
LV    LV 

LV 



LV    LV 

 

EIROPAS KOMISIJA 

Briselē, 9.11.2010 
COM(2010) 642 galīgā redakcija 

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 

{SEC(2010)1348 galīgā redakcija}  
 



LV 2   LV 
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EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI, REĢIONU KOMITEJAI UN 

EIROPAS INVESTĪCIJU BANKAI 

Secinājumi piektajā ziņojumā par ekonomikas, sociālo un teritoriālo kohēziju — 
kohēzijas politikas nākotne 

1. IEVADS 

Eiropai ir grūts uzdevums. Tai jātiek ārā no dziļas krīzes un jāsamazina bezdarbs un 
nabadzība, pārejot uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. Šādam vērienīgam 
uzdevumam nepieciešama ātra rīcība daudzās jomās, tāpēc Eiropas Padome ir izveidojusi 
stratēģiju “Еiropa 2020”1. Lai to īstenotu, jārīkojas Eiropas, valstu, reģionālā un vietējā 
līmenī. Kohēzijas politikai jāturpina pildīt savu nozīmīgo uzdevumu šajos grūtajos laikos, lai 
veicinātu gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi, atbalstot harmonisku Savienības un tās 
reģionu attīstību un samazinot atšķirības starp reģioniem. 

Kohēzijas politika ir ievērojami veicinājusi izaugsmi un labklājību visā Savienībā, samazinot 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās atšķirības. Piektajā ziņojumā par ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju norādīts, ka politikas īstenošanas rezultātā radītas jaunas darbavietas, 
palielināts cilvēkkapitāls, izveidota kritiskā infrastruktūra un uzlabota vides aizsardzība, īpaši 
mazāk attīstītajos reģionos. Bez kohēzijas politikas atšķirības neapšaubāmi būtu lielākas. 
Tomēr, saglabājoties krīzes sociālajai ietekmei, prasības pēc inovācijām, ko rada jaunas 
globālās problēmas un vajadzība lietderīgi izmantot katru euro no valsts izdevumiem, rada 
nepieciešamību pēc vērienīgas politikas reformas. 

Kā norādīts ES budžeta pārskatā2, īpaši jāpanāk progress šādās galvenajās jomās: resursu 
koncentrēšana uz stratēģijas “Еiropa 2020” uzdevumiem un mērķiem; vajadzīgo reformu 
ieviešana politikas efektivitātei dalībvalstīs; politikas efektivitātes uzlabošana, lielāku 
uzmanību pievēršot rezultātiem. Skaidri izteikta saikne starp kohēzijas politiku un stratēģiju 
„Еiropa 2020” dod lielāku iespēju turpināt palīdzēt nabadzīgākajiem ES reģioniem, vienkāršot 
ES dažādo politikas jomu saskaņošanu un piešķirt kohēzijas politikai lielāko nozīmi visas ES 
izaugsmē, tostarp kvalitātes izteiksmē, risinot tādas sociālās problēmas kā novecošana un 
klimata pārmaiņas. 

Ar šiem secinājumiem Komisija atklāj sabiedrisko apspriešanu par kohēzijas politikas 
nākotni. Tā aptver virkni jautājumu par reformas galvenajām idejām. 

Turpmākajās sadaļās apskatīts, kā izveidot efektīvāku politiku un uzlabot tās ietekmi, lai 
paaugstinātu Eiropas pievienoto vērtību (2. sadaļa), kā vēl vairāk stiprināt politikas pārvaldību 
(3. sadaļa), kā pilnveidot un vienkāršot īstenošanas sistēmu (4. sadaļa) un veidot politikas 
uzbūvi (5. sadaļa). 

                                                 
1 „Еiropa 2020. Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei”, COM(2010) 2020, 3.3.2010. 
2 „ЕS budžeta pārskats”, COM(2010) 700, 19.10.2010. 
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2. KOHĒZIJAS POLITIKAS EIROPAS PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS PAAUGSTINĀŠANA 

Kohēzijas politikas pievienoto vērtību vairākkārtīgi apsprieduši politikas veidotāji, akadēmiķi 
un citas ieinteresētās personas. Daži apgalvo, ka kohēzijas politika nav pietiekami saistīta ar 
ES prioritātēm, ka tā nepietiekami sadala resursus politikas jomās un tās ietekmi bieži ir grūti 
novērtēt. Lai arī ziņojumā apgalvots, ka kohēzijas politika ir devusi ieguldījumu reģionu 
ekonomiskajā un sociālajā attīstībā un cilvēku labklājībā, Komisija šo kritiku uztver nopietni. 

Tāpēc turpmākās kohēzijas politikas reformas, saglabājot tās galveno mērķi, viennozīmīgi 
jābalsta uz rezultātiem, un jāizvēlas tādas reformas, lai sasniegtu rezultātus, samazinot 
birokrātiju un vienkāršojot politikas ikdienas pārvaldību. 

