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KOPSAVILKUMS 
ES kohēzijas politika ir galvenais instruments, ar kuru sasniedz ES ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas mērķus. Tās īstenošanai tiek paredzēta otra lielākā ES budžeta 
līdzekļu daļa, to finansē no vairākiem fondiem un tā atbilst ES visaptverošajai izaugsmes un 
darbvietu stratēģijai. Pašreizējā ES budžeta pārskatīšanas un politikas maiņas periodā tiek 
ievērojami aktīvāk apspriesta tās kohēzijas politikas reforma, ko īstenos pēc 2013. gada. 
Pēc piektā kohēzijas ziņojuma publikācijas 2010. gada novembrī un finanšu plāna projekta 
publicēšanas 2011. gada jūnijā ir sagaidāms, ka kohēzijas politikai paredzēto likumdošanas 
aktu projektu kopumu Komisija publicēs 2011. gada oktobrī kā pamatu sarunām Padomē 
un Parlamentā. 
Šajā sakarībā vispārējais šā pētījuma mērķis bija pārskatīt tās kohēzijas politikas galvenos 
redzējumus un reformas iespējamos variantus, ko īstenos pēc 2013. gada, pamatojoties uz 
neseno pētījumu un politikas dokumentu analītisko salīdzinājumu un pārskatu. Ievadam par 
reformas politisko kontekstu seko 2. nodaļa, kurā ir sīkāk izklāstīti mērķi, veidi un 
metodoloģija. Pamatojoties uz „politikas analīzes” pieeju, pētījuma mērķis ir novērtēt 
alternatīvo politikas variantu priekšrocības un trūkumus un noskaidrot sapratnes un 
vērtības, kas ir  konkurējošu reformas redzējumu pamatā. Metodoloģija ir izstrādāta, 
balstoties uz literatūras apskatu un budžeta modelēšanu. 
Pētījuma 3. nodaļā tiek izstrādāts konceptuāls pamats, lai salīdzinātu dažādas pieejas un 
redzējumus par kohēzijas politikas būtību un nākotni. Tās sākumā ir salīdzināta pārdales 
pieeja, kurā tiek noliegta politika kā budžeta pārskaitījumu mehānisms, ar aizvien 
nozīmīgāko redzējumu, kura pamatā ir konkrētā vieta un saskaņā ar kuru politika tiek 
raksturota kā kopēja un uz teritoriju orientēta attīstības politika. Debates par kohēzijas 
politikas reformu līdz ar to tiek iekļautas plašākā stratēģijas „Eiropa 2020” kopsakarībā, 
kuru raksturo duāli un bieži vien pretēji redzējumi, saduroties teritoriālajai pieejai un 
nozaru pieejai, no vienas puses, un centralizētai pārvaldībai un deleģētai pārvaldībai, no 
otras puses.  Eiropas Parlamenta oficiālais un neoficiālais ieguldījums debatēs par tā 
budžeta un politikas reformu, kas būs spēkā pēc 2013. gada, skaidri apliecina, ka Eiropas 
Parlaments piekrīt tādas kohēzijas politikas redzējumam, kuras pamatā ir konkrētā vieta, 
kura ir teritoriāli integrēta un kura ir ES visaptverošās stratēģijas „Eiropa 2020” galvenais 
elements. Turklāt Eiropas Parlaments joprojām kategoriski iestājas par spēcīgu, resursu 
ziņā nodrošinātu kohēzijas politiku. Tā kā Eiropas Parlaments patlaban līdzās Ministru 
padomei ir pilntiesīgs likumdevējs, tā funkcijas nebūtu jāierobežo tikai ar precīzas un 
vērienīgas kohēzijas politikas redzējuma izstrādi.  
