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KOPSAVILKUMS 

Kopsavilkums 

Šajā pētījumā galvenā uzmanība ir pievērsta stratēģijai „Eiropa 2020” un tās 
septiņām pamatiniciatīvām („Inovācijas savienība”, „Digitālā programma 
Eiropai”, „Rūpniecības politika”, „Resursu ziņā efektīva Eiropa”, „Jaunatne 
kustībā”, „Jaunu prasmju un darbavietu programma” un „Eiropas platforma cīņai 
pret nabadzību”).  Tajā ir pētīta šo pamatiniciatīvu atbilstība kohēzijas politikai 
2014.–2020. gada plānošanas laikposmā un noteikti veidi, kā integrēt 
pamatiniciatīvas vienotajā stratēģiskajā satvarā. Izmantojot vairāku plaši 
izklāstītu gadījumu analīzi, ziņojumā ir rūpīgi izpētīta struktūrfondu nozīme 
Lisabonas stratēģijas īstenošanā.  Katrai pamatiniciatīvai ir sniegts sīki 
izstrādāts ceļvedis, kurā ir norādīts, kas, kad un kā tiks veikts, kā arī, kas to 
veiks īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā.  Ziņojuma noslēgumā ir sniegti 
ieteikumi, kā īstenot pamatiniciatīvas, izmantojot kohēzijas politikas 
instrumentus.  
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SAĪSINĀJUMU SARAKSTS  
 

IĪZ ikgadējais īstenošanas ziņojums 

AT Austrija 

BMUKK Federālās izglītības, mākslas un kultūras ministrija (Austrija) 

mljrd.  miljardi 

Kat. kategorija 

PRS pārrobežu sadarbība 

KF Kohēzijas fonds 

KJP Konkurences un jauninājumu pamatprogramma 

CO2 oglekļa dioksīds 

konv. konverģence  

KP kohēzijas politika 

CRES Atjaunojamo resursu centrs 

VSS vienots stratēģiskais satvars 

KSA korporatīvā sociālā atbildība 

ĢD ģenerāldirektorāts 

DPS ekonomikas attīstība un sociālā kohēzija (Itālija) 

DSM Dienviditālijas stratēģiskais dokuments 

DSPN  Valsts provizoriskais stratēģiskais dokuments 

piem. piemēram 

ELFLA Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 

ERAB Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka 

EK Eiropas Komisija 

VKS videi kaitīgas subsīdijas 

EIF Eiropas Investīciju fonds 

EIP Uzņēmējdarbības un inovāciju programma 

EIT Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts  

EMCO Nodarbinātības komiteja 

EJZF Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 

EP Eiropas Parlaments 

EPMF Eiropas progresa mikrofinansēšanas instruments 
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EPT Eiropas pētniecības telpa 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ERIC Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijs 

ESCO Eiropas prasmju, kompetenču un profesiju klasifikācija 

ESF Eiropas Sociālais fonds 

ESFRI Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģijas forums. 

ETS Eiropas teritoriālā sadarbība 

ETEAN Grieķijas Uzņēmējdarbības un attīstības fonds 

ES Eiropas Savienība 

ES–12 Dalībvalstis, kas pievienojās ES 2004. un 2007. gadā 

ES-15 Dalībvalstis pirms 2004. gada paplašināšanās 

EURES Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls 

EYD 
EPAE 

Konkurētspējas un uzņēmējdarbības rīcības programma  

(Grieķija) 

EYE Erasmus jaunajiem uzņēmējiem 

EYSED 
EN/KA 

Enerģētikas, dabas resursu un klimata pārmaiņu darbības 
programma (Grieķija) 

FI pamatiniciatīvas 

FISCALIS ES sadarbības programma, kas ļauj valstu nodokļu administrēšanas 
iestādēm iegūt informāciju, kā arī apmainīties ar informāciju un 
pieredzi 

PP7 Septītā pētniecības pamatprogramma 

G20 20 lielāko ekonomiku finanšu ministri un centrālo banku vadītāji  

     G8 8 pasaules lielāko ekonomiku valdību forums 

IKP iekšzemes kopprodukts 

GIF Izaugsmes un inovatīvu MVU mehānisms 

GPP zaļais publiskais iepirkums 

HCI ieguldījums cilvēkkapitālā 

„APVĀRS
NIS 2020

” 

„Apvārsnis 2020” — pētniecības programma 2014.–2020. gada 
laikposmam (PP7, KJP un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts 
(EIT)). 

HR cilvēkresursi 

IB starpniekiestādes 

IKT informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

javascript:togglep('faq3');
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IKT PAP Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politikas atbalsta 
programma 

ILO Starptautiskā Darba organizācija 

JASMINE vienotā rīcība mikrofinanšu iestāžu atbalstam Eiropā 

JEREMIE Eiropas apvienoto resursu mehānisms mikrouzņēmumiem, mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem  

JESSICA Kopējais Eiropas atbalsts noturīgiem ieguldījumiem pilsētās 

JTS apvienotais tehniskais sekretariāts 

KIC zināšanu un inovāciju kopienas izveide 

LCA dzīves cikla novērtēšana 

LIFE+ finanšu instruments videi  

MI mūžizglītība 

IĪT intelektuālā īpašuma tiesības 

LRA vietējās un reģionālās pašvaldības 

MA vadošā iestāde 

Mb/s miljons bitu sekundē 

MEECC Vides, enerģētikas un klimata pārmaiņu ministrija (Grieķija) 

milj. miljons 

MS dalībvalsts 

nav nav attiecināms 

NVO nevalstiska organizācija 

NRP Nacionālā reformu programma 

VSID valsts stratēģiskais ietvardokuments 

OP darbības programma 

PIA nabadzības ietekmes novērtējums  

POIN starpreģionālā darbības programma 

PON nacionālās darbības programmas (Itālija) 

P&I pētniecība un izstrāde 

RKN reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība 

RES atjaunojamu energoresursu sistēmas 

ROP reģionālā darbības programma 

RDFM riska dalīšanas finanšu mehānisms 

P&I pētniecība un izstrāde 
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PTI pētniecība un tehnoloģiju izstrāde 

