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1. Ievads

Kohēzijas politikas uzdevums Eiropas Savienībā (ES) ir mazināt atšķirības starp dažādiem 
reģioniem un mazattīstīto reģionu atpalicību. Saskaņā ar LESD 174. pantu, lai veicinātu ES 
vispārēju harmonisku attīstību, tā izstrādā un veic darbības, kas stiprina tās ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju. Šajā saistībā līgumā ir paredzēts, ka ekonomikas politiku 
īsteno, lai sasniegtu kohēzijas mērķus, tostarp Eiropas politiskās nostādnes attiecībā uz iekšējo 
tirgu, un ka tieši ar struktūrfondiem ES atbalstīs savas darbības ekonomikas, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas jomā.

LESD 174. pantā ir noteikts, ka īpaša uzmanība ir veltīta lauku apvidiem, proti, tiem 
apvidiem, kurus skar rūpniecības pārkārtošanās, kā arī reģioniem, kuros ir būtiska vai 
pastāvīga ekonomiska vai demogrāfiska atpalicība, piemēram, galējiem ziemeļu reģioniem ar 
mazu iedzīvotāju blīvumu, kā arī salām un pārrobežu un kalnu reģioniem.

Tomēr, kā norādīts LESD 349. un 355. pantā, tālākie reģioni veido unikālu grupu ar īpašu 
juridisko statusu. 349. pantā precīzi izklāstīta to grūtību unikālā būtība, ar kurām saskaras 
tālākie reģioni, un tāpēc tajā uzsvērta vajadzība pēc atšķirīgas attieksmes, ko reģionu 
stāvoklim piemērot ES stratēģijās. 

ES tālākajiem reģioniem ir īpašs struktūras sociālais un ekonomiskais stāvoklis, ko raksturo 
tādi faktori kā attālums, tas, kas tās ir salas, maza teritorija, sarežģīts reljefs un klimats, kā arī 
tautsaimniecības atkarība no dažiem ražojumiem  Šo faktoru nemainīgums un apvienojums 
nopietni kavē šo reģionu attīstību un pamato īpašu pasākumu apstiprināšanu šo ierobežojumu 
novēršanai. ES var pieņemt īpašus pasākumus, tostarp tādās iekšējā tirgus un kopējās politikas 
jomās, kas skar muitas un tirdzniecības politiku, fiskālo politiku, brīvās tirdzniecības zonas, 
lauksaimniecības un zivsaimniecības politiku, nosacījumus izejvielu un plaša patēriņa preču 
piegādei, valsts atbalstu un nosacījumus, lai piekļūtu struktūrfondiem un Savienības 
horizontālajām programmām. 

Tālākajiem reģioniem Līgumā ir savi statūti, kas paredz atšķirīgu attieksmi, nosakot Līgumu 
piemērošanas nosacījumus politikas nostādņu pieņemšanai un konkrētu pasākumu īstenošanai.

Tiesiskais pamats vajadzībai pēc atšķirīgas attieksmes ES pieejā tālākajiem reģioniem saskaņā 
ar kohēzijas politiku ir LESD 349. pantā, kas ļauj atcelt vispārējos kohēzijas politikas un 
Eiropas politisko nostādņu īstenošanas nosacījumus. 

2. Pamatojums 

Lisabonas līgums apstiprina tālāko reģionu statūtus LESD 349. un 355. pantā. Turklāt tajā ir 
skaidri atzīta LESD 107. panta 3. punktā noteiktā iespēja attiecībā uz valsts atbalstu 
tālākajiem reģioniem. Šīs atsauces ir būtiskas, jo nostiprina nepieciešamību pēc īpašiem 
pasākumiem šajos reģionos neatkarīgi no ekonomiskiem apsvērumiem. Tomēr vēl ir daudz 
darāmā, proti, izmantojot kohēzijas politiku, tālākajos reģionos veicināt ekonomisko atšķirību 
samazināšanos un sekmēt izaugsmi. Ņemot vērā F. Barca ziņojumu1, kohēzijas politikas 

                                               
1 COM(2008)616 galīgā redakcija, 06.10.2008.
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reģionālā dimensija, kas minēta LESD 174. pantā, ir jāīsteno atbilstīgāk. Turklāt pēc Līguma 
par Eiropas Savienību stāšanās spēkā ir nostiprināts subsidiaritātes princips, uzsverot valstu 
un reģionālo parlamentu līdzdalību Eiropas lēmumu pieņemšanas procedūrās.