Turpmākie atbilstības un līdzekļu piešķiršanas scenāriji, kas paredzēti attiecībā uz 
ES kohēzijas politiku, ir sniegti 4. nodaļā, pamatojoties uz pēdējiem statistikas datiem. No 
tiem varam secināt jaunu „politikas ainavu”, kuras iemesls daļēji ir ekonomiskā izaugsme 
un daļēji — ES 27 dalībvalstu vidējie rādītāji, kas kopā izraisa ievērojamu konverģences 
reģionu platības samazinājumu. Tā piemēram, reģionālās izaugsmes rezultātā vairākiem 
Vācijas un Spānijas reģioniem būs jāzaudē konverģences reģionu statuss — tāpat kā Polijas 
un Rumānijas galvaspilsētas reģioniem. Starpposma reģiona jaunas definīcijas ieviešana arī 
izmainīs politisko pasākumu raksturu, radot palīdzības zonas kategoriju, kas veido vairāk 
kā 11 % no ES 15 sākotnējo dalībvalstu iedzīvotājiem. Kopumā var teikt, ka priekšlikumos 
par 2020. gada budžetu ir ieteikts neliels kohēzijas politikai paredzēto līdzekļu 
samazinājums. Tas lielā mērā tiek panākts, samazinot konverģences izdevumus, kaut arī 
konverģencei per capita paredzētie tēriņi varētu nedaudz palielināties Paredzams, ka 
reģionālajai konkurētspējai un nodarbinātībai paredzētie izdevumi ievērojami pieaugs gan 
absolūtā, gan per capita izteiksmē un starpposma reģioniem domāto līdzekļu apjoms 
palielināsies uz pusi. Nosakot piešķiramās summas, finansiāliem ierobežojumiem būs 
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vislielākā nozīme, it sevišķi attiecībā uz nabadzīgākajām dalībvalstīm. Attiecībā uz šīm 
valstīm ierosinātā augšējā robeža ir ievērojami zemāka nekā 2007.-2013. gadā. 
Pētījuma 5. nodaļā ir aplūkoti kohēzijas politikas mērķi, tostarp jaunie Līgumā 
paredzētie pienākumi teritoriālās kohēzijas jomā un saikne ar stratēģiju „Eiropa 2020”.  
Šajā nodaļā ir uzsvērts kohēzijas politikas mērķu daudzveidīgums, kura dēļ tika kritizēts 
mērķu pārāk lielais skaits un sarežģītība. Komisija nav nedz ierosinājusi veikt nozīmīgas 
izmaiņas attiecībā uz visaptverošajiem mērķiem, nedz arī piedāvājusi lielāku konceptuālo 
skaidrību par šo tematu. Pētījumā tiek atzīta papildināšana ar teritoriālo dimensiju, kas 
atbilst jaunajam Līgumā noteiktajam pienākumam, taču galvenā doma attiecas uz 
nepieciešamību nodrošināt lielāku saskaņu ar stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem, palielinot 
dažu dalībvalstu un šajā politikā ieinteresēto personu uztraukumu par to, ka tiek 
apdraudēta tradicionālo kohēzijas politikas mērķu sasniegšana. Šis apstāklis norāda uz 
nepieciešamību skaidri definēt politikas mērķus, lai precizētu to, kāda tad īsti ir politikas 
mērķu jēga, sekas un ar to īstenošanu saistītie kompromisi. 
Teritoriālā dimensija ir aplūkota 6. nodaļā. Tajā kā galvenā priekšrocība ir uzsvērta 
iespēja kohēzijas politiku pielāgot ES teritoriju īpašajām vajadzībām un raksturlielumiem — 
šo īpašību varētu veicināt, teritoriālo kohēziju Līgumā oficiāli nosakot par vienu no 
mērķiem. Komisija ierosina pastiprināt pilsētvides programmu, veicināt teritoriālo 
iedalījumu pēc funkcionālās nozīmes, atbalstīt zonas, kurās ir novērojamas īpašas 
teritoriālās vai demogrāfiskās problēmas, un uzlabot transnacionālās sadarbības un 
makroreģionālo stratēģiju tālejošo saskaņotību. Kā to varēja prognozēt, daži no stingrāk 
reglamentētiem elementiem tiek uztverti nelabvēlīgi. Tomēr teritoriālā dimensija izdotos 
labāk, ja ES līmeņa pārvaldība būtu stratēģiskāka, iespējams, izmantojot nesen kopīgi 
pieņemto Teritoriālo programmu 2020. gadam, lai precizētu un pastiprinātu kohēzijas 
politikas turpmākās teritoriālās prioritātes. Prioritārai jābūt arī pieejai, kas tiek piemērota 
sadarbības teritoriālajai dimensijai un kas ir vairāk balstīta uz stratēģiju, tostarp lielāka 
uzmanība būtu jāvelta projektiem, kuriem patiešām ir transnacionāla un pārrobežu 
ietekme, cenšoties nodrošināt lielāku saskaņu ar galveno, ārējo pārrobežu sadarbību un 
makroreģionālajām stratēģijām, un administratīvo prasību vienkāršošanu. 