PTIJ pētniecība, tehnoloģiju izstrāde un jauninājumi 

SET energotehnoloģiju stratēģija 

SEPA vienotā euro maksājumu telpa 

SF struktūrfondi 

SK Slovākija 

MVU mazie un vidējie uzņēmumi  

TA tehniskā palīdzība 

LESD Līgums par Eiropas Savienības darbību 

TEN Eiropas tīkli 

TEP teritoriālās nodarbinātības līgums 

LES Līgums par Eiropas Savienību 

TO tematiskie mērķi 

ANO Apvienoto Nāciju Organizācija 

ASV Amerikas Savienotās Valstis 

VET profesionālā izglītība un apmācība 

WFD ES Ūdens pamatdirektīva 
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KOPSAVILKUMS  

Pamatinformācija 

Stratēģiju „Eiropa 2020” izstrādāja 2010. gadā, un tai ir jābūt Eiropas pamatstratēģijai līdz 
2020. gadam. Šī stratēģija ir Lisabonas stratēģijas turpinājums, un tās nolūks ir novērst 
pagātnes kļūdas. Kopā ar tajā integrētajām septiņām pamatiniciatīvām šī stratēģija rada 
sinerģiju starp dažādām tematiskām jomām un risina dažādu līmeņu problēmas. 
Pamatiniciatīvas paver ceļu risinājumiem tādās tematiskajās jomās kā inovācija, 
digitalizācija, nabadzība, nodarbinātība, rūpniecība, jaunatne un resursu efektīva 
izmantošana. Šīs tematiskās jomas aptver daudz dažādu Eiropas un dalībvalstu politikas 
sfēru, un tajās tiek piemēroti dažādi Eiropas mēroga instrumenti, jo īpaši kohēzijas politikas 
instrumenti.  
Stratēģija „Eiropa 2020” aizstāj Lisabonas stratēģiju, kuras tematisko ietekmi var rast 
dažādās Eiropas Savienības politikas un instrumentu jomās. Tomēr ir skaidrs, ka 
ekonomikas krīze ietekmēja šīs stratēģijas pamatu, un tāpēc tās mērķus nebija iespējams 
sasniegt. Taču ir jāšaubās, vai neveiksmē ir vainojama tikai krīze, vai arī šīs stratēģijas 
īstenošana bija vāja jau pašā sākumā. Nesenā novērtējumā1 ir norādīts daudz dažādu 
problēmu, kas saistītas ar Lisabonas stratēģiju, galvenokārt tās sarežģītība un dalībvalstu 
atteikšanās to pieņemt. 
Cita starpā kohēzijas politikas programmas ir izstrādātas, izmantojot tā saukto Lisabonas 
kodeksu. Lisabonas stratēģijas piemērošanai kohēzijas politikā bija liela ietekme uz 
tematisko sadalījumu, bet šim procesam tomēr trūka dalībvalstu atbalsta. Tematisko pieeju 
kohēzijas politikai ievadīja Lisabonas stratēģija, un no tās var gūt dažus svarīgus 
secinājumus; tajā ir gan veiksmes, gan neveiksmes.  
Pašreiz tiek izstrādāts kohēzijas politikas priekšlikums 2014.–2020. gada plānošanas 
posmam, un Eiropas Parlaments cenšas rast labāko veidu, kā īstenot stratēģiju „Eiropa 
2020” Eiropas un (jo īpaši) dalībvalstu līmenī. Šajā ziņā Eiropas Parlaments vēlas, lai 
dalībvalstu iniciatīvas tiek ciešāk uzraudzītas, ievērojot subsidiaritātes principu un 
izstrādājot saskaņotu priekšlikumu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu finansēšanai, kā arī 
nodrošinot, ka Eiropas Komisijas politikas reformas tiek saskaņotas ar stratēģijas „Eiropa 
2020” pamatiniciatīvām2.  

Izmantojot kohēzijas politikas instrumentus pamatiniciatīvu īstenošanai, ir jāpievērš 
uzmanība to savstarpējām attiecībām.  Tomēr sakarība starp pašreizējo kohēzijas politikas 
priekšlikumu un pamatiniciatīvām nav vēl gluži skaidra. Šajā ziņā ir vajadzīgi skaidri 
ceļveži, kuros būtu norādīts, kādā veidā dažādu līmeņu pasākumi un dažādi instrumenti 
veicina pamatiniciatīvu īstenošanu.   

                                                 
1  Eiropas Komisija (2010), „Lisabonas stratēģijas izvērtējuma dokuments”, Komisijas dienestu darba dokuments, 

SEC(2010), 114 galīgā redakcija, Brisele, 2.2.2010. 
2  Eiropas Parlaments (2010), „Strukturālā un kohēzijas politika 2020. gadam —  instrumenti krīzes 

pārvarēšanai”, paziņojums, Iekšpolitikas ģenerāldirektorāta Politikas departaments B: Strukturālā un kohēzijas 
politika, Brisele, 2011. gada novembris. 
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Pamatiniciatīvas un to integrēšana Eiropas politikas jomās 

Šajā pētījumā ir sniegts septiņu pamatiniciatīvu pārskats un parādīta to iespējamā 
īstenošana Eiropas politikas jomās, jo īpaši ar kohēzijas politikas instrumentiem. Ar 
stratēģiju „Eiropa 2020” ievieš septiņas pamatiniciatīvas: 
1. Inovācijas savienība; 

