziņojumā noteikti tiks minēta kā līdzsvarotas attīstības iespēja? Kā iespējams nodrošināt 
lauku attīstības un kohēzijas politikas pasākumu labāku mijiedarbību, proti, vienādot 
noteikumus?
19) Kā programmu plānošanas dokumentos konkrēti formulēt pilsētu attīstības politikas 
pasākumus, un vai integrētas pilsētvides attīstības plānu esamībai jābūt obligātam 
priekšnoteikumam, lai saņemtu ES līdzfinansējumu pilsētprojektu īstenošanai?
20) Kohēzijas politika arī turpmāk atbalstīs trīs teritoriālās sadarbības aspektus, proti, 
pārrobežu, starpvalstu un starpreģionālo aspektu. Kā iespējams uzlabot saikni ar citiem 
struktūrpolitikas un kohēzijas politikas mērķiem? 

2.1.5. Teritoriālā kohēzija

Lisabonas līgumā teritoriālās kohēzijas mērķi ir papildināti ar ekonomiskās un sociālās 
kohēzijas mērķiem. Lai gan ES kohēzijas politikas jēdzieni un programmas kļūst aizvien 
nesaprotamāki Eiropas iedzīvotājiem un mērķstruktūras un programmas aizvien vairāk 
mulsina arī potenciālos saņēmējus, ieguldījumi reģionu kohēzijā jau daudzus gadus ir praksē 
izmantota struktūrpolitika, kas veicina arī ekonomisko un sociālo kohēziju. Šajā nodaļā 
Komisija saredz jaunas pieejas pilsētvides attīstības jomai un makroreģionālajām stratēģijām. 
Ziņojumā jānoskaidro šādi jautājumi:

21) Kā ES kohēzijas politika var papildināt inovatīvas pilsētvides attīstības stratēģijas?
22) Vai makroreģionālā koncentrācija pamato vajadzību pēc tieši šai jomai paredzētiem 
līdzekļiem? 
23) Vai vispārējas subsīdijas ir reģionu līmenim atbilstīgs instruments?

2.1.6. Kaimiņattiecību un paplašināšanās politika

Šis temats Piektajā kohēzijas ziņojumā nav pietiekami aplūkots. Eiropas kaimiņattiecību 
politikas instruments (EKPI) un Pirmspievienošanās palīdzības instruments (PPI) ir nozīmīgi 
kohēzijas politikas instrumenti, jo, izmantojot šos un citus instrumentus, tiek piešķirti līdzekļi 
pārrobežu sadarbībai ar valstīm ārpus Eiropas Savienības. PPI kandidātvalstīm palīdz arī 
saturiskā un organizatoriskā ziņā sagatavot kohēzijas struktūras. Pievienošanās, protams, 
ietekmētu arī esošās atbalsta līdzekļu struktūras un atbalsta intensitāti. Ziņojumā tiks uzdoti 
šādi jautājumi: 

24) Vai kaimiņattiecību un paplašināšanās politikā paredzētajiem reģionālās attīstības 
komponentiem arī turpmāk jānodrošina pirmspievienošanās palīdzības instruments (PPI), 
kura mērķis ir sagatavot valsts pievienošanos Eiropas Savienībai?
25) Kā veiksmīgas pirmspievienošanās sarunas ietekmēs pašreizējās kohēzijas politikas 
īstenošanu? Vai ES pievienošanās kritēriji pieļauj, ka no kohēzijas politikas viedokļa tiek 
novērtēta spēja apgūt līdzekļus? Vai šajās procedūrās pietiekamā mērā iesaistīts Parlaments 
un Reģionu komiteja?

2.2. Jaunas kohēzijas politikas programmas — stimuli, nosacījumi, vēlamais rezultāts
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Komisija uzskata, ka Eiropas Savienības jaunajai ekonomiski politiskajai pārvaldības sistēmai 
vajadzīgi jauni saistoši noteikumi par nosacījumiem un stimuliem reformām, kas būtu jāveic 
dalībvalstīm, lai efektīvi izmantotu atbalsta līdzekļus ar kohēzijas politiku tieši saistītās jomās.

Nākamajam programmu plānošanas posmam šie makroekonomiskie nosacījumi jāpaplašina, 
proti, tie jāattiecina ne tikai uz Kohēzijas fondu, bet arī jāpiesaista citiem struktūrfondiem, kas 
būs turpmākās kohēzijas politikas struktūras daļa.