Pētījuma 7. nodaļā, kas nosaukta „Stratēģiskā saskaņa un plānošana”, lielākā vērība ir 
veltīta priekšlikumiem par jaunu plānojuma reglamentējumu un tematisko koncentrāciju. 
Tas cita starpā nozīmē to, ka kopējais stratēģiskais pamats ir jāievieš ES līmenī, 
partnerattiecību līgumi ar dalībvalstīm jāpadara saistošāki un tematiskā ziņā vairāk 
jāpievēršas stratēģijas „Eiropa 2020” prioritātēm. Kopējā stratēģiskā pamata pieņemšanai 
ir daudz piekritēju, taču vēl nav skaidrs, kā tajā tiks risināta teritoriālā dimensija, kas ir 
kohēzijas politikas galvenais elements. Turklāt, lai palielinātu dalību šā dokumenta izstrādē, 
ir jārīko politiskas diskusijas par šo pamatu, tā apstiprināšanas procesā iesaistot Ministru 
padomi un Eiropas Parlamentu. Galvenā problēma, ieviešot saistošus partnerattiecību 
līgumus, ir administratīvā sloga un izmaksu palielināšanās. Kaut arī pastāv plašs atbalsts 
tam, ka ir nepieciešama tematiska koncentrācija, tomēr dalībvalstis nav vienisprātis par to, 
kā to praktiski izdarīt. Ja partnerattiecību līgumos nosaka katras dalībvalsts kopējos mērķus 
un saistošos un uz rezultātu orientētos uzstādījumus, tad pastāv pamatots iemesls 
nodrošināt elastību attiecībā uz šo mērķu sasniegšanu un politisko pasākumu kopumu. Vēl 
ir jānodrošina tas, lai tematiskā koncentrācija nemazinātu integrētās politikas īstenošanu 
vairākos teritoriālos līmeņos. 

Pētījuma 8. nodaļā tiek aplūkotas jaunās idejas par nosacījumiem un stimuliem, kas ir 
iekļautas uz rezultātu orientētajā programmā un ES tiek īstenotas saistībā ar plašākiem 
ekonomiskās pārvaldības procesiem. Lai mazinātu kritiku par kohēzijas politikas efektivitāti 
un nodrošinātu, ka ar to tiek panākti izmērāmi un konkrēti rezultāti un sekas, Komisija 
ierosina ieviest struktūras, efektivitātes un makroekonomikas ex ante nosacījumus. Kaut 
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arī lielākā daļa valstu ir bijušas piesardzīgas par šo jautājumu, Komisijas priekšlikumi būtu 
nopietni jāapsver, ja mēs gribam mazināt pašreizējo politikas efektivitātes kritiku un 
politiku vēlamies pārcelt uz lielākas ilgtspējības sliedēm, palielinot tās leģitimitāti ES iestāžu 
un pilsoņu skatījumā. Turklāt no politiskā delikātuma analīzes un pašreizējo pētījumu 
pārskata izriet, ka nosacījumu un stimulu pastiprināšana ir iespējama, it īpaši attiecībā uz 
ex ante kategorijas nosacījumiem un stimuliem. 