2. Digitālā programma Eiropai;  
3. Rūpniecības politika globalizācijas laikmetā; 

4. Resursu ziņā efektīva Eiropa; 

5. Jaunatne kustībā; 

6. Jaunu prasmju un darbavietu programma; 

7. Eiropas platforma cīņai pret nabadzību. 

Pamatiniciatīvas atbilst stratēģijas mērķiem un uzdevumiem. Tomēr pamatiniciatīvu 
tematiskā orientācija ir daudzdimensionāla un paredz vairākus rīcības līmeņus (Eiropas 
Savienības, dalībvalstu, vietējos un reģionālos līmeņus), lai sasniegtu ar stratēģiju „Eiropa 
2020” saistītus mērķus. Dažas no iniciatīvām attīstījās no agrākiem projektiem un 
programmām, pamatojoties uz jau gatavajām izstrādēm (piem., Inovācijas savienība, 
Digitālā programma Eiropai). Šā iemesla dēļ šīs pamatiniciatīvas ir labi attīstītas, un ar tām 
saistītā dokumentācija ietver izvērstus rīcības plānus to uzlabošanai. Citas iniciatīvas nav 
tik labi attīstītas (piem., Platforma cīņai pret nabadzību, Jaunatne kustībā). Pēdējās divas 
iniciatīvas ir sociāli orientētas, un tāpēc tām trūkst ekonomiskā stimula, kas piemīt divām 
iepriekš minētajām pamatiniciatīvām.  Turklāt sociāli orientētu iniciatīvu īstenošana parasti 
ir vairāk atkarīga no vietējiem un reģionālajiem apstākļiem nekā ar rūpniecību un inovāciju 
saistītās tēmas.  Par katru pamatiniciatīvu pētījumā ir sniegta informācijas lapa.  
Iniciatīvu daudzdimensionālā rakstura dēļ daži tematiskie plāni pārklājas.  Pamatiniciatīvām 
nav sava budžeta, un to īstenošana ir atkarīga no efektīvas koordinācijas un dažādu finanšu 
resursu vadības. Pārbaudot dažādus pieejamos dokumentus par pamatiniciatīvām, kā arī 
pašreizējo kohēzijas politikas priekšlikumu, kļūst skaidrs, ka pašreizējā kohēzijas politikas 
priekšlikumā3 nav skaidri ietvertas pamatiniciatīvas, bet saziņas dokumentos par 
pamatiniciatīvām ir minēti vairāki finanšu atbalsta instrumenti, jo īpaši Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF) un Eiropas Sociālais fonds (ESF). Citi politikas instrumenti, jo īpaši 
Septītā pētniecības pamatprogramma (PP7) un tai sekojošā pamatprogramma „Apvārsnis 
2020” tieši un lielā mērā attiecas uz minētajām pamatiniciatīvām. Neraugoties uz to, 
pamatiniciatīvu īstenošana tomēr ir ļoti atkarīga no kohēzijas politikas instrumentu 
finansiālā atbalsta.  

Pašreizējā kohēzijas politikas priekšlikumā pamatiniciatīvas gandrīz nav minētas. 
Priekšlikums ir orientēts uz 11 tematiskajiem mērķiem, kas ietver visus piecus fondus, kuri 
ietilpst Kopienas atbalsta sistēmā (Kohēzijas fonds (KF), ERAF, ESF, Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 
(EJZF)). Taču, lai gan šie mērķi ir svarīgi pamatiniciatīvu īstenošanai, tajos nav ņemti vērā 
rīcības plāni, kas ierosināti paziņojumos par pamatiniciatīvām.  

 
3  Eiropas Komisija (2011), Priek�likums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas 
vienotais stratēģiskais satvars, un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006 {SEC(2011) 1141 galīgā redakcija} 
{SEC(2011) 1142 galīgā redakcija, (COM(2011) 615 galīgā redakcija, Brisele, 6.10.2011.). 
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Salīdzinot dažādos tematiskos mērķus, dažādās finansēšanas jomas un pamatiniciatīvu 
tematisko orientāciju, nonākam pie šādiem secinājumiem: attiecībā uz pamatiniciatīvām 
„Digitālā programma Eiropai”, „Inovāciju savienība” un „Rūpniecības politika” ERAF aptver 
plašu tematu loku, bet ERAF nozīme attiecībā uz pamatiniciatīvu „Resursu ziņā efektīva 
Eiropa” nav tik skaidra. No sociālo faktoru viedokļa pamatiniciatīvas „Jaunas prasmes un 
darbavietas” un „Eiropas platforma cīņai pret nabadzību” ir galvenokārt saistītas ar ESF. 
Pamatiniciatīva „Jaunatne kustībā” ir mazāk svarīga no ESF viedokļa, bet uz to attiecas citi 
instrumenti, kas nav saistīti ar kohēzijas politiku, piemēram, „Mūžizglītības programma”. 
ELFLA un EJZF sniedz tiešu ieguldījumu inovācijās, IT infrastruktūrā, resursu efektivitātē, 
atbalsta MVU un prasmju attīstību. 

Lisabonas stratēģijas īstenošanas piemēri pašreizējā plānošanas 
posmā 

Kopumā Lisabonas stratēģija ietekmēja pašreizējo 2007.–2013. gada plānošanas posmu 
tematiskajā ziņā un reģionālajā un vietējā līmenī. Visvairāk tā ietekmēja valstu stratēģiskos 
ietvardokumentus un darbības programmas. Runājot par ieinteresēto pušu iesaistīšanos 
centrālajā un reģionālajā līmenī, jāteic, ka vairākumā gadījumu ar Lisabonas stratēģiju 
saistītu tematu izstrādē un īstenošanā ir piedalījušās tikai centrālā līmeņa ieinteresētās 
puses. Visvājākā Lisabonas stratēģijas tematisko jomu iesaistīšana bija dalībvalstīs, kurās 
priekšroka tika dota materiālās infrastruktūras projektiem vai kur tie bija mantoti no 
iepriekšējā laikposma. Tikai tās valstis, kurām bija augstāks IKP uz vienu iedzīvotāju un 
kuras jau ilgāku laiku bija ES dalībvalstis, pievērsās nemateriālās infrastruktūras 
projektiem, kas bija daudz vairāk saistīti ar Lisabonas stratēģiju.   
Lisabonas stratēģijas tematisko jomu īstenošana vairākumā gadījumu ir pieņemta kā 
obligāta, un vadošās iestādes diezgan patvaļīgi pielāgoja tām darbības programmu 
budžetus. Dažos gadījumos Lisabonas kodeksu ar atpakaļēju spēku (ex post) pielāgoja jau 
izstrādātajām stratēģijām. Tas pats notika ar dažiem reģionāla un vietēja līmeņa 
plānošanas procesiem.  Atšķirība starp dalībvalstīm, kas iesaistīja reģionālās ieinteresētās 
puses visos plānošanas procesos, un dalībvalstīm, kas uzskatīja šo iesaistīšanu par 
neizbēgamu slogu, ir pārsteidzošā veidā saistīta ar atšķirību starp dalībvalstīm, kurām ir 
decentralizētas pārvaldes iestādes, un dalībvalstīm ar centralizētām pārvaldes iestādēm.  
Vairāk atšķirību rodas dalībvalstīs, kuras ir tik lielas, ka to pārvaldībai ir vajadzīga 
decentralizēta pieeja.  
Atšķirības rodas arī starp materiālās infrastruktūras projektiem un nemateriālajiem 
inovāciju un sociālajiem projektiem. Pirmie tiek pārvaldīti lielākā mērā centralizēti, bet 
pēdējie tiek pārvaldīti reģionālajā un vietējā līmenī.  Izvēle starp centrālo un reģionālo 
projektu īstenošanu ir arī efektivitātes jautājums. Dalībvalstis, kas sadalītas reģionos 
nepieciešamības un nevis mantojumā saņemtu apstākļu dēļ (piem., sava lieluma dēļ kā 
Polija), tieši un dažādā veiksmes līmenī saskaras ar šo dilemmu.  Dažas tematiskās jomas 
un plaši politikas virzieni (piemēram, Digitālā programma Eiropai) ir iekļauti gan valsts, gan 
reģionālajās darbības programmās un tiek īstenoti jauktā veidā.  
Lisabonas stratēģijas īstenošanas uzraudzības process nav bijis obligāts, un tāpēc 
atjauninātais indikatīvais budžeta sadalījums nav atspoguļots vairākumā ikgadējo 
īstenošanas ziņojumu.  Faktiski dažas dalībvalstis iesaistīja kodeksu ziņošanas shēmā, bet 
ziņošanas atšķirības neļauj visaptveroši izvērtēt Lisabonas stratēģijas ietekmi.   
Dažādie to projektu īstenošanas veidi, kas saistīti ar Lisabonas stratēģiju, liecina, ka nav 
iespējams vispārīgi noteikt, kas ir laba un kas ir slikta īstenošana. Tomēr gadījumu izpēte 
ļauj secināt, ka vissekmīgākie projekti ir bijuši tie, kam ir bijis apvienojošs raksturs. 