Lai stimulētu reformu īstenošanu, tiks ieviesti jauni noteikumi par šiem nosacījumiem. Šie 
stimuli motivēs dalībvalstis īstenot vajadzīgās reformas. Šā procesa pārvaldībā pareizi 
jāapvieno Komisijas administrēšanas spējas un Padomes politiskais redzējums un uzraudzība.

26) Kādi konkrēti, neskarot dalībvalstu kompetenci, varētu būt ES tiesību akti par valstu 
reformām efektīvai kohēzijas fonda līdzekļu izmantošanai?
27) Kā kohēzijas politika var palīdzēt disciplinēt zaudējumu radītājus?

Jau minētajā kopējā stratēģijā paredzēti galvenie ar nosacījumiem saistītie intervences 
principi. Lai ņemtu vērā valsts un reģiona apstākļus, kas kohēzijas politikā ir īpaši svarīgi, 
šajos principos jāparedz pietiekami plaša rīcības brīvība. Pamatojoties uz šiem principiem, 
programmu plānošanas dokumentos (proti, attīstības un ieguldījumu partnerības un 
darbības programmās) ar kohēzijas politiku tieši saistītās jomās atkarībā no iesaistītajām 
iestādēm ar katru dalībvalsti būtu jāvienojas par konkrētiem saistošiem nosacījumiem, tas 
jādara, saskaņojot pieeju ar visām attiecīgajām ES politikas jomām. 

Jaunie ierosinātie noteikumi varētu palīdzēt īstenot ideju par Eiropas pievienoto vērtību, taču 
šie noteikumi pagaidām ir tikai teorētiski un vēl ir jāprecizē. Lai ziņojumā varētu to risināt un 
atbildēt uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem, nekavējoties vajadzīga plašāka informācija. 

28) Kādas ir šādu nosacījumu priekšrocības un trūkumi, un kādi ir Komisijas, dalībvalstu un 
reģionu iestāžu uzdevumi un pienākumi praktiskās īstenošanas gaitā?
29) Kā noteikumus pielāgot katrai konkrētai dalībvalstij (vai reģioniem?), vienlaikus 
nodrošinot salīdzināmību un vienlīdzīgu attieksmi? Kāda ir reģionu loma šajā procesā? Kā 
saglabāt praksē pārbaudītus partnerattiecību principus?
30) Kā nodrošināt, lai rezultātam izteiktāk piesaistīta kohēzijas politikas struktūra neradītu 
papildu administratīvo slogu, tātad nekavētu vienkāršošanas centienus?
31) Kādi kritēriji iepriekš nosaka kohēzijas politikas attīstības mērķus un nodrošina konkrēti 
izmērāmus rezultātus? Vai šie kritēriji ir pietiekami saistīti ar ieguldījumu radīto Eiropas 
pievienoto vērtību? 

Līdzfinansēšana — viens no kohēzijas politikas pamatprincipiem — īpaši jāpārbauda 
saistībā ar tās maksimālo robežu, un līdzekļi jāpiešķir tādā veidā, kas visvairāk atbilst 
attīstības līmenim, Eiropas pievienotajai vērtībai, pasākumu veidiem un saņēmējiem.

32) Kāda līdzfinansējuma maksimālā robeža nodrošinātu struktūrfondu līdzekļu atbildīgāku 
izlietošanu, piemēram, 60 %, 75 % vai 90 %? Vai ierosinātie atšķirīgie kritēriji jāpapildina 
ar citiem kritērijiem, un ja jā, tad ar kādiem?
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Varētu aplūkot iespēju ieviest inovatīvāku, efektivitāti paaugstinošu instrumentu. ES līmenī 
varētu ieviest izpildes rezervi, lai veicinātu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu īstenošanu. 
Vidēja termiņa pārskata laikā jāparedz ierobežota kohēzijas budžeta daļa un jāpiešķir tām 
dalībvalstīm un reģioniem, kuru programmās, salīdzinot ar sākuma situāciju, visvairāk ņemti 
vērā stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi.

33) Cik liela budžeta daļa būtu jāatvēl izpildes rezervei? Kāds būtu konkrētais finansējuma 
avots? Cik lielā mērā dalībvalstis kontrolētu neizlietotos līdzekļus? 