Papildu, uz efektivitāti balstīta modeļa priekšnoteikumi ir īstena uzraudzība, izvērtējums 
un spēja sasniegt mērķus. Atbilstoši 9. nodaļas saturam Komisijas priekšlikumi par 
uzraudzību un izvērtējumu paredz skaidrākus programmas mērķus un uzstādījumus 
plānošanas posmā, stingrāku un precīzāku ziņošanu, obligātos izvērtējuma plānus un 
lielāku uzmanību ietekmes izvērtējumam. Izstrādājot priekšlikumus, par pamatu ņēma 
iepriekšējo pieredzi, un tie atbilst dažādos pētījumos izstrādātiem ieteikumiem, taču dažas 
dalībvalstis ir norūpējušās par to, ka papildu pienākumi varētu mazināt elastīgumu un radīt 
lielāku administratīvo un ziņošanas slogu. Galvenais risināmais jautājums ir, kā palielināt 
Eiropas Parlamenta lomu stratēģiskajās debatēs par kohēzijas politikas efektivitāti, it īpaši 
veidojot iestāžu aktīvāku dialogu ar Komisiju un Padomi par kohēzijas politikas rezultātiem 
un sasniegumiem. Lai stratēģiskās debates padarītu iespējamas, ir jāuzlabo Eiropas 
Parlamenta (un citu ieinteresēto personu) rīcībā esošā tāda informācija par īstenošanu, ar 
kuras palīdzību politikas izstrādātājiem var likt atbildēt par sekām. Viens no neatliekamiem 
pasākumiem būtu no visām programmām pieprasīt īstenošanas datu, izvērtējumu, gada 
īstenošanas ziņojumu, noslēguma ziņojumu publiskošanu internetā, kolīdz tie ir pieejami 
vai apstiprināti. Otrs jautājums, kuram Komisija savos priekšlikumos ir veltījusi salīdzinoši 
maz uzmanības, ir vajadzība atbilstoši palielināt gan dalībvalstu, gan Komisijas 
administratīvo un tehnisko spēju izstrādāt, uzraudzīt un izvērtēt programmas. 
Pētījuma 10. nodaļā ir aplūkots dalītas pārvaldības nodrošināšanas modelis Attiecībā 
uz struktūru ierosinātās tālejošās izmaiņas ir paredzētas saistībā ar Finanšu regulas 
pārskatīšanu, kuras būtība ir pašreizējā kopējās lauksaimniecības politikas modeļa 
ieviešana kohēzijas politikas īstenošanā, naudu piešķirot pa gadiem, katru gadu 
noskaidrojot grāmatojumu un sniedzot ziņojumu, programmas izbeidzot secīgi un veicot 
neatkarīgu novērtējumu. Ņemot vērā dalībvalstu lielo pretestību un šaubīgos ieguvumus —
 vismaz īstermiņā, ir pamatots iemesls nodrošināt esošās vadības un kontroles sistēmu 
nepārtrauktību vai vismaz rast veidu, kā novērst Finanšu regulas priekšlikumu un esošās 
kārtības pretrunas. Steidzamāks jautājums ir programmu vadības struktūru un finansējuma 
saņēmēju finanšu pārvaldības vienkāršošana un revīzijas un finanšu kontroles sloga 
mazināšana, vienlaikus saglabājot augstu finansiālās kontroles līmeni. Risinājumam ir jābūt 
samērīgam, vairāk paļaujoties uz to dalībvalstu sistēmām, kurās tās ir izrādījušās efektīvas. 
Vienkāršotu atmaksāšanas procedūru attiecināšana arī uz pieskaitāmajām izmaksām, 
piemēram, vienas vienības standartizētām izmaksām un vienreizējiem dotāciju 
maksājumiem, varētu būt izdevīga, taču ir vēl papildus jāprecizē un jānovērtē vienkāršoto 
izmaksu pašreizējā piemērošana.  