2.1. Stratēģiskās plānošanas stiprināšana 

Kohēzijas politika būtībā jau ir saskaņota ar Lisabonas stratēģiju, īpaši attiecībā uz finanšu 
resursu piešķiršanu. Tomēr šī saskaņotība nav pietiekama, jo starp abiem stratēģiskajiem 
procesiem pastāv atšķirība pārvaldībā. Nākotnē jācenšas labāk saskaņot kohēzijas politiku ar 
stratēģiju „Еiropa 2020”. Lai to īstenotu, pirmkārt, nepieciešamas skaidras vadlīnijas Eiropas 
līmenī un stratēģiskāks apspriešanas process, un uzraudzība. 

ES budžeta pārskatā izteikta nepieciešamība izveidot jaunu stratēģisku kohēzijas politikas 
plānojumu, lai ciešāk integrētu ES politikas ar mērķi īstenot stratēģiju „Еiropa 2020” un 
integrētās pamatnostādnes. Jaunais politikas plānojums ietver:  

– Komisijas apstiprinātu kopēju stratēģiju, par ieguldījumu prioritātēm izvirzot stratēģijas 
„Еiropa 2020” uzdevumus un mērķus. Stratēģija ietver Kohēzijas fondu, Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu;  

– attīstības un ieguldījumu partnerattiecību līgumu, ar kuru, balstoties uz kopējo 
stratēģiju, nosaka ieguldījumu prioritātes, valstu un ES resursu sadalīšanu galvenajām 
jomām un programmām, apstiprināto nosacījumu izpildi un sasniedzamos mērķus. Šis 
līgums attiektos uz kohēzijas politiku. Lai koordinēti un integrēti veicinātu ekonomikas, 
sociālo un teritoriālo kohēziju, varētu būt lietderīgi paplašināt tā darbības jomu, attiecinot 
to uz citām politikas jomām un citiem ES finansējuma instrumentiem. Šis līgums jāizveido 
dalībvalstu un Komisijas apspriedēs par attīstības stratēģiju, kas ietverta valstu reformu 
programmās. Tajā tiek atrunāta arī koordinācija starp ES fondiem valstu līmenī; un 

– darbības programmas, kas, tāpat kā pašlaik, ir galvenie pārvaldības instrumenti un 
stratēģiskos dokumentus pārvērš konkrētās ieguldījumu prioritātēs ar skaidriem un 
izmērāmiem mērķiem, kuri varētu palīdzēt sasniegt stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktos 
valstu mērķus.  

Gada pārskatiem, ar kuriem uzrauga, kā tiek sekots mērķiem, termiņi jāsaskaņo ar stratēģijas 
„Еiropa 2020” pārvaldības ciklu. Tāpēc regulāras politiskās apspriedes attiecīgajās Padomes 
struktūrās un Eiropas Parlamenta komitejās varētu uzlabot kohēzijas politikas pārredzamību, 
atbildību un ietekmes novērtējumu.  

Īpaša ietekme uz kohēzijas politiku ir šādiem trim ES budžeta pārskatā sniegtajiem 
ieteikumiem: finanšu resursu koncentrēšana, nosacījumu un stimulu sistēma un balstīšanās uz 
rezultātiem. 
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2.2. Tematiskās koncentrācijas palielināšana 

Kohēzijas politikas veikuma novērtējumos secināts, ka resursi vairāk jākoncentrē, lai 
izveidotu kritisko daudzumu un gūtu jūtamu ietekmi. 

Tāpēc nākotnē jānodrošina, lai dalībvalstis un reģioni koncentrētu ES un valstu resursus 
dažām prioritātēm atbilstoši savām problēmām. To var sasniegt, kohēzijas politikas tiesību 
aktos iekļaujot ar prioritātēm saistīto tematisko prioritāšu sarakstu, integrētas pamatnostādnes 
un stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīvas.  

Atkarībā no iesaistīto Savienības līdzekļu apjoma valstīm un reģioniem jāvelta uzmanība 
lielākam vai mazākam skaitam prioritāšu. Tādējādi dalībvalstīm un reģioniem, kas saņem 
mazāku finansējumu, visi pieejamie finanšu līdzekļi būtu jāvelta divām vai trim prioritātēm, 
savukārt dalībvalstis, kas saņem lielāku finansiālu atbalstu, varētu izvēlēties vairākas 
prioritātes. Plānots noteikt dažas obligātas prioritātes.  

Tajā pašā laikā tematiskā koncentrācija nedrīkst liegt dalībvalstīm un reģioniem 
eksperimentēt un atbalstīt inovatīvus projektus. Var paredzēt arī ierobežotus izdevumus 
konkrētām mērķgrupām vai eksperimentālām metodēm (piemēram, attīstībai vietējā mērogā), 
iespējams, globālu dotāciju veidā.  