Attiecībā uz laikposmu no 2014. līdz 2020. gadam Eiropas Komisija 29. jūnijā iepazīstināja ar 
savu priekšlikumu nākamajai DFS 2014.–2020. gadam1. Lai gan ES Līgumos ir atzīti ES 
tālāko reģionu statūti, šai reģionu grupai nav paredzēta īpaša sistēma. 

Turklāt, samazinot papildu piešķīrumu tālākajiem un mazapdzīvotajiem reģioniem līdz 
EUR 926 miljoniem nākamajam laikposmam, tiek būtiski samazināts tālāko reģionu 
saņemtais atbalsts salīdzinājumā ar pašreizējo plānošanas posmu, proti, EUR 976 miljoniem 
(pamatojoties uz EUR 35 uz iedzīvotāju gadā).

Attiecībā uz kohēzijas politikas finanšu noteikumiem nākamajam laikposmam Komisijas 
6. oktobrī ierosinātie priekšlikumi paredz dažus konkrētus pasākumus saistībā ar tālākiem 
reģioniem2. Tomēr māc šaubas, ka ar šādiem priekšlikumiem pietiek, lai nodrošinātu šo 
reģionu vajadzības, jo īpaši tagad, kad ekonomikas krīze un tirdzniecības liberalizācijas risks 
apdraud to tautsaimnieciskās darbības. Stāvokli vēl nopietnāku padara bargie taupības 
pasākumi, kas samazina valstu valdību iespējas palīdzēt saviem reģioniem, jo arī tie ir atkarīgi 
no ārējas palīdzības, proti, no ES. Pat ja līdzfinansēšanas likme varētu sasniegt 85 %, to 
ierobežo līdz 75 % teritoriālās sadarbības mērķī un līdz 50 % projektos, ko finansē ar īpašiem 
papildu piešķīrumiem tālākiem un mazapdzīvotiem reģioniem. Turklāt tikai tālākiem 
reģioniem piemēro īpašu prasību, ka vismaz 50 % no kopējās saņemtās piešķīruma summas ir 
jāpiešķir darbībām, kas veicina reģiona ekonomikas dažādošanu un modernizāciju. 

Ir sākts pievērst uzmanību tam, ka ir svarīgi šos reģionus iekļaut ģeogrāfiskajās zonās. 
Sadarbības programmas, kurās iesaistīti tālākie reģioni, saņems atbalstu vismaz 150 % apmērā 
no pašreiz piešķirtā ERAF atbalsta, un EUR 50 miljoni no reģionu sadarbības līdzekļiem tiks 
rezervēti tālāko reģionu sadarbībai.

Ņemot vērā nesen iesniegtos priekšlikumus un koncentrējoties uz atjaunoto stratēģiju ES 
tālākajiem reģioniem, ko Komisija iesniegs 2012. gadā pēc 2010. gada Vispārējo lietu 
padomes pieprasījuma, iniciatīvas ziņojums par kohēzijas politikas nozīmi ES tālākajos 
reģionos stratēģijas „ES 2020” kontekstā ir izstrādāts tāpēc, lai akcentētu lielākās problēmas, 
kas jāņem vērā, prognozējot tālāko reģionu darbību stratēģijas „ES 2020” mērķu īstenošanā, 
proti, inteliģentas, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes nodrošināšanai.

3. Iespējamie riski

Tālāko reģionu iespējamos riskus var apkopot šādās noteiktajās prioritātēs: diferencēta un 
vienota attieksme, kurā atbilstīgi ņemtas vērā to īpatnības ES politisko nostādņu kontekstā, 
īpaši uzsverot kohēzijas politiku kā šo reģionu mazo ekonomiku galveno sviru, Eiropas 
politisko nostādņu pielāgošana un tālāko reģionu labāka iekļaušana iekšējā tirgū, kā arī to 
ģeogrāfiskajās zonās.