Aizvien nozīmīgākais pievienotās vērtības jautājums ir aplūkots 11. nodaļā — tas bieži 
vien tiek interpretēts plaši, aptverot ne tikai ietekmi uz attīstību, bet arī sekas 
administratīvajā, mācību un atpazīstamības jomā, kā arī domino efektu uz vietējām 
sistēmām un ar tām saistītos inovāciju palielināšanas un efektivitātes uzlabošanas 
pasākumus. Līdztekus iepriekšējās nodaļās aplūkotajiem priekšlikumiem citi ar pievienoto 
vērtību saistītie reformas priekšlikumi attiecas uz jauniem finanšu instrumentiem, finansiālo 
papildināmību, līdzfinansēšanu un partnerattiecību principu.  
Ar dotācijām nesaistīto finanšu instrumentu vērtība ir plaši atzīta, taču dalībvalstis 
nevēlas, ka to rīcības brīvību samazina attiecībā uz tiešo dotāciju izmantošanu, un ir 
jāpieņem vienkāršāki, saprotamāki un elastīgāki noteikumi par šādu instrumentu 
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izmantošanu.  Komisijas priekšlikumu par papildināmību mērķis ir vienkāršot ziņošanu un 
novērst ekonomiskās pārvaldības ziņojumu nekonsekvenci — tomēr neatrisināts paliek 
jautājums, kā nodrošināt, lai kohēzijas politikai paredzētie izdevumi patiešām papildinātu 
valstu iekšējo, reģionālajai attīstībai domāto finansējumu. Jautājums par politikas 
papildināmību attiecībā uz praktiskās politikas saturu vai procesu ir izpelnījies ievērojami 
mazāku ievērību. Ir pamatots iemesls mazu resursu daļu piešķirt Komisijai, lai tā uzņemtos 
papildu vadības pienākumus, un programmu dokumentos un turpmākajos novērtējumos 
būtu nepieciešama daudz ciešāka apņemšanās nodrošināt politikas pievienoto vērtību. 
Elastīgāks saistību atcelšanas reglamentējums arī veicinātu politikas pievienoto vērtību. 
Visbeidzot, partnerattiecību principu varētu pastiprināt, iekļaujot precīzākas un 
pārbaudāmas reglamentārās prasības, ieviešot ieteikuma tiesību pieeju un vairāk 
izmantojot tehnisko palīdzību darbā, ko veic, īstenojot partnerattiecības. Tomēr Komisija 
nav iesniegusi nekādus īpašus priekšlikumus, un šīs idejas, iespējams, dalībvalstis 
neuztvers labvēlīgi.  
Pētījuma noslēdzošajā nodaļā ir apkopoti pētījuma secinājumi un uzskaitīti politiskie 
ieteikumi, kā informēt par Eiropas Parlamenta nostāju.   

 Politikas struktūra. Starpposma kategorija arī jāformulē, ievērojot saskanīgas 
politikas pieeju, jo starpposma reģioni ir dažādi un tiem ir atšķirīga izaugsmes 
dinamika.  

 Mērķi. Apņemšanās īstenot efektīvāku un uz rezultātiem orientētāku kohēzijas 
politiku nozīmē politikas konkretizēšanu, lai noskaidrotu tās precīzo jēgu, sekas un 
ar mērķu īstenošanu saistītos kompromisus.  

 Sadarbības teritoriālā dimensija. Būtu jāstiprina, pievēršoties galvenokārt 
prioritātēm un projektiem, kas ir patiešām nozīmīgi no transnacionālā un pārrobežu 
viedokļa, efektivitātes nolūkā pamatojoties uz saprātīgu teritoriālo analīzi, 
vienkāršojot administratīvās prasības, nodrošinot lielāku saskaņotību ar galveno, 
ārējo pārrobežu sadarbību un makroreģionālajām stratēģijām, pieprasot 
iesaistītajām valstīm izveidot veicinošu politisku vai rīcībpolitisku pamatu, lai 
apliecinātu to, ka ES programma ir plašākas pārrobežu vai transnacionālas 
sadarbības stratēģijas daļa un radot iespējas vai mudinot atsaucīgās dalībvalstis 
izmantot resursus, ar kuru palīdzību īsteno dažāda veida tikai konkrētajai vietai 
piemērotus politiskus pasākumus. Vispārīgāk runājot, no teritoriālās dimensijas 
viedokļa, ņemot vērā tā daudzveidību, būtu izdevīgi, ja ES līmeņa pārvaldība būtu 
stratēģiskāka. Iespējamais Eiropas Telpiskās plānošanas novērošanas tīkla 
ieguldījums politikas izstrādē un īstenošanā ir jāizmanto labāk.  