2.3. Darbības stiprināšana ar nosacījumu izpildi un stimuliem 

Finanšu un ekonomikas krīze jau likusi Komisijai izveidot priekšlikumus pasākumiem, ar ko 
uzlabot ekonomikas pārvaldību Savienībā3. Saprātīga makroekonomikas politika, labvēlīga 
mikroekonomikas vide un spēcīgas institucionālās sistēmas ir priekšnosacījumi, lai radītu 
darbavietas, stimulētu izaugsmi, mazinātu sociālo atstumtību un veiktu strukturālas 
pārmaiņas.  

Tas īpaši attiecas uz kohēzijas politiku, jo tās efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no tās 
ekonomikas vides, kurā tā darbojas. Tāpēc ir iespēja stiprināt saikni starp kohēzijas politiku 
un Savienības ekonomikas politikas sistēmu. 

Pirmkārt, lai atbalstītu jaunās ekonomikas pārvaldības sistēmu, jānosaka jauni nosacījumi, ar 
kuriem rada stimulus reformām. Dalībvalstīm jāievieš vajadzīgās reformas, lai nodrošinātu 
finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu tajās jomās, kas tieši saistītas ar kohēzijas politiku, 
piemēram, vides aizsardzība, elastdrošības politika, izglītība, pētniecība un inovācija.  

Katrai tematiskajai prioritātei kopējā stratēģijā jāizveido galvenie principi, kas jāievēro, veicot 
pasākumus. Šie principi jāpiemēro valstu un reģionālā kontekstā. To galvenais mērķis ir 
palīdzēt valstīm un reģioniem risināt problēmas, kas, kā rāda iepriekšējā pieredze, īpaši 
saistītas ar politikas īstenošanu. Šiem principiem jābūt saistītiem, piemēram, ar konkrētu ES 
tiesību aktu transponēšanu, stratēģisku ES projektu finansēšanu vai administratīvo, kontroles 
un institucionālo spēju.  

Tāpēc ar katru dalībvalsti un/vai reģionu — atkarībā no institucionālā konteksta — 
plānošanas sākuma posma dokumentos jāvienojas par konkrētu saistošu nosacījumu izpildi 
jomās, kas tieši saistītas ar kohēzijas politiku, (t. i., attīstības un ieguldījumu partnerattiecību 

                                                 
3 „Еkonomikas politikas koordinēšanas uzlabošana stabilitātei, izaugsmei un nodarbinātībai — 

instrumenti labākai ES ekonomikas pārvaldībai”, COM(2010) 367. 
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līgumi un darbības programmas), un minētā prakse jāsaskaņo ar attiecīgajām ES politikas 
jomām. To īstenošana varētu būt priekšnoteikums kohēzijas resursu sadalei plānošanas 
perioda sākumā vai pārskata laikā, kurā Komisija novērtē to, kā tiek ieviestas reformas, par 
kurām panākta vienošanās. 

Institucionālās reformas ieviešana ir nozīmīga, lai nostiprinātu strukturālo pielāgojumu, 
veicinātu izaugsmi un nodarbinātību un mazinātu sociālo atstumtību, īpaši samazinot 
regulējošos un administratīvos šķēršļus uzņēmējdarbībā vai uzlabojot sabiedriskos 
pakalpojumus. Tāpat kā pašlaik, to papildina ar kohēzijas politikas atbalstu administratīvās un 
institucionālās spējas un efektīvas pārvaldības izveidošanai. Tam jābūt pieejamam visās 
dalībvalstīs un visos reģionos.  

Otrkārt, finansiālās sankcijas un ierosmes līdz šim skāra tikai Kohēzijas fondu. Komisija ir 
izteikusi priekšlikumu tās attiecināt uz visu ES budžetu kā papildu garantiju, lai nodrošinātu 
atbilstību galvenajiem makroekonomikas nosacījumiem, ievērojot Pakta korektīvo daļu. Ja 
atklāta neatbilstība Pakta noteikumiem, jārada stimuli, pārtraucot vai atceļot daļu no 
pašreizējā vai turpmākā ES budžeta finansējuma, neietekmējot ES fondu gala saņēmējus. 
Atceltie resursi paliek ES budžetā. 

Labākas ES ekonomikas pārvaldības kontekstā jāpārveido arī papildināmības principa 
pārbaude, sasaistot to ar ES ekonomikas uzraudzības procesu un izmantojot rādītājus, kas jau 
ietverti stabilitātes un konverģences programmās, kuras dalībvalstis katru gadu iesniedz 
Komisijai.  