9 
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Zviedrijā „A&O” ir viena no ESF piecām valsts tematiskajām grupām, kas izplata projektu 
pieredzi. „A&O” uzdevums ir vākt, analizēt un dalīties tādu projektu pieredzē, kas saistīti ar 
mācībām darba vietā.  Mērķis ir popularizēt nepārtrauktu mācību darba vietā nozīmi starp 
darba tirgū iesaistītajām pusēm, piemēram, darba devēju organizācijām un politikas 
veidotājiem.  
Īrijas darba tirgus programma „vienlīdzīgi darbā” ir vērsta uz cilvēkresursu politikas 
reformēšanu un attīstību, lai izveidotu vienlīdzīgāku un pieejamāku darba tirgu. 
Aktivizēšanas pasākumi ir paredzēti darba devējiem, pakalpojumu sniedzējiem un 
nelabvēlīgā situācijā esošām grupām (vecāka gadagājuma cilvēkiem, cilvēkiem ar 
invaliditāti, ceļotājiem, vientuļajiem vecākiem, sievietēm, etniskajām minoritātēm un 
bēgļiem) četros galvenajos nodarbinātības sektoros Īrijā, proti, veselības aprūpes sektorā, 
vietējo pašvaldību sektorā, privātajā sektorā, ļoti lielu kopienu un brīvprātīgā darba 
sektorā. 
Polijā konkrēta gadījuma izpētei netika atlasīts neviens projekts. Tā vietā Polijas pārvaldes 
iestādes norādīja uz inovācijas iniciatīvas vispārīgu īstenošanu, izmantojot kombinētu 
lejupēju (centralizēta darbības programma) un augšupēju (katrai vojevodistei4 ir sava 
inovācijas programma) pieeju tematiskās jomas īstenošanai.  
Pārrobežu programmas ir galvenokārt augšupējas, un tajās ir lielā mērā iesaistītas 
reģionālās un vietējās ieinteresētās puses.  Pārrobežu projekti tomēr sastopas ar dažādām 
problēmām, piemēram, valodas un kultūras šķēršļiem. Šādos gadījumos vairāk tiek īstenoti 
nemateriālās infrastruktūras projekti, kas atbalsta pārrobežu ekonomisko sadarbību.  
Dažos gadījumos ir pierādīts, ka vairāku pārvaldes līmeņu iesaistīšana kavē rezultatīvu 
projektu izstrādi. Grieķijā, piemēram, centrālās pārvaldes iestādes izvairījās no sadarbības 
ar vietējo pārvaldi un tiešā veidā iesaistīja labuma guvējus resursu ziņā efektīvu sistēmu 
īstenošanā. Šāda pieeja noteikti ietaupīja ievērojamus administratīvos līdzekļus.  
Lai gan izpētītie konkrētie gadījumi ir dažādi pēc savas tematiskās orientācijas un 
pārvaldības veida, tajos atspoguļota tikai neliela daļa no Lisabonas stratēģijas īstenošanas 
procesa Eiropā. Tomēr šo gadījumu izpēte liecina par to, ka šis īstenošanas process skar ne 
tikai projektu līmeni, bet arī visu programmu vadības ciklu tā plašākajā kontekstā.  
Nesenajai 2008. gada finanšu krīzei bija dziļa ietekme uz pašreizējo 2007.–2013. gada 
plānošanas posmu. Tā kā Lisabonas stratēģija tika izstrādāta pirms 2008. gada, daži no tās 
aspektiem izrādījās neatbilstoši un nevajadzīgi krīzes laikā. Lai gan Lisabonas stratēģijas 
virzība bija pareiza, tās īstenošana nebija konsekventa, un tāpēc dalībvalstis uzskatīja, ka 
tai nav lielas praktiskas vērtības.  

Pamatiniciatīvu ceļvedis 

Lai parādītu pamatiniciatīvu īstenošanas ceļu, tās iekļāva universālā ceļvežu tīklā, katrā 
gadījumā atbildot uz jautājumiem un nosakot, kas ko darīs, kādā līmenī, kad un kā. Katra 
pamatiniciatīva tika sīki aprakstīta, bet nebija kopīgas pieejas to īstenošanai. Dažas 
konkrētas pamatiniciatīvas paredz ievērojamu īstermiņa darbu ES līmenī (piem., „Digitālā 
programma Eiropai” un „Rūpniecības politika”), bet citas darbojas dalībvalstu līmenī, 
īstenojot pasākumus vidējā termiņā vai ilgtermiņā (piem., „Eiropas platforma cīņai pret 
nabadzību”).  
Pasākumu iedalīšana īstermiņa, vidēja termiņa vai ilgtermiņa pasākumos ir atkarīga no 
attiecīgās dalībvalsts un tās pārvaldes struktūrām. Pasākumi, kas tiek īstenoti īstermiņā labi 
attīstītos reģionos, bieži izvēršas par ilgtermiņa pasākumiem mazāk attīstītos reģionos. 