2.3. Finansēšanas stratēģija un finanšu kontrole

2.3.1. ES budžets — laikposms un budžeta pozīcijas

Pašreizējā ES budžetā ir iekļauta kohēzijas politikas īstenošana. Tādēļ, veicot kaut 
visniecīgākos grozījumus tā iedibinātajā un praksē pārbaudītajā struktūrā, ir jārīkojas ārkārtīgi 
uzmanīgi. Komisija diemžēl savos secinājumos pietiekami neatspoguļo pašreizējās diskusijas 
par budžeta pārstrukturēšanu.

34) Kādi budžeta periodi ir labvēlīgi kohēzijas politikas īstenošanai? Vai, ņemot vērā 
stratēģiju „Eiropa 2020” un jaunās izaugsmes definīcijas, vajadzīga budžeta pozīciju 
sadalījuma reforma?

2.3.2. Finanšu pārvaldība, budžeta disciplīna, finanšu kontrole

Komisija ierosina paplašināt standarta procedūru, ieviest ikgadējas pārvaldības deklarācijas, 
kā arī atbildīgo pārvaldes iestāžu akreditācijas procedūras un vairāk stimulēt valstu stingrāku 
kontroli. Valstu iestāžu izdevumus varētu atlīdzināt no Eiropas līdzekļiem tikai tad, kad tās 
saņēmējiem jau būtu izmaksājušas ES paredzētā piešķīruma summu. Turklāt izmaksas 
stingrāk jāpiesaista rezultātam, un arī turpmāk visās jomās jāpiemēro noteikums „N+2”.

35) Dalībvalstīm obligāti jāveic stingrāka līdzfinansēto izdevumu kvalitātes un tiesiskā 
kontrole. Kā panākt labvēlīgu attieksmi pret šiem Komisijas priekšlikumiem un kā panākt, lai 
visi tos noteikti īstenotu? Kā panākt, lai „ex post” kompensācijas nepasliktinātu relatīvi 
nabadzīgāko dalībvalstu stāvokli? 
36) Kā ar e-pārvaldes risinājumiem iespējams maksimāli vienkāršot šādu kontroles sistēmu 
un, galu galā, panākt maksimālu ekonomisko izdevīgumu?
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Darba dokumenta noslēguma secinājumi

Šajā dokumentā izvirzītie 36 jautājumi saistīti ar šobrīd visaktīvāk apspriestajiem 
priekšlikumiem kohēzijas politikai pēc 2013. gada. 

Kopumā ES kohēzijas politikai vajadzīga stingrāka, uz rezultātu vērsta pieeja. Lai gan 
stratēģijas „Eiropa 2020” pieeja neietver visas svarīgākās kohēzijas politikas vajadzības, arī 
Komisijas principiālie priekšlikumi par stratēģijas „Eiropa  2020” iekļaušanu šajā politikā ir 
pārliecinoši. Tāpat, lai arī turpmāk atbalstītu reģionu attīstību, dalībvalstīm stingrāk un 
atbildīgāk jāiesaistās līdzekļu izlietojuma uzraudzībā. 

Lai gan Komisijas secinājumi lielākoties tiek atbalstīti, ir vajadzīgi konkrēti īstenošanas 
priekšlikumi, lai arī turpmāk saņemtu Eiropas Parlamenta un dalībvalstu atbalstu. Pirmie 
novērtējumi un ieteikumi būs iekļauti nākamajā ziņojumā.

Komisija saistībā ar kohēzijas politikas apsvērumiem vēl nav pietiekami definējusi jēdzienu 
„Eiropas pievienotā vērtība”. Iespējami drīzāk jāierosina arī mērķvienošanos un rezultātu 
noteikšanas kritēriji. Paredzētie noteikumi, attīstības partnerības un ieguldījumu līgumi tieši 
tādēļ ir jāapraksta precīzāk, ka, īstenojot svarīgus stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus, par tiem 
atbild valstis vai attiecīgi reģioni. Eiropas kohēzijas un struktūrpolitikas ietekmei un 
publiskajam novērtējumam būtisks ir pieņemams un objektīvs ES, dalībvalstu un reģionu 
paredzamo pienākumu sadalījums.