Līdzfinansēšana ir viens no galvenajiem kohēzijas politikas principiem, kas nodrošina 
līdzatbildību par politiku vietējā mērogā. Tās apmērs jāpārskata un pēc iespējas jādiferencē, 
lai labāk atspoguļotu attīstības līmeni, ES pievienoto vērtību, darbības veidus un saņēmējus. 

Visbeidzot, jāizveido arī citi instrumenti, kas varētu papildus stiprināt kohēzijas politikas 
efektivitāti. Piemēram, izpildes rezervi varētu izveidot ES līmenī, lai atbalstītu stratēģijas 
„Еiropa 2020” uzdevumus un mērķus un saistītos dalībvalstu mērķus — ierobežota kohēzijas 
budžeta daļa vidēja termiņa pārskata laikā jāparedz un jāpiešķir tām dalībvalstīm un 
reģioniem, kuru programmās salīdzinot ar sākuma situāciju visvairāk ņemti vērā stratēģijas 
„Еiropa 2020” uzdevumi un mērķi. Pašreizējā periodā gūtā pieredze ir parādījusi arī to, ka 
Komisijai vajadzīgi līdzekļi, lai tieši atbalstītu eksperimentēšanu un tīklu veidošanu kopā ar 
darbībām, kas saistītas ar inovāciju un kas izveidotas iepriekšējos plānošanas periodos. 

2.4. Vērtēšanas, darbības un rezultātu uzlabošana 

Augstākas kvalitātes, labākas uzraudzības un novērtējuma sistēmas ir nozīmīgas, lai izveidotu 
stratēģiskāku un vairāk uz rezultātiem balstītu pieeju kohēzijas politikai. Dažādām izmaiņām 
jāatbalsta šī pāreja. 

Pirmkārt, uz rezultātiem balstītas pieejas izveidošanas sākuma posmā iepriekš jānosaka 
skaidri un izmērāmi mērķi un rezultātu rādītāji. Rādītājiem jābūt skaidri saprotamiem, 
statistiski apstiprinātiem, pilnībā atbilstošiem politikas darbībai un tieši saistītiem ar to, 
precīzi izvēlētiem un publicētiem. Papildus dažiem jau esošajiem ar fondu saistītiem 
galvenajiem rādītājiem visās darbības programmās, kas saistītas ar stratēģijas „Еiropa 2020” 
programmu, jauni rādītāji un mērķi jāizvirza apspriedēs par plānošanas dokumentiem. Turklāt 
laikus iesniegta pilnīga un precīza informācija par rādītājiem un izvirzīto mērķu sasniegšanas 
gaitu ir galvenais gada ziņojumu uzdevums.  
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Otrkārt, sākotnējos novērtējumos jāpievēršas programmas uzbūves uzlabošanai, lai 
ieviešanas laikā varētu uzraudzīt un novērtēt instrumentus un stimulus.  

Treškārt, novērtējumā daudz vairāk jāizmanto precīzas metodes saskaņā ar starptautiskiem 
standartiem, tai skaitā ietekmes novērtējums. Kad vien iespējams, ietekmes novērtējums 
jāparedz sākotnējā posmā, lai nodrošinātu atbilstošu datu apkopošanu un izplatīšanu. Turklāt 
katras programmas pašreiz veicamā novērtējuma plāniem jābūt obligātiem, jo tie palīdz 
izveidot pārredzamību ES līmenī, veicina vērtēšanas stratēģiju izveidošanu un uzlabo 
novērtējumu vispārējo kvalitāti. Var paredzēt novērtēšanu veikt arī tad, kad Komisija ir 
apstiprinājusi konkrētu līdzekļu apjomu.  

Visbeidzot, dalībvalstis var sagatavot ziņojumu, apkopojot plānošanas laikā pašreiz veicamo 
novērtējumu rezultātus, lai izveidotu vispusīgu un apkopojošu programmas darbības 
vērtējumu. 

2.5. Jaunu finanšu instrumentu atbalsta izmantošana 

ES budžeta pārskats ir stingrs pamats, lai garantētu ES budžeta ietekmes palielināšanu. Jaunas 
ieguldījumu finanšu formas ir izveidotas 2007.–2013. gada plānošanas periodā, tradicionālo 
dotāciju finansējumu aizstājot ar jaunām formām, kas apvieno dotācijas un aizdevumus.  

Komisija vēlas panākt, lai dalībvalstis un reģioni turpmāk plašāk izmantotu šādus 
instrumentus. 

Finanšu instrumenti palīdz izveidot mainīgas finansēšanas formas, padarot tās ilgtspējīgākas. 
Tas ir arī viens no veidiem, kā palīdzēt Eiropai palielināt ieguldījumu resursus, īpaši 
lejupslīdes laikā. Tas atver jaunus tirgus dažādiem valsts un privātā sektora partnerību 
veidiem, piesaistot starptautisko finanšu iestāžu kompetenci. 