                                               
1 COM(2011)500 galīgā redakcija.
2 COM(2011)615 galīgā redakcija, COM(2011)614/3 un COM(2011)611 galīgā redakcija.
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3.1. Diferencēta un vienota attieksme pret ES tālākajiem reģioniem

Viena no ES tālāko reģionu pamatiniciatīvām ir bijusi diferencētas un vienotas attieksmes pret 
tiem aizstāvēšana. Diferencēta attieksme, kā to nosaka Līgums, paredz īpašus pasākumus 
attiecībā uz ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas mērķiem un pieprasa konsekventu 
īpašu attieksmi no ES. Stratēģijas „ES 2020” īstenošana ir jāpielāgo tālāko reģionu īpašajam 
stāvoklim. Tā kā tas atšķiras no citu ES reģionu stāvokļa, attieksmei pret tālākajiem reģioniem 
ir jābūt diferencētai un pielāgotai reālajai situācijai. 

Diferencēšana ietver ne tikai īpašu attieksmi pret šo reģionu ierobežojumiem, cenšoties 
kompensēt to attāluma dēļ radītās sekas, proti, ar struktūrfondu līdzekļiem vai papildu 
piešķīrumiem. Tai jāietver arī pielāgota stratēģija, paredzot tādu attīstības modeli, ar ko var 
izmantot reģionu aktīvus1, jo īpaši attiecībā uz to konkurētspēju, izaugsmes iespējām un jaunu 
darbavietu radīšanu. Ja stratēģija „ES 2020” ir jāizstrādā, ņemot vērā reģionu dažādību, 
pasākumi ir jāpielāgo, lai stratēģijas mērķu sasniegšana būtu efektīva. Tāpēc ir vajadzīga 
vienota attieksme pret šo reģionu grupu, ņemot vērā tās kopīgos statūtus Līgumā un vajadzību 
pēc īpašiem pasākumiem, kas jāpielāgo to reālajai situācijai.

3.2. Eiropas politisko nostādņu īstenošanas pielāgošana ES tālākajiem reģioniem

Līgumā ir skaidri atļauts ES politiskās nostādnes pielāgot tās tālākajiem reģioniem. Līdz šim 
POSEI programmas konkrētu pasākumu īstenošana ir bijusi veiksmīga, jo īpaši 
lauksaimniecības un zivsaimniecības jomā, risinot problēmas, kas izriet no grūtībām, kuras 
rada atkarība no neliela produktu klāsta. Ir jāatskatās uz padarīto, lai izvērtētu, vai varētu sākt 
citas līdzīgas programmas ar mērķi veicināt turpmāku attīstību tādās potenciālās nozarēs kā 
elektroenerģija un atjaunojamu energoresursu avoti, kā uzsvērts arī Pedro Solbes ziņojumā 
par tālākiem reģioniem2. 

Turklāt stratēģijā „ES 2020” par prioritāti noteiktie novatorisma un pētniecības aspekti ir 
jāpapildina ar atbilstīgiem pasākumiem, lai veicinātu šādas stratēģijas īstenošanu tālākajos 
reģionos, jo īpaši ar apmaiņas tīklu starpniecību. Ņemot vērā piekļuves ierobežojumus, 
tālākiem reģioniem ir liegta ciešu savienojumu izveide, kas īpaši jāņem vērā pārvadājumu un 
telekomunikāciju jomā. Eiropas politiskās nostādnes ir jāpielāgo arī tādas jomās kā tūrisms, 
muitas un fiskālā politika, brīvās tirdzniecības zonas un tirdzniecības politika. Tikai īpašā ES 
politisko nostādņu sistēmā šie reģioni labāk spēs sasniegt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas mērķus, kā arī spēs labāk iekļauties ES iekšējā tirgū.