 
4  Administratīva teritorija Polijā.  
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Turpretī, apsverot finansējumu un politikas instrumentus, ir redzams diezgan universāls 
modelis.  „Apvārsnis 2020” ir vairāk vai mazāk universāls instruments, ko var piemērot 
gandrīz visām pamatiniciatīvām, toties citi instrumenti ir piemērojami īpašiem pasākumiem. 
Kohēzijas politikā ir vērojams skaidrs uzdevumu sadalījums starp ERAF, kas aptver 
materiālās infrastruktūras faktorus (t.i., fizisko infrastruktūru), un ESF, kas atbalsta 
nemateriālās infrastruktūras elementus (t.i., cilvēkresursus un prasmes). ELFLA un EZF 
savā attiecīgajā vidē papildina ERAF, un Kohēzijas fonds uzņemas atbildību par dažiem 
materiālajiem faktoriem, kur tie piemērojami, galvenokārt saistībā ar pamatiniciatīvu 
„Resursu ziņā efektīva Eiropa”. 
Katrs ceļvedis aptver Eiropas, dalībvalsts, reģionālā vai vietējā līmeņa pasākumus. Tie ir 
sīki aprakstīti sarakstā un sagrupēti starp dalībvalstīm, kurās notiek pārmaiņu process un ir 
labi attīstīti reģioni, un dalībvalstīm, kurās ir mazāk attīstīti reģioni. Turpmākajās rindkopās 
ir sniegts ceļvežu kopsavilkums.  
Pamatiniciatīvas „Inovācijas savienība” mērķis ir atbalstīt pētniecības, izstrādes un 
inovācijas politiku attiecībā uz tādām jomām kā klimata pārmaiņas, enerģētika un resursu 
efektivitāte, veselības aprūpe un demogrāfiskās pārmaiņas. Pamatiniciatīvai ir jārada 
sinerģija starp dažādiem politikas virzieniem un dažādiem instrumentiem Eiropas un 
dalībvalstu līmenī. Šajā tematiskajā jomā ir iesaistīti dažādi Eiropas instrumenti (piemēram, 
Septītā pētniecības pamatprogramma, Mūžizglītības programma, ERAF, ESF utt.), bet 
dalībvalstīm arī ir sava valsts un reģionālā politika un programmas, kas saistītas ar šo 
jomu. Pamatiniciatīva sniedz iespēju izveidot vienotu inovācijas sistēmu; tomēr tai jārod 
vidusceļš starp kohēzijas politikas mērķiem un izcilības veicināšanu. No vienas puses, 
saasinās globālā konkurence, bet, no otras puses, ir nepietiekams valsts finansējums un 
sadrumstalota darbības vide. ES līmenī īstermiņā ir jāveic daudz pasākumu, lai definētu un 
standartizētu īpašu atbalsta mehānismu sistēmas izveidi un ieviešanu (piem., pētnieku 
mobilitāti). Šie pasākumi kalpo saskaņotības un īstenošanas nodrošināšanai vidējā termiņā, 
kas ilgtermiņā novedīs pie Eiropas pētniecības telpas paplašināšanas. Dalībvalstu, vietējā 
un reģionālajā līmenī būtiskas pārmaiņas nav vajadzīgas, bet ir vajadzīgi stabili un 
saskaņoti pasākumi, lai uzlabotu pašreizējās struktūras, pielāgotu un koordinētu 
instrumentus, kā arī pilnveidotu pētniecības infrastruktūru.  
Pamatiniciatīvas „Digitālā programma Eiropai” mērķis ir atbalstīt digitālo vienoto tirgu, 
uzlabojot ātru un īpaši ātru internetu un savstarpēji izmantojamas lietojumprogrammas. Tā 
ietver platjoslas piekļuves nodrošināšanu visiem Eiropas reģioniem līdz 2013. gadam, 
palielinātu interneta ātrumu (30 Mb/s vai ātrāku) līdz 2020. gadam un vairāk par 50 % 
Eiropas mājsaimniecību pieslēgumu internetam, kura ātrums ir 100 Mb/s. Pamatiniciatīva 
paredz plašus IKT materiālo un nemateriālo faktoru uzlabojumus. IKT vienotās tirgus 
sistēmas potenciāls un spēcīgais IKT tirgus dzinulis nodrošina šīs iniciatīvas veiksmi. No 
otras puses, šī orientācija uz tirgu var novest arī pie tirgus nepilnībām, kuru novēršanai būs 
vajadzīga valsts iejaukšanās. Tas jo īpaši var notikt ES–12 valstīs, kur IKT tīkliem bieži 
trūkst pamata infrastruktūras. Ir paredzēts īstermiņā ES līmenī ieviest tiesisko regulējumu 
un procedūras, tostarp vadlīnijas dalībvalstīm. Tas novedīs pie kompetentu Eiropas 
aģentūru izveides un vidējā termiņā — pie savstarpēji izmantojama pārrobežu tīkla, un 
ilgtermiņā — pie Eiropas mēroga e–pārvaldības.  Īstermiņā un vidējā termiņā dalībvalstu, 
vietējā un reģionālajā līmenī galvenā uzmanība tiks pievērsta IKT prasmēm un vidējā 
termiņā un ilgtermiņā — infrastruktūras uzlabošanai. 

Pamatiniciatīvā „Rūpniecības politika globalizācijas laikmetā” galvenā uzmanība ir 
veltīta ekonomikas, uzņēmējdarbības un darbaspēka aspektiem, cita starpā ņemot vērā 
inovāciju, resursu efektivitāti, uzņēmējdarbības vidi, vienoto tirgu un atbalsta uzlabošanu 
MVU. Šis plašais tematiskais spektrs tomēr var novest pie sadrumstalotības un konkurences 
dalībvalstu starpā, koordinācijas trūkuma un pašreizējo atšķirību padziļināšanās, apdraudot 
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efektivitāti.  ES līmenī īstermiņā ES rūpniecības politikas izstrāde ir stūrakmens, ko pavada 
ar to saistīts regulējums un vadlīnijas.  Vidējā termiņā un ilgtermiņā horizontāla pieeja 
rūpniecības politikai, ES standartu nostiprināšana un resursu efektīvas izmantošanas 
sekmēšana ir paši svarīgākie uzdevumi.  
Dalībvalstu, vietējā un reģionālā līmenī galvenā uzmanība īstermiņā un vidējā termiņā 
jāvelta prasmju uzlabošanai, MVU administratīvā sloga samazināšanai un stabilas un 
uzticamas darbības vides garantēšanai MVU. Rūpniecības pārstrukturēšanu un resursu 
efektīvu izmantošanu ir paredzēts nodrošināt vidējā termiņā, bet ilgtermiņā — telemātikas 
izmantošanu un efektīvu transporta un loģistikas tīklu izveidi.  
Pamatiniciatīva „Resursu ziņā efektīva Eiropa” ietver plaša spektra jautājumus, kas 
saistīti ar resursu efektīvu izmantošanu un vides aizsardzību visās Eiropas un dalībvalstu 
līmeņa politikas jomās un programmās, uzsverot šā temata horizontālo raksturu. Šī 
horizontālā dimensija nozīmē, ka šīs iniciatīvas efektivitāti un lietderību var panākt, tikai 
īstenojot to visas ES mērogā.  ES strauji augošā videi nekaitīgā ražošana var kļūt par lielu 
globālu vērtību. Tomēr globālā konkurence rūpniecībā var novest pie zemu cenu 
produktiem un zemiem vides standartiem, padarot nevēlamu stingru tiesību aktu 
pieņemšanu attiecībā uz resursu efektīvu izmantošanu. ES līmenī ir paredzēts garš 
īstermiņa pasākumu saraksts, ietverot jauna redzējuma un jaunu stratēģiju formulēšanu 
(piem., par bioloģisko daudzveidību), pašreizējās politikas pārskatīšanu, cita starpā tās 
iedzīvināšanu ar finanšu instrumentu, struktūru un uzraudzības noteikumu palīdzību. Vidējā 
termiņā ir paredzēts risināt konkrētu instrumentu jautājumus (piem., dzīves cikla 
novērtējuma, ekomarķējuma, zaļā publiskā iepirkuma un citus jautājumus), kas novestu 
pie ilgtermiņa atbalsta pētniecībai, uz tirgu vērstu instrumentu ieviešanas un neproduktīvu 
subsīdiju atcelšanas. Dalībvalstu, vietējā un reģionālā līmenī īstermiņā galvenā uzmanība 
tiks veltīta tiesiskās un administratīvās sistēmas izveides pabeigšanai (kur tas 
nepieciešams), novedot vidējā termiņā un ilgtermiņā pie īpašu pasākumu konkrētas 
īstenošanas (piem., ēku energoefektivitātes, uzglabāšanas tehnoloģiju izstrādes, fiskālās 
stimulēšanas ieviešanas utt.). 
Pamatiniciatīva „Jaunatne kustībā” ir vērsta uz jauniešu augstā bezdarba līmeņa 
mazināšanu, ierosinot izglītības un profesionālās mobilitātes pasākumus, kā arī piekļuves 
darba tirgum atvieglošanu.  Tomēr acīmredzamos ieguvumus, kurus nodrošina dalībvalstu 
politikas koordinēšana un saskaņošana, mazina ilgais laikposms, kas vajadzīgs, lai 
ieguldījumi izglītībā nestu augļus, un piekļuve vietējam darba tirgum, kā arī papildu 
šķēršļus var radīt intelektuālā darbaspēka emigrācija. ES līmenī īstermiņa uzdevums ir 
izstrādāt izglītības modernizācijas programmu, kas vidējā termiņā jāīsteno ar attiecīgo 
programmu palīdzību (piem., Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Erasmus 
Mundus, Tempus). Dalībvalstu, vietējā un reģionālā līmenī galvenā uzmanība tiks veltīta 
piekļuves darba tirgum uzlabošanai, bet vidējā termiņa ieguldījumiem infrastruktūrā un 
cilvēkresursos un kvalifikācijas sistēmas izveidei ir ilgtermiņā jānoved pie labākiem 
izglītošanās rezultātiem un skolu priekšlaicīgi pametušo audzēkņu skaita samazināšanās.  
Pamatiniciatīva „Jaunas prasmes un darbavietas” ir cieši saistīta ar pamatiniciatīvu 
„Jaunatne kustībā”, galveno uzmanību veltot profesionālajai apmācībai, kuras mērķis ir 
tāda izglītība, kas pamatojas uz pieprasījumu un apmācību darba vietā. Galvenais 
uzdevums ir prasmju pielāgošana darba tirgus pieprasījumam un ES mēroga saskaņošana. 
Dalībvalstu kompetence var radīt nopietnus šķēršļus šajā jomā, un dalībvalstu pārvaldes 
iestādes var būt pārāk vājas vai pārāk lēni pielāgoties mainīgajām uzņēmējdarbības 
vajadzībām, tāpēc arī liela nozīme jāpiešķir apmācībai darba vietā. ES līmenī īstermiņā 
galvenā vērība jāvelta attiecīgo direktīvu un politikas jomu pārskatīšanai, bet vidējā 
termiņā — integrācijas fonda izveidei trešo valstu valstspiederīgo vajadzībām. Dalībvalstu, 
vietējā un reģionālā līmenī, kurā tiks veikti galvenie pasākumi, pārvaldes iestādēm 
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īstermiņā jāpievēršas prasmju uzlabošanai, ieguldījumiem infrastruktūrā un atbalstam 
pašnodarbinātajiem un uzņēmējdarbībai. Vidējā termiņā un ilgtermiņā uzmanība jāpievērš 
konkrētām apmācības un prasmju veidošanas programmām un mūžizglītības sistēmām. 
Elastdrošības sistēmas izveide ir minēta kā ilgtermiņa uzdevums.  
Pamatiniciatīva „Eiropas platforma cīņai pret nabadzību” ir vērsta uz atšķirību starp 
bagātību un nabadzību (un bezdarba, kas ir tās pamatā) novēršanu visā Eiropā. Galvenais 
mērķis ir ikdienā vērst uzmanību uz nabadzības problēmu. Lai veicinātu labi pārdomātu šā 
temata apspriešanu, ir jānovērš atbilstīgu datu trūkums teorētisko apsvērumu 
pamatošanai.  Šajā jomā tomēr ir problēmas, jo dalībvalstīm trūkst iespēju vai vēlēšanās 
(dažādu iemeslu dēļ) īstenot vajadzīgos pasākumus. ES līmenī obligāts nosacījums ir tādas 
pētniecības veicināšana, kas pamatojas uz pierādījumiem, kuriem vidējā termiņā jānoved 
pie atbalsta sociālās ekonomikas iniciatīvām un partnerattiecībām. Dalībvalstu, vietējā un 
reģionālajā līmenī, kurā tiks veikti galvenie pasākumi, pārvaldes iestādēm īstermiņā 
jāpievēršas politikas uzlabošanai un koordinācijai, ko vidējā termiņā palīdzēs veikt 
pētniecība, kas pamatojas uz pierādījumiem, kam ilgtermiņā jānoved pie efektīvas 
migrācijas pārvaldības un elastīgas izglītības un apmācības. 