Lai uzlabotu finanšu inženierijas instrumentus kohēzijas politikā, jāveic šādi pasākumi: 

– jānodrošina lielāka noteikumu skaidrība un nošķiršana, kas attiecas uz finansēšanu ar 
dotācijām, un noteikumiem, kas attiecas uz atmaksājamām atbalsta formām tiesiskajā 
regulējumā un īpaši uz izdevumu un revīziju piemērošanu; 

– vispārējais finanšu atbalsts, galvenokārt izmantojot finanšu inženierijas instrumentus un 
dotācijas, jānovirza uzņēmumiem, lai līdzfinansētu mērķtiecīgas atbalsta shēmas 
(inovācijas, ieguldījumi vides jomā u. c.); 

– jāpaplašina finanšu inženierijas instrumentu darbības joma un apjoms — attiecībā uz 
darbības jomu jāietver jaunas darbības (piemēram, ilgtspējīgs pilsētas transports, 
pētniecība un izstrāde, enerģētika, vietēja mēroga attīstība, mūžizglītība vai mobilitātes 
pasākumi, klimata pārmaiņas, vide, IKT un platjoslas pieslēgums); attiecībā uz apjomu 
jāapvieno procentu subsīdijas ar aizdevuma kapitālu vai citām atmaksājamā finansējuma 
formām. 
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• Kā tuvināt stratēģiju „Еiropa 2020” un kohēzijas politiku ES, valstu un vietējā līmenī?  

• Vai izstrādes un ieguldījumu partnerības līguma darbības joma sniedzas ārpus kohēzijas 
politikas? Ja tā ir, kādai vajadzētu būt darbības jomas definīcijai? 

• Kā iegūt stratēģijas „Еiropa 2020” prioritāšu lielāku tematisko koncentrāciju?  

• Kā nosacījumu izpilde, stimuli un uz rezultātiem balstīta pārvaldība varētu palielināt 
kohēzijas politikas efektivitāti?  

• Kā mainīt kohēzijas politiku, lai tā būtu vairāk balstīta uz rezultātiem? Kuras prioritātes 
jāuzskata par obligātām? 

3. PĀRVALDĪBAS STIPRINĀŠANA 

3.1. Trešās dimensijas ieviešana — teritoriālā kohēzija 

Lisabonas līgumā ekonomiskās un sociālās kohēzijas mērķiem ir pievienota teritoriālā 
kohēzija. Tāpēc šis mērķis jāievieš jaunajās programmās, īpašu uzmanību pievēršot pilsētu, 
teritoriālā iedalījuma pēc funkcionāliem kritērijiem, zonu ar īpašām ģeogrāfiskām vai 
demogrāfiskām problēmām un makroreģionālo stratēģiju nozīmei. 

Pilsētas varētu virzīt izaugsmi un būt par jaunrades un inovācijas centriem. Izveidojot kritisku 
tādu dalībnieku kā uzņēmumi, universitātes un pētniecības organizācijas daudzumu, var 
uzlabot izaugsmes rādītājus un izveidot jaunas darba vietas. Pilsētvides problēmām, kas 
saistītas ar vides degradāciju un sociālo atstumtību, vajadzīga īpaša pieeja un tieša attiecīgā 
valdības līmeņa piesaistīšana. Attiecīgi jāizveido vērienīgs pilsētvides attīstības plāns, kurā 
skaidrāk norādīts, ka ar finanšu resursiem jāatbalsta pilsētvides problēmas un jāpieaug pilsētu 
iestāžu nozīmei, izveidojot un ieviešot pilsētvides attīstības stratēģijas. Pilsētvides pasākumi, 
ar tiem saistītie resursi un attiecīgās pilsētas skaidri jānorāda plānošanas dokumentos. 

Nākotnē jāizvērtē, vai kohēzijas politikas regulējošajai sistēmai vajadzīga lielāka elastība 
darbības programmas izveidošanā, lai labāk atspoguļotu attīstības procesu raksturu un 
ģeogrāfiju. Programmas varētu izveidot un pārvaldīt ne tikai valstu un reģionālā līmenī, bet 
arī, piemēram, attiecībā uz pilsētu grupām vai upju un jūru baseiniem. 

Ziņojumā norādīts, ka dažos gadījumos ģeogrāfiskās vai demogrāfiskās iezīmes var labāk 
parādīt attīstības problēmas. Īpaši tas attiecas uz tālākajiem reģioniem, bet arī uz vistālākajiem 
ziemeļu reģioniem ar ļoti zemu iedzīvotāju blīvumu un salām, pierobežu un kalnu reģioniem, 
kā tas skaidri norādīts Lisabonas līgumā. Būs nepieciešams izveidot mērķtiecīgākus 
noteikumus, lai atspoguļotu šo specifiku, neizveidojot liekus papildu instrumentus un 
programmas. Teritoriālā kohēzija nozīmē arī to, ka jāpievērš uzmanība saiknei starp pilsētām 
un laukiem saistībā ar piemērotu un kvalitatīvu infrastruktūru un pakalpojumu pieejamību un 
problēmām reģionos, kuros ir liels sociāli atstumtu kopienu īpatsvars. 