3.3. Tālāko reģionu labāka integrācija ES un to ģeogrāfiskajās zonās 
Attiecībā uz mērķi labāk integrēt tālākos reģionus ES ir vajadzīga efektīvāka pārvaldība visos 
— Eiropas, valstu, reģionu un pašvaldību — līmeņos. Daudzlīmeņu pārvaldība ietver 

                                               
1 COM(2008)642 galīgā redakcija, 17.10.2008.
2 „Eiropas tālākie reģioni un vienotais tirgus: ES ietekme pasaulē”, ziņojums komisāram M. Barnier, ar ko 
iepazīstināja Pedro Solbes Mira, 12.10.2011.
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nostiprinātu pārvaldību un nepieciešamību saskaņoti īstenot ES politiskās nostādnes tālākajos 
reģionos. Tas ir būtiski saistībā ar diferencētu un vienotu attieksmi pret tālākiem reģioniem, 
un tam ir jāveicina pastāvīgs dialogs starp šiem reģioniem Eiropas Savienībā. Tāpat būtiski ir 
tas, ka Līgums ietver „pāreju”, kas citām teritorijām, jo īpaši aizjūras teritorijām, rada iespēju 
izvēlēties savam stāvoklim atbilstīgus statūtus. Tā kā šādas teritorijas var iesniegt pieteikumu 
ar vēlmi kļūt par tālākiem reģioniem un gūt labumu no saviem statūtiem, pašreizējiem 
tālākajiem reģioniem šajā saistībā var būt izšķiroša nozīme jaunu dalībnieku piesaistē un savu 
statūtu veicināšanā. 

Tālāko reģionu pilnīga integrācija vienotajā tirgū, kā arī to attiecīgajās ģeogrāfiskajās zonās 
joprojām ir nesasniegts mērķis. Teritoriālā un digitālā nepārtrauktība joprojām ir galvenās 
risināmās problēmas. Tāpēc ir jāveic pienācīgas darbības, lai tālākām teritorijām nodrošinātu 
labāku piekļuvi vienotā tirgus priekšrocībām un sekmētu to reģionālo integrāciju saskaņotas 
kaimiņattiecību politikas kontekstā.

Tā kā tālākie reģioni atrodas ģeogrāfiskajās zonās, kas ir tālu no sauszemes, tām ir spēkā 
esošas Eiropas robežas un ģeopolitiska dimensija. Tāpēc tiem ir jāpievērš īpaša uzmanība, it 
sevišķi teritoriālās sadarbības programmās, attiecībās ar trešām valstīm un valstīm ar 
priviliģētu kultūras un vēsturisku saikni. 

Pedro Solbes ziņojumā ir teikts, ka „…ES ir jāatjauno tās integrācijas pakts un jāpiešķir saturs 
LESD 349. pantam, ne tikai no jauna izstrādājot nozaru politiskās nostādnes, bet arī 
nostiprinot savu ar tālākiem reģioniem saistīto darbību pārvaldību un skaidrību. Jāuzsver arī 
vienotā tirgus ārējā dimensija, iekļaujot tālāko reģionu ierobežojumus Eiropas tirdzniecības 
politiskajās nostādnēs, un pilnīgi ir jāizmanto priekšrocības, ko sniedz tādas kaimiņattiecību 
politikas izstrāde, kurā uzmanība ir vērsta uz pienācīgi integrētu reģionālo tirgu veidošanu”.

4. Nobeigums

Jaunākajā memorandā par tālākajiem reģioniem ir norādīts, ka 1999. gadā pieņemtie Kajennas 
principi joprojām ir ES rīcības pamatā attiecībā uz tālākiem reģioniem. Saskaņā ar šiem 
principiem, kā arī ar vienlīdzīgu iespēju, iespēju vērtības, Eiropas politisko nostādņu 
saskaņotības un partnerības principiem ES rīcībai ir jānodrošina tādi apstākļi, lai tālāko 
reģionu iespējas pārtaptu reālos ekonomiskās izaugsmes aspektos, jo īpaši ar konkrētu 
pasākumu starpniecību.

Šis ceļvedis atbilst pamatnostādnēm, kas ir ES tālāko reģionu prasību pamatā. Tas būs pamats 
iniciatīvas ziņojumam, kas, cerams, ierosinās līdzsvarotāku kohēzijas politikas reakciju uz 
problēmām, ar kurām tālākie reģioni saskaras stratēģijas „ES 2020” kontekstā.