Galvenie konstatējumi un ieteikumi 

Pamatiniciatīvu īstenošanas dažādās gaitas analīze rāda, ka šīs iniciatīvas tika noteiktas ar 
mērķi labāk vadīt stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanu.  Tomēr, izstrādājot politiku, šis 
mērķis nav ticis atzīts. Pamatojoties uz šā pētījuma rezultātiem, ir ierosināti šādi ieteikumi 
pamatiniciatīvu labākai integrācijai politikas instrumentos un saskaņotai pielāgošanai 
nākamajā plānošanas posmā. Mācībai, kas gūta Lisabonas stratēģijas īstenošanā, ir jāpalīdz 
uzlabot turpmāko stratēģiju īstenošanu.  

Pašreizējās kohēzijas politikas plānošanas posma pielāgošana Lisabonas 
stratēģijai Eiropas Savienības līmenī 

Lisabonas stratēģija bija lielā mērā lejupēja stratēģija, kurai trūka dalībvalstu atbalsta. 
Tāpēc stratēģiskās un abstraktās koncepcijas ir jāiemieso reāli īstenojamu projektu idejās, 
kuras ir iespējams saprast un pieņemt vietējā līmenī. Tas ir svarīgs faktors gan plānošanas, 
gan apspriežu procesā, gan arī īstenošanā, kas ļauj vieglāk orientēties kā plānošanas 
iestādēm, tā labuma guvējiem. Šīm projektu idejām ir jābūt indikatīvām, ļaujot 
ieinteresētajām pusēm, kam ir vajadzīgās iespējas, plānot savu iesaistīšanos, bet atbalstot 
arī tās puses, kam nav tik lielu iespēju. Sistēmas atbalsts darbības programmu līmenī arī ir 
izrādījies derīgs ieguldījums, nodrošinot palīdzību un vadību vietējā līmenī.  
1. Pašlaik Eiropas stratēģijas tiek uztvertas kā savrupas un nepiemērojamas. Ir jāiemieso 

Eiropas stratēģijas un koncepcijas saprotamos un reāli īstenojamos pasākumos, kurus ir 
iespējams pieņemt vietējā un reģionālā līmenī.  

2. Vadošās iestādes ir ietvērušas asignējumu kodus uzraudzības sistēmā. Tagad tās lieto 
šos kodus kā standarta rādītājus. Lai radītu pievienoto vērtību, kas pamatojas uz šo 
„mācību efektu”, būtu derīgi saglabāt šo asignējuma koda elementu turpmākajiem 
piešķīrumiem stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu īstenošanai.  

3. Ir ieteikts ieviest noteikumus programmu īstenošanas progresa (ko atspoguļo 
finansiālie rezultāti) un „asignējuma indikatora” izmaiņu „automatizācijai”. Kopš 2007.–
2013. gada perioda programmās ir noteikti asignējuma kodi „pasākumu līmenī”, un 
būtu lietderīgi ieviest katram pasākumam procentos izteiktu indikatoru, tādā veidā 
automātiski aprēķinot asignējuma kodu progresu kā finansiālu progresu. Turpmāko 
programmas pārskatīšanu var viegli ieviest pasākumu līmenī vai arī procentos izteiktu 
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indikatoru līmenī. Šāda pieeja dos atbilstošu situācijas novērtējumu gandrīz bez 
administratīvā sloga, kas ir pastāvīgs vadošo iestāžu un uzraudzības departamentu 
rūpju objekts.  

4. Konsekvences nodrošināšanai starp Eiropas un dalībvalstu instrumentiem ir jāievieš 
sinerģijas pārvaldīšana starp dažādiem pašreizējiem instrumentiem. 

Pamatiniciatīvu īstenošana, izmantojot kohēzijas politikas instrumentus 

Stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanai tika izstrādātas pamatiniciatīvas, lai labāk iesaistītu 
dalībvalstis. Šī pieeja tomēr nav vēl sasniegusi dalībvalstis, un šī situācija nemainīsies, ja 
netiks īstenoti Eiropas finanšu instrumenti.  

Ieteikumi — Eiropas līmenis 

5. Ņemot vērā to, ka šīs iniciatīvas veido stratēģijas „Eiropa 2020” galveno daļu, jānovērš 
pielāgojuma un koordinācijas trūkums starp kohēzijas politiku un stratēģiju „Eiropa 
2020”.  

6. Attieksmei pret visām pamatiniciatīvām ir jābūt tādai, lai dalībvalstu pārstāvji visos 
līmeņos būtu informēti par tām.  

7. Izstrādājot pamatiniciatīvu ceļvežus un īstenojot pamatiniciatīvas, ir jāņem vērā 
teritoriālā kohēzija.  

8. Pielāgojot kohēzijas politiku stratēģijai „Eiropa 2020”, pamatiniciatīvām ir ne tikai 
jāpiešķir kohēzijas politikas finansējums, bet arī jānodrošina pienācīgi pamatnoteikumi. 
Kohēzijas politikas intervencei jābūt vērstai uz strukturālo un regulatīvo pārmaiņu 
jomām, kā arī uz spēju veidošanu. 

9. Pamatiniciatīvu saskaņojumam ar ERAF un ESF jābūt izstrādātam un definētam 
kohēzijas politikas instrumentu vispārējā regulējumā. 

10. Indikatoriem, kas paredzēti struktūrfondu novērtējumam, ir jāatspoguļo 
pamatiniciatīvu mērķi. 

11. Ir jāizvairās no procesu un ziņošanas pienākumu dublēšanās un jānodrošina 
pārredzamība. 

Ieteikumi — dalībvalstu līmenis 

12. Izstrādājot darbības programmas, līdzekļu sadalījumam ir jāsaskan ar pamatiniciatīvu 
plāniem.  

13. Izstrādājot partnerattiecību līgumus, dalībvalstīm ir jāņem vērā pamatiniciatīvu mērķi 
un uzdevumi.  

14. Ņemot vērā to, ka pamatiniciatīvām partnerattiecību līgumos un attiecīgajās darbības 
programmās netika piešķirts papildu finansējums vai prēmijas, ir jāapsver stimulējuma 
ieviešana dalībvalstīm, lai pamatiniciatīvu integrācija nebūtu tikai tukši vārdi vai 
attiecīgo intervences kodu vienkārša uzraudzība. Galu galā, pamatiniciatīvu 
novatoriskie projekti ir jāatbalsta vairāk nekā, piemēram, standarta materiālās 
infrastruktūras projekti.  Tas jo īpaši attiecas uz ES–12 dalībvalstīm. 

Eiropas Parlamenta iesaistīšanās īstenošanas procesā 

Eiropas Parlamentam var būt liela nozīme pasākumu agrīnajā posmā, kad tiek noteikta 
pamatiniciatīvu īstenošanas sistēma. Tas attiecas gan uz ceļvežos noteiktajiem tematiem 
(t.i., īstermiņa un vidēja termiņa pasākumiem ES līmenī, galvenokārt A kategorijas, kā arī 
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C kategorijas pasākumiem), gan arī uz apspriežu veidu struktūrfondu regulējuma galīgās 
versijas formulējumam.  
15. Eiropas Parlamentam jānodrošina kohēzijas politikas finansējuma pielāgošana ceļvežos 

minētajiem pasākumiem, kā arī ceļvežos minētās dalībvalstu rīcības uzraudzība. 

16. Pamatiniciatīvu sarežģītības un tematiskā plašuma dēļ ir ieteicama visaptveroša to 
īstenošanas gaitas uzraudzība (piem., ideju kartes veidā, kas attēlo pamatiniciatīvu 
ziņojumus, norādot uz iepriekšējiem un turpmākajiem dokumentiem). Pašlaik tā varētu 
būt elementāra, pamatojoties uz pavaddokumentiem, bet īstermiņā un vidējā termiņā 
tai ir jākļūst sarežģītākai, pievienojot jaunus elementus, piem., regulējuma 
pārskatīšanu un jaunu ES līmeņa stratēģiju izstrādi saistībā ar pamatiniciatīvām utt. Šīs 
uzraudzības struktūra varētu būt vertikāla, ņemot vērā pamatiniciatīvu tematus (risinot 
redzamības un izpratnes jautājumus), vai arī horizontāla, ņemot vērā attiecīgos 
„produktus” (piem., politikas jomas, regulējumu, struktūras, uzraudzību utt., risinot 
efektivitātes un koordinācijas jautājumus).  

17. Līdzīgi pamatiniciatīvu uzraudzībai varētu paredzēt arī darba grupu vai komiteju 
tematisko pienesumu. Šajā gadījumā vertikālā struktūra, kas pamatojas uz tematiem, 
ir vieglāk pārvaldāma, izveidojot darba grupas ar vajadzīgajām zināšanām konkrētas 
tēmas risināšanai.  

 

Reģionālā un vietējā līmeņa iesaistīšana 

Iesaistīšanās pamatiniciatīvu īstenošanā reģionālā un vietējā līmenī neaprobežojas ar 
reģionālajām un vietējām pārvaldes iestādēm. Dažos gadījumos citas ieinteresētās puses ir 
piemērotāki partneri Eiropas finansiālā atbalsta efektīvai un lietderīgai izmantošanai. Tomēr 
reģionālajām un vietējām iesaistītajām pusēm ir jāizprot programmas kopaina.  

Ieteikumi — Eiropas līmenis 

18. Tie ietver reģionālo un vietējo iestāžu konkrētus indikatīvus ierosinājumus regulējuma 
pavaddokumentos. Var pieņemt, ka vairumam reģionālo un vietējo iestāžu trūkst 
iespēju vai motivācijas iesaistīties pamatiniciatīvu augstākā līmeņa stratēģijas 
īstenošanā, jo īpaši, ņemot vērā to, ka nav paredzēts nekāds papildu finansējums. No 
tā izriet — jo tuvāk vietējam līmenim ir indikatīvie ierosinājumi un jo vieglāk tiem 
sekot, jo lielāks būs to ieviešanas potenciāls. 

Ieteikumi — dalībvalstu līmenis 

19. Ir jāpastiprina teritoriālo paktu noslēgšana starp reģionālajām un vietējām iestādēm, 
lai uzlabotu partnerības līgumu īstenošanu. 

20. Vietējās un reģionālās iestādes nav pietiekamā mērā iesaistītas Eiropas stratēģiju 
īstenošanā, un daudzos gadījumos ir vajadzīga labāka un aptverošāka zinātības 
tālāknodošana. Arī šajā gadījumā dalībvalstis ir atbildīgas par zinātības tālāknodošanas 
nodrošināšanu.  

21. Reģionālās un vietējās iestādes ir jāiesaista plānošanas un apspriežu procesos tādā 
veidā, kas tām ir pa spēkam un kas izraisa jēgpilnu reakciju. Iesaistiet tās konkrētos 
indikatīvos pasākumos un iegūstiet to atzinību vai izpētiet alternatīvus viedokļus — tā 
vietā, lai iesaistītu tās abstraktā politikas apspriešanā vai sniegtu tām gatavus un 
neapstrīdamus scenārijus.  

22. Sekmējiet pieredzes apmaiņu un paraugprakses izplatīšanu, sniedzot viegli saprotamas 
instrukcijas pakāpeniskai stratēģijas „Eiropa 2020” pasākumu īstenošanai, atbalstot to 
ar palīdzības dienesta pakalpojumiem. 