Visbeidzot, turpmāko jauno makroreģionālo stratēģiju izveidošanas pamatā jābūt 
vispusīgam pārskatam par esošajām stratēģijām un resursu pieejamību. Makroreģionālajām 
stratēģijām jābūt visaptverošiem integrētiem instrumentiem, kas aptver galvenās problēmu 
jomas un kam raksturīgs starptautisks tvērums, kaut arī lielākā līdzekļu daļa jāiegūst no valstu 
un reģionālajām programmām, ko līdzfinansē kohēzijas politika, un citiem valstu resursiem. 
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3.2. Partnerattiecību stiprināšana 

Efektīvai stratēģijas „Еiropa 2020” ieviešanai vajadzīga tāda pārvaldības sistēma, kas ietver 
izmaiņu faktorus dalībvalstīs un ir saistīta ar ES, valstu, reģionālā un vietējā līmeņa 
administrāciju.  

Lai pilnībā mobilizētu visus iesaistītos vietējo un reģionālo ieinteresēto personu pārstāvjus, 
sociālos partnerus un pilsonisko sabiedrību, jāstiprina gan politikas dialogs, gan kohēzijas 
politikas ieviešana. Ņemot vērā iepriekšminēto, jāsaglabā atbalsts dialogam starp valsts un 
privātajām institūcijām, tai skaitā sociālekonomiskajiem partneriem un nevalstiskajām 
organizācijām. 

Šajā kontekstā jāstiprina vietējās attīstības pieeja kohēzijas politikā, piemēram, atbalstot 
aktīvu iekļaušanu, veicinot sociālo inovāciju, attīstot inovāciju stratēģijas vai izveidojot 
trūcīgo apgabalu reģenerācijas plānus. Tā jākoordinē kopā ar līdzīgām darbībām, ko atbalsta 
lauku attīstības un jūrniecības politikas. 

• Kā kohēzijas politikā labāk izmantot pilsētu un teritoriju ar īpašām ģeogrāfiskām 
īpatnībām galveno nozīmi attīstības procesos un makroreģionālās stratēģijas? 

• Kā uzlabot partnerattiecību principu un labāk piesaistīt vietējās un reģionālās ieinteresētās 
personas, sociālos partnerus un pilsonisko sabiedrību?  

4. PILNVEIDOTA UN VIENKĀRŠOTA ĪSTENOŠANAS SISTĒMA 

Lai gan ir par agru izdarīt galīgos secinājumus par kohēzijas politikas īstenošanas sistēmas 
efektivitāti 2007.–2013. gadā, dalībvalstis iebilda pret pārāk biežiem un sarežģītiem 
grozījumiem noteikumos, jo tas kavētu noteikumu ieviešanu. Tomēr vairākus mērķtiecīgus 
grozījumus būtu vērts izskatīt. 

4.1. Finanšu pārvaldība 

Saskaņā ar neseno priekšlikumu pārskatīt Finanšu regulu4 par kohēzijas politikas programmu 
pārvaldību atbildīgā iestāde katru gadu iesniedz pārvaldības deklarāciju kopā ar gada 
pārskatiem un neatkarīga revidenta viedokli. Tas palīdz sekot izdevumiem, ko katru finanšu 
gadu līdzfinansē no ES budžeta.  

Pamatojoties uz ikgadējo pārvaldības deklarāciju, Komisija izsaka priekšlikumu kohēzijas 
politikā ieviest periodisku grāmatojumu noskaidrošanas procedūru. Tas var stiprināt 
nodrošināšanas procesu un arī ļaut regulāri noslēgt programmu daļas.  

Komisijai jāizskata, vai atmaksas neizsniegšana valstu iestādēm līdz atbilstošo ES atbalstu 
izmaksāšanai saņēmējiem paātrinātu dotāciju izmaksāšanu saņēmējiem un palielinātu 
spēcīgākas valsts kontroles stimulu. 

Komisija izskata arī iespēju ieviest uz iznākumu vai rezultātiem balstītus elementus, 
izmaksājot ES atbalstu darbības programmām vai to daļai atkarībā no darbības veida.  

                                                 
4 „Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas 

Savienības vispārējam budžetam”, COM(2010) 260. 