 Stratēģiskā saskaņa un plānošana. Lai palielinātu dalību kopējā stratēģiskā 
pamata izstrādē, ir jārīko politiskas diskusijas par šo pamatu, tā apstiprināšanas 
procesā iesaistot Ministru padomi un Eiropas Parlamentu. Ja partnerattiecību 
līgumos nosaka katras dalībvalsts kopējos mērķus un saistošos un uz rezultātu 
orientētos uzstādījumus, tad ir pamatots iemesls nodrošināt elastību attiecībā uz 
īstenošanu, proti, to, kā tiek sasniegti mērķi, un politisko pasākumu kopumu. Ir 
jānodrošina tas, lai ar tematisko koncentrāciju netiktu mazināta integrētās politikas 
īstenošana vairākos teritoriālos līmeņos. 

 Efektivitātes vadība. Nosacījumi un stimuli būtu jāvērtē, vadoties pēc tā, vai tie ir 
galvenokārt orientēti uz kohēzijas politikas efektivitātes uzlabošanu, vai tiem ir tieša 
saikne ar kohēzijas politikas sakarībā veiktajām investīcijām, vai tos var ietekmēt 
politikas izstrādātāji, vai tie ir skaitliski ierobežoti, vai tos nosakot, tiek ievērota 
subsidiaritāte un vai to pamatā ir dalībvalstu un Komisijas kopīgs nolīgums. 
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 Uzraudzība, izvērtēšana un spēja. Parlamenta nozīme stratēģiskajās debatēs par 
kohēzijas politikas efektivitāti būtu jāpalielina, it īpaši aktīvāk veidojot iestāžu 
dialogu ar Komisiju un Padomi par kohēzijas politikas rezultātiem un sasniegumiem. 
Visi programmu īstenošanas dati, izvērtējumi, gada īstenošanas ziņojumi, 
noslēguma ziņojumi būtu jāpublisko tiešsaistē, kolīdz tie ir pieejami vai apstiprināti. 
Lielāks atbalsts ir nepieciešams, lai nodrošinātu gan dalībvalstu, gan Komisijas 
administratīvo un tehnisko spēju izstrādāt, uzraudzīt un izvērtēt programmas. 

 Dalīta vadība. Ir pamatots iemesls nodrošināt esošās vadības un kontroles sistēmu 
nepārtrauktību vai vismaz rast veidu, kā novērst Finanšu regulas priekšlikumu un 
esošās kārtības pretrunas. Steidzama prioritāte ir programmu vadības struktūru un 
finansējuma saņēmēju finanšu pārvaldības vienkāršošana, revīzijas un kontroles 
sloga mazināšana. 

 Pievienotā vērtība. Sākot ar nākamo periodu, ir jāvienkāršo finanšu inženierijas 
instrumentu izmantošanas noteikumi un tie jāpadara skaidrāki un elastīgāki. No 
finanšu vai izdevumu pievienotās vērtības perspektīvas viedokļa joprojām paliek 
neatrisināts jautājums, kā nodrošināt, ka kohēzijas politikai paredzētie izdevumi 
patiešām papildina valstu iekšējo, reģionālajai attīstībai domāto finansējumu. Lai 
veicinātu politikas papildināmību, ir pamatots iemesls piešķirt mazu resursu daļu 
Komisijai, lai tā uzņemtos papildu vadības pienākumus. It īpaši programmu 
dokumentos un turpmākajos novērtējumos būtu nepieciešama daudz ciešāka 
apņemšanās nodrošināt politikas pievienoto vērtību. Elastīgāki saistību atcelšanas 
noteikumi varētu sekmēt jauninājumus un izmēģinājumus. 

 