LV 9   LV 

Visbeidzot, tādas vienkāršotas atmaksas metodes kā vienības izmaksu standarta skala un 
vienreizējie dotāciju maksājumi, kas ieviesti 2007.–2013. gadā, jāturpina atbalstīt, tādējādi 
palielinot to ietekmi. Tas varētu būt vēl viens veids, kā palīdzēt izveidot vairāk uz rezultātiem 
balstītu pieeju. 

4.2. Administratīvā sloga samazināšana 

Jāsaglabā vispārējā 2007.–2013. gadā izveidotā pieeja, kas paredz izveidot piemērošanas 
noteikumus valstu līmenī. Tomēr jāizveido kopīgi noteikumi tādos galvenajos jautājumos kā 
pieskaitāmās izmaksas, kas aptver dažādus ES fondus. Politikas jomu, finanšu instrumentu un 
fondu izdevumu attiecināmības noteikumu saskaņošana varētu vienkāršot saņēmējiem fondu 
izmantošanu un valstu iestādēm — fondu pārvaldību, mazinot kļūdīšanās risku un tajā pašā 
laikā vajadzības gadījumā nodrošinot diferencēšanu, lai atspoguļotu politikas, instrumenta un 
saņēmēju specifiku. 

Saskaņā ar proporcionalitātes principu būtu lietderīgi izvērtēt arī to, kā uzlabot kontroles 
pasākumu rentabilitāti un panākt to, ka tie balstīti uz riska analīzi, tādējādi uzlabojot to 
efektivitāti un iedarbīgumu un vienlaikus nodrošinot pastāvošo risku pienācīgu novēršanu, ko 
panāk ar samērīgām izmaksām, saskaņā ar pareizas finanšu vadības principiem.. 

4.3. Finanšu disciplīna 

Ar noteikumu par neizmantoto piešķīrumu atcelšanu paredzēts panākt, lai projektus ieviestu 
saprātīgā laika posmā, un veicināt finanšu disciplīnu. Tomēr tas var slikti ietekmēt dalībvalstu 
un reģionu rīcību, pievēršot pārāk lielu uzmanību ātrai un mazāk efektīvai līdzekļu 
izmantošanai. Turklāt neizmantoto piešķīrumu atcelšanas noteikuma piemērošanu apgrūtina 
daudzie ierobežojumi. Jāpanāk pārdomāts līdzsvars starp ieguldījumu kvalitātes 
nodrošināšanu un raitu un ātru īstenošanu. Viena iespēja to panākt būtu, piemērojot N+2, 
izņemot pirmo gadu, visās programmās, un atceļot izņēmumus un ierobežojumus. 

4.4. Finanšu kontrole 

Pārvaldības un kontroles sistēmām vajadzīgs ne tikai labāks nodrošinājums, bet arī lielāks 
dalībvalstu ieguldījums attiecībā uz kvalitātes kontroli. Tas ļautu Eiropas Parlamentam, 
Komisijai un dalībvalstīm vairāk pievērsties politikas rezultātiem un ietekmei.  

Pirmais piedāvājums ir pārskatīt sistēmu sākotnējā novērtējuma procedūru, ņemot vērā 
iepriekšējo 2007.–2013. gada programmu atbilstības novērtēšanā gūto pieredzi, lai novērstu 
problēmas pārvaldības un kontroles sistēmās. Procedūra jāpilnveido, saglabājot tās pozitīvās 
iezīmes. To var panākt, galvenās pārvaldes iestādes novērtējumu izvirzot par galveno, veicot 
akreditācijas procesu un pārskatot Komisijas ieguldījumu šajā procesā.  

Otrs piedāvājums ir uzlabot ticamību, palielinot atbildību. Akreditēta iestāde varētu uzņemties 
visu atbildību par darbības programmas pareizu pārvaldību un kontroli.  

• Kā vienkāršot revīzijas procesu un labāk integrēt dalībvalstu un Komisijas revīzijas, 
saglabājot augstu nodrošinājuma līmeni līdzfinansējuma izdevumiem? 

• Kā proporcionalitātes principa piemērošana varētu samazināt administratīvo slogu attiecībā 
uz pārvaldību un kontroli? Vai teritoriālās sadarbības programmām vajadzētu piemērot 
īpašus vienkāršošanas pasākumus? 
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• Kā saglabāt pareizu līdzsvaru starp visu fondu kopējiem noteikumiem un atsevišķu fondu 
īpatnībām, izveidojot piemērošanas noteikumus? 

• Kā nodrošināt finanšu disciplīnu, saglabājot pietiekamu elastību sarežģītu programmu un 
projektu izveidošanā un ieviešanā? 

5. KOHĒZIJAS POLITIKAS UZBŪVE 

Kohēzijas politikas mērķis ir veicināt harmonisku attīstību Savienībā un tās reģionos, 
samazinot reģionālās atšķirības (LESD 174. pants). Turklāt tā ir pamatā stratēģijas “Eiropa 
2020” izaugsmes modelim, tai skaitā vajadzībai reaģēt uz sociālās un nodarbinātības jomas 
pārmaiņām, kas skar dalībvalstis un reģionus. Politika atbalsta šādu attīstību ar skaidru 
ieguldījumu stratēģiju visos reģionos, palielinot konkurētspēju, attīstot nodarbinātību, 
uzlabojot sociālo iekļaušanu un aizsargājot un uzlabojot vidi. Politikas daudzpakāpju 
pārvaldības sistēma palīdz uzlabot ES pārredzamību tās pilsoņiem. 

Visi reģioni un dalībvalstis varētu gūt labumu no kohēzijas politikas un varētu savu stratēģiju 
integrētā veidā pielāgot konkrētajiem trūkumiem un priekšrocībām. 

Atbalstu sadalītu starp reģioniem, balstoties uz to ekonomiskās attīstības līmeni (ko aprēķina 
pēc IKP uz vienu iedzīvotāju), skaidri nodalot „mazāk” un „vairāk” attīstītos reģionus. Lai 
vienkāršotu pāreju starp šīm divām kategorijām un nodrošinātu godīgāku attieksmi pret 
reģioniem ar vienādu tautsaimniecības attīstības līmeni, jāapsver iespēja izveidot vienkāršāku 
sistēmu ar jaunu pagaidu starpposma reģionu kategoriju. Šī kategorija ietvertu arī tos 
reģionus, kas pašlaik ietilpst konverģences mērķī, bet kuru IKP saskaņā ar jaunāko statistiku 
ir augstāks par 75 % no Savienības vidējā rādītāja.  

Vienlaikus un atbilstīgi ES budžeta pārskatam nepieciešams apsvērt kohēzijas politikas 
turpmāko uzbūvi, arī to, kā varētu mainīt ESF virzienu, lai sasniegtu 2020. gada mērķus, un 
kā panākt lielāku redzamību un informāciju par plānoto finansējuma apjomu. Turklāt ir 
jānoskaidro, kā fondu varētu labāk izmantot Eiropas nodarbinātības stratēģijas labā un kā 
uzlabot tā ieguldījumu visaptverošā Eiropas nodarbinātības iniciatīvā, kas ierosināta ES 
budžeta pārskatīšanā. 

Politika joprojām būs vērsta uz Integrēto ekonomikas un nodarbinātības politikas 
pamatnostādņu piemērošanu. 

Kohēzijas fonds turpinātu atbalstīt dalībvalstis, kurās NKI uz vienu iedzīvotāju ir zemāks par 
90 % no Savienības vidējā rādītāja. 

Visbeidzot kohēzijas politika turpinās veicināt teritoriālo (pārrobežu, starpvalstu un 
starpreģionu) sadarbību. Paredzēts pārskatīt un vienkāršot pašreizējos noteikumus pārrobežu 
sadarbībā, tai skaitā Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta, Eiropas Kaimiņattiecību un 
partnerattiecību instrumenta un Eiropas Attīstības fonda pārrobežu sadarbībā pie ES ārējām 
robežām, un arī pašreizējo starpvalstu rīcības praksi, ko atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds un Eiropas Sociālais fonds. 

• Kā nodrošināt to, lai kohēzijas politikas uzbūvē būtu atspoguļota katra fonda specifika un it 
īpaši vajadzība nodrošināt labāku redzamību un informāciju par plānoto ESF finansējuma 
apjomu un pievērst uzmanību 2020. gada mērķu sasniegšanai? 



LV 11   LV 

• Kā izveidot tādu jaunu reģionu starpkategoriju, kas palīdzētu mazāk attīstītajiem reģioniem 
pabeigt situācijas uzlabošanas procesu?  

6. TURPMĀKĀ DARBĪBA 

Piektajā kohēzijas ziņojumā aprakstītas dažas Komisijas galvenās idejas kohēzijas politikas 
reformai, kas radušās pēc garas apspriedes, kura aizsākās ar ceturto kohēzijas ziņojumu 
2007. gadā. Tās tiks pilnveidotas un konsolidētas dažu turpmāko mēnešu laikā. 

Komisija aicina visas ieinteresētās personas atbildēt uz šajā paziņojumā ietvertajiem 
jautājumiem. Atbildes tiks publicētas līdz 2011. gada 31. janvārim tīmekļa vietnē  
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm. 

Saņemtās atbildes tiks pienācīgi ņemtas vērā, izveidojot tiesību aktu priekšlikumus, kas 
jāiesniedz tūlīt pēc jaunās Daudzgadu finanšu shēmas pieņemšanas 2011. gadā. 

Piektajā kohēzijas forumā, kas notiks Briselē 2011. gada 31. janvārī un 1. februārī, būs iespēja 
apspriest šīs idejas. 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm

