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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par kohēzijas politikas izmantošanu Lisabonas mērķu sasniegšanā
(2009/2235(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 174.–178. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz 
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 6. oktobra Lēmumu par Kopienas kohēzijas stratēģijas 
pamatnostādnēm (2006/702/EK),

– ņemot vērā tā 2009. gada 24. marta rezolūciju „Struktūrfondu regulas 2007.–2013. gada 
plānošanas periodam īstenošana — pārrunu rezultāti saistībā ar valsts kohēzijas politikas 
stratēģijām un rīcības programmām”,

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 16. augusta paziņojumu „Konkurētspējīgi Eiropas 
reģioni, izmantojot pētniecību un jauninājumus — ieguldījums izaugsmē un darba vietu 
radīšanā” COM(2007)0474,

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2007. gada 14. novembra darba dokumentu „Kohēzijas 
politika paver jauninājumu iespējas reģionos” SEC(2007)1547,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Sadarbība izaugsmes un darbavietu attīstībā — jauns 
posms Lisabonas stratēģijā” COM(2005)0024,

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu „Lisabonas stratēģijas izvērtējuma 
dokuments” SEC(2010)0114,

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 11. decembra paziņojumu „Dalībvalstis un reģioni, 
izmantojot ES kohēzijas politiku 2007.–2013. gadam, īsteno Lisabonas stratēģiju 
izaugsmei un nodarbinātībai” COM(2007)0798,

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 14. maija paziņojumu „Pārrunu rezultāti saistībā ar 
kohēzijas politikas stratēģijām un programmām 2007.–2013. gada plānošanas periodam” 
COM(2008)0301,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 21. decembra paziņojumu „Divdesmitais gada ziņojums 
par struktūrfondu izmantojumu (2008)” COM (2009)0617 galīgā redakcija/2,

– ņemot vērā 2000.–2006. gada plānošanas perioda ex-post novērtējumus,

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2009. gada 24. novembra darba dokumentu „Apspriešanās 
par turpmāko ES stratēģiju 2020. gadam” COM(2009)0647,

– ņemot vērā 2010. gada 11. februāra neoficiālās Eiropadomes secinājumus,
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– ņemot vērā Komisijas sākto sabiedriskās apspriešanas procedūru saistībā ar ES stratēģiju 
2020. gadam un tās rezultātus (SEC2010)0116),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta priekšlikumu „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” COM(2010)2020,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A7-0000/2010),

A. tā kā kopš 2007. gada struktūrfondu regulās ir ietverta obligāta prasība ES-15 dalībvalstīm 
piešķirt finansējumu Lisabonas mērķu sasniegšanai, kohēzijas politikas resursus piešķirot 
dalībvalstu un reģionu pievilcības uzlabošanai, izaugsmei un nodarbinātībai;

B. tā kā — jo īpaši pašreizējās recesijas apstākļos — kohēzijas politika tās pastāvīgā 
finansējuma apjoma un decentralizētās pārvaldības sistēmas dēļ ir galvenais instruments 
izaugsmes veicināšanai un darbavietu radīšanai ES;

C. tā kā divas trešdaļas valsts sektora investīciju visā ES tiek saņemtas no reģionālā un 
vietējā līmeņa, reģionālajām un vietējām varas iestādēm bieži ir ievērojama pieredze 
saistībā ar šo politiku, un tām ir nozīmīga loma gan pašreizējās Lisabonas stratēģijas, gan 
turpmākās ES stratēģijas 2020. gadam īstenošanā;

D. tā kā kohēzijas politikai jābūt ES stratēģijas 2020. gadam integrētai sastāvdaļai, jo tā ir 
ietverta Lisabonas līgumā kā instruments līguma mērķu sasniegšanai,

Kohēzijas politika un Lisabonas stratēģija
1. konstatē, ka programmas 2007.–2013. gada plānošanas perioda piešķīrumos aptuveni 

EUR 228 miljardi septiņu gadu periodā ir paredzēti Lisabonas prioritāšu īstenošanai; 
uzsver, ka kopējie piešķīrumi, arī ES-12 laikā, pārsniedza prasītos procentus;

2. atzīmē, ka piešķīrumi būtiski atšķiras dažādās dalībvalstīs un dažādu mērķu sasniegšanai; 
uzsver, ka nepastāv universāla politika visiem apgabaliem un ka mēģinājums tādu izveidot 
izraisītu vāju saikni ar izaugsmes stratēģiju un tās apgrūtinātu īstenošanu;

3. atgādina, ka jau 2000.–2006. gada plānošanas periodā bija spēcīga saikne starp kohēzijas 
politikas programmām un Lisabonas stratēģiju, kaut arī nepastāvēja asignēšanas 
mehānisms, — EUR 10,2 miljardi tika ieguldīti pētniecībā un jauninājumos;

4. pauž nožēlu, ka programmu novēlotās uzsākšanas dēļ un ar to saistītās informācijas par 
izdevumiem trūkuma dēļ pašreiz nav iespējams pārbaudīt atbilstību starp programmas 
piešķīrumiem un faktiskajiem izdevumiem; nepacietīgi gaida Komisijas stratēģiskā 
ziņojuma publikāciju un aicina, pamatojoties uz to, sākt augsta līmeņa debates iestāžu 
starpā, lai analizētu kohēzijas politikas devumu Lisabonas mērķu sasniegšanā un lai 
novērtētu savstarpējo saistību nākotnē;

5. kritizē to, ka nav vispārēja novērtējuma kohēzijas politikas izdevumu ietekmei uz reģionu 
attīstību; aicina Komisiju novērtēt struktūrfondu piešķīrumu Lisabonas stratēģijas 
īstenošanai teritoriālo ietekmi un novērtēt, vai šī sistēma tiešām veicina līdzsvarotu un 
saskaņotu teritoriālo attīstību;
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6. atzīst, ka efektīvam novērtējumam jābalstās uz tādiem indikatoriem, kas pieļauj datu 
salīdzināšanu un apkopošanu pa reģioniem; mudina Komisiju līdz 2012. gadam izveidot 
priekšlikumu par vērtēšanas indikatoriem, lai būtu iespējams noteikt radīto ietekmi un 
veikt nepieciešamos pielāgojumus attiecībā uz nākamajam plānošanas periodu;

7. pauž nožēlu, ka, lai gan Lisabonas programmas galvenie mērķi sākotnēji ietvēra 
ekonomisko izaugsmi, nodarbinātību un sociālo kohēziju, atsākot stratēģiju 2005. gadā, 
tika piedāvāta mazāk vērienīga programma, kurā sociālajam pīlāram bija atvēlēta mazāk 
svarīga loma;

8. uzskata, ka viens no galvenajiem Lisabonas stratēģijas ierobežojumiem ir vājā vairāku 
līmeņu pārvaldība ar reģionālo un vietējo iestāžu, kā arī pilsoniskās sabiedrības 
nepietiekamu iesaistīšanos stratēģijas veidošanā, īstenošanā, popularizēšanā un vērtēšanā; 
iesaka nākotnē šo līdzdalību paplašināt visos stratēģijas posmos;

9. uzsver, ka partnerības principa piemērošana Lisabonas stratēģijā ir palielinājusi vietējo un 
reģionālo iestāžu, kā arī ekonomiski un sociāli ieinteresēto pušu līdzdalības izjūtu 
attiecībā uz stratēģijas mērķiem un paaugstinājusi starpniecības pasākumu ilgtspēju;

10. norāda, ka reģionālā līmeņa iestādēm ir īpaši svarīga loma kā starpniekiem, lai stratēģija 
sasniegtu neskaitāmos ekonomiskos un sociālos dalībniekus, kas dzīvo un darbojas 
Eiropā, jo īpaši MVU, kā arī, lai veicinātu izglītību un arodapmācību, pētniecību, 
jauninājumus un attīstību;

11. iesaka uzlabot sinerģiju starp valstu stratēģiskajiem ietvardokumentiem un valstu reformu 
programmām, veicinot plašāku un regulāru dialogu visos līmeņos, ieskaitot Kopienas 
līmenī, starp administrācijām, kas ir atbildīgas par kohēzijas politiku un Lisabonas 
stratēģiju;

12. pauž atzinību par rezultātiem, kas līdz šim panākti, izmantojot finanšu vadības 
instrumentus un sadarbību ar EIB jauninājumu un pētniecības veicināšanā ar atjaunojamu 
finansējuma veidu palīdzību; atzīst to līdzekļu potenciālu investīciju jomā un aicina tos 
nostiprināt, jo īpaši attiecībā uz JEREMIE un JESSICA iniciatīvu, lai nodrošinātu labāku 
atbalstu uzņēmējdarbībai un MVU; iesaka vienkāršot noteikumus, kas regulē šos 
instrumentus, lai investīciju pretendenti tos varētu izmantot vairāk;

Kohēzijas politika un ES stratēģija 2020. gadam
13. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikuma par turpmākās ES stratēģijas 2020. gadam 

pieņemšanu; uzsver ilgtermiņu, kas raksturīgs šai stratēģijai, kuras mērķis ir radīt 
pamatnosacījumus Eiropas stabilai attīstībai, un piekrīt noteiktajām prioritātēm;

14. atzinīgi vērtē to, ka priekšlikumā ņemts vērā sociālais aspekts, taču pauž nožēlu, ka tam 
stratēģijā joprojām nav piešķirta galvenā loma; uzsver, ka nesenā krīze ir parādījusi, ka 
nevienā izaugsmes stratēģijā nedrīkst pavirši attiekties pret mērķiem sociālās aizsardzības, 
pakalpojumu pieejamības, nabadzības un sociālās atstumtības novēršanas, kā arī 
kvalitatīvu darbavietu radīšanas jomā;

15. atzinīgi vērtē aicinājumu veidot vairāk ilgtspējīgu, augsti kvalificētu darbavietu, taču 
atzīst, ka jauns ekonomiskais modelis varētu izraisīt izmaksu un ieguvumu nevienlīdzīgu 
sadalījumu starp atsevišķām dalībvalstīm un reģioniem un ka tādēļ, lai to nepieļautu, 
varētu būt vajadzīga rīcība Eiropas Savienības līmenī;
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16. uzsver, ka izglītība, apmācība, pētniecība un jauninājumi ir galvenie instrumenti ES 
attīstības veicināšanai un tās konkurētspējas palielināšanai saistībā ar globālajām 
problēmām; uzskata, ka šajās jomās jāveic regulāras investīcijas un ka jo īpaši jauninājumi 
būtu jāvērtē pēc to rezultātiem;

17. atzīmē, ka infrastruktūras problēmas Eiropā joprojām ir ļoti atšķirīgas, un tas kavē ES 
izaugsmes potenciālu; uzskata, ka jārada patiesi vienlīdzīgi apstākļi transporta, 
enerģētikas, telekomunikāciju un IT infrastruktūras jomā, jāiekļauj tās stratēģijā un arī 
nākotnē tām jāpiešķir nozīmīga loma kohēzijas politikā;

18. atzinīgi vērtē struktūrfondu lomas novērtēšanu ES stratēģijas 2020. gadam mērķu 
sasniegšanā; tomēr uzsver, ka kohēzijas politika nav tikai patstāvīgu finansiālo piešķīrumu 
avots. Tās galvenie principi — integrēta pieeja, vairāku līmeņu pārvaldība un reāla 
partnerība — ir izšķirošie elementi stratēģijas panākumu nodrošināšanai, un šos principus 
vajadzētu tajā pilnībā integrēt;

19. uzsver, ka spēcīgai un labi finansētai kohēzijas politikai, kas ietver visus Eiropas reģionus, 
jākļūst par ES stratēģijas 2020. gadam galveno elementu; uzskata, ka šī politika ar tās 
horizontālo pieeju ir priekšnosacījums ES stratēģijas 2020. gadam mērķu sasniegšanai, kā 
arī sociālas, ekonomiskas un teritoriālas kohēzijas nodrošināšanai visā ES; noraida visus 
mēģinājumus atgriezties pie kohēzijas politikas un aicina ES budžeta pārskatā pilnībā 
atbalstīt reģionālo dimensiju;

20. uzsver, ka kohēzijas politika nav pakļauta ES stratēģijai 2020. gadam; uzsver, ka, lai arī 
kohēzijas politikas prioritātes būtu jāsaskaņo ar ES stratēģijas 2020. gadam mērķiem, ir 
jāpieļauj pietiekama elastība, lai reaģētu uz reģionālajām īpatnībām un atbalstītu vājāk 
attīstītos reģionus to centienos atrisināt savas sociālekonomiskās problēmas un samazināt 
nevienlīdzību;

21. aicina uzlabot ES stratēģijas 2020. gadam pārvaldes sistēmu salīdzinājumā ar Lisabonas 
stratēģiju; iesaka to veidot un īstenot saskaņā ar vairāku līmeņu pārvaldības principu, lai 
nodrošinātu vietējo un reģionālo varas iestāžu, kā arī ieinteresētās pilsoniskās sabiedrības 
plašāku līdzdalību;

22. uzskata, ka teritoriālajai kohēzijai, kas kā jauns mērķis ir iekļauta Lisabonas līgumā, ir 
jābūt stratēģijas neatņemamai daļai kā priekšnosacījumam tās mērķu sasniegšanai;

23. norāda, ka spēcīgāks stratēģijas teritoriālais aspekts, ņemot vērā Eiropas reģionu īpatnības, 
līdz ar reģionālo un vietējo varas iestāžu tiešu iesaistīšanos attiecīgo programmu 
plānošanā un īstenošanā, ļaus panākt lielāku līdzdalības izjūtu attiecībā uz stratēģijas 
mērķiem visos tās līmeņos, kā arī labāku informētību par mērķiem un to rezultātiem;

24. norāda uz pilsētu nozīmīgo lomu ES stratēģijas 2020. gadam mērķu sasniegšanā; mudina 
ES stratēģijas 2020. gadam prioritāšu īstenošanā ņemt vērā to pieredzi un ieguldījumu, jo 
īpaši attiecībā uz klimata un demogrāfiskajām izmaiņām un dabai draudzīgām 
investīcijām;

25. atzīst, ka, lai gan struktūrfondi ir ļoti svarīgi, tie tomēr nav vienīgais instruments ES 
stratēģijas 2020. gadam īstenošanai; sagaida, ka Komisija piedāvās konkrētus, uz integrētu 
pieeju balstītus priekšlikumus sinerģijas radīšanai starp kohēzijas politiku un 
pastāvošajām nozaru politikām; iesaka racionalizēt programmu mērķus, instrumentus un 
administratīvās procedūras, kā arī saskaņot šo politiku programmu ilgumus;
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26. iesaka nākotnē tiesiskajā regulējumā struktūrfondu izmantošanai piemērot vienkāršotu 
pieeju; uzsver, ka noteikumu un procedūru saskaņošanas rezultātā varētu būt iespējams 
vienkāršot īstenošanas sistēmas un veicināt finansējuma potenciālo saņēmēju piedalīšanos 
ES līdzfinansētās programmās;

27. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS
Pašreizējās sistēmas novērtējums
Gan Lisabonas stratēģijā, gan kohēzijas politikā jauninājumi to plašākajā nozīmē ir atzīti par 
galveno instrumentu, lai veicinātu izaugsmi Eiropā un stimulētu tās konkurētspēju saistībā ar 
globalizētās pasaules radītajiem izaicinājumiem. Līdz ar to jauninājumi ir abu šo programmu 
centrā, un to stratēģiskā nozīme ir uzsvērta vairāk nekā jebkad iepriekš.

Kopienas stratēģijas pamatnostādnes 2007.–2013. gadam nosaka oficiālu prasību ES-15 
dalībvalstīm (un ieteikumu ES-12 dalībvalstīm) vismaz 60 % programmas piešķīrumu 
paredzēt konverģences jomai un 75 % — konkurētspējas un nodarbinātības jomai, lai 
sasniegtu Lisabonas mērķus.

Faktiski jau 2000.–2006. gada plānošanas periodā, kad nebija nekādu oficiālu prasību saistībā 
ar piešķīrumiem, no 5,5 % līdz 7,4 % struktūrfondu kopējo izdevumu (kopā 
EUR 10,2 miljardi) tika ieguldīti pētniecībā un jauninājumos.
Līdz šim pieejamajos ex-post novērtējumos ir uzsvērts, ka Lisabonas mērķu sasniegšanai 
reģionālās programmas plašāk ir izmantotas salīdzinoši attīstītākajos reģionos, turpretī 
nabadzīgākos reģionos, kur programmas parasti koncentrējās vairāk uz pamatinfrastruktūru, 
Lisabonas mērķu sasniegšanai tās izmantotas retāk.
Ir acīmredzams, ka nevar visiem rajoniem piemērot vienu universālu stratēģiju, jo dažādu 
reģionu pretējām īpatnībām un teritorijas izmēriem bija liela ietekme uz īstenoto pasākumu 
efektivitāti. Šī iemesla dēļ būtiska kļūst reģionālo un vietējo varas iestāžu iesaistīšana ne tikai 
programmu īstenošanā, bet arī plānošanā, jo tieši šīs iestādes vislabāk pārzina savu attiecīgo 
teritoriju vajadzības.

Spriežot pēc programmas piešķīrumu 2007.–2013. gada plānošanas periodam analīzes, 
piešķīrumi ir nedaudz pārsnieguši noteiktos minimumus. Īpaši pieminams, ka prioritātēm, kas 
saistītas ar Lisabonas stratēģiju, konverģences jomā piešķirti 65 % kopējā finansējuma, bet 
konkurētspējas jomā — 82 %. Šie procenti, kas kopā veido apmēram EUR 228 miljardu 
kopējo piešķīrumu septiņu gadu periodā, attiecas uz ES-27, parādot, ka arī ES-12 dalībvalstis 
aktīvi piedalījušās finansējuma piešķiršanā.

Kā tas bija paredzams, piešķīrumi dažādās dalībvalstīs un dažādu mērķu sasniegšanai ir 
būtiski atšķirīgi. Īpaši labi šī atšķirība ir redzama starp konkurētspējas programmām, kuras ir 
cieši saistītas ar Lisabonas stratēģiju un kurās ir likts uzsvars uz jauninājumiem, zināšanām un 
tehnoloģijām, turpretī konverģences programmās visai augsta prioritāte ir piešķirta 
nodarbinātības jomai, kas norāda uz to, ka par turpmākas attīstības priekšnoteikumu uzskatīta 
izglītības un arodapmācības sistēmas reforma.

Pirmo stratēģisko ziņojumu, kurā būs analizēti dalībvalstu rezultāti šo prioritāšu sasniegšanā 
ar piešķīrumu palīdzību programmas īstenošanas pirmajos 18 mēnešos, Komisija pieņems 
vēlākais 2010. gada 1. aprīlī.

Patiesībā ir rūpīgi jāizvērtē, kādā mērā šī iesaistīšanās atspoguļojas faktiskajos izdevumos 
projekta līmenī. Diemžēl programmu novēlotās uzsākšanas un ar to saistītās informācijas par 
izdevumiem trūkuma dēļ pašreiz nav iespējams pārbaudīt šo atbilstību.
Tādēļ, neskatoties uz ierobežoto pārskata periodu, Komisijas stratēģiskais ziņojums šajā ziņā 
būs nozīmīgs dokuments, uz kuru tiks balstītas augsta līmeņa debates starp iestādēm ar mērķi 
novērtēt struktūrfondu ieguldījuma Lisabonas mērķu sasniegšanā apmēru un veidu, kā arī 
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sagatavot ceļu nopietnām apspriedēm starp ES un valstu iestādēm, reģionālajām 
ieinteresētajām pusēm un pilsonisko sabiedrību par izaugsmes un nodarbinātības veicināšanas 
stratēģiju pēc 2010. gada jeb tā saukto ES stratēģiju 2020 gadam.
Vēl svarīgāk ir spēt ilgtermiņā novērtēt, kāda ir bijusi ar struktūrfondu starpniecību piešķirto 
Lisabonas investīciju ietekme dalībvalstīs un reģionos. Diskusijas par nākotni nebūs efektīvas, 
ja nebūs zināmi šī novērtējuma rezultāti.

Tā kā programmas īstenošana sākta nesen, šāda informācija vēl nav pieejama, tomēr ir svarīgi 
jau tagad gatavoties un pievērst Komisijas uzmanību tam, ka ir steidzīgi jāizstrādā instrumenti 
šādas analīzes veikšanai, t.i., saskaņoti indikatori, ar kuriem iespējams visā plānošanas 
periodā apkopot un salīdzināt informāciju par dažādām dalībvalstīm un programmām ar mērķi 
noskaidrot radīto ietekmi un veikt nepieciešamos pielāgojumus.

Kohēzijas politikas loma ES stratēģijā 2020. gadam
Nākotnes veidošana ir saistīta ar pagātnes analizēšanu, lai uzlabotu sasniegtos rezultātus, gūtu 
labumu no pieredzes un izvairītos no iepriekšējām kļūdām. Tādēļ, veidojot jauno ES stratēģiju 
2020. gadam, kuras uzdevums būs reaģēt uz nākamās desmitgades problēmām, ir 
nepieciešams rūpīgi pārdomāt saistību starp kohēzijas politiku un Lisabonas stratēģiju.

Patiesībā kohēzijas politika var gūt labākus panākumus investīciju mobilizēšanā izaugsmes un 
nodarbinātības veicināšanai nekā citas politikas; tā arī ir pierādījusi, ka pareizi piemērota 
partnerības principa gadījumā reģionālās un vietējās iestādes kļūst par galvenajiem prioritāšu 
īstenošanas aizstāvjiem un ka veidojas labāka līdzdalības izjūta attiecībā uz politikas mērķiem 
un rezultātiem.
Komisijas priekšlikumā par ES stratēģiju 2020. gadam kohēzijas politika ir atzīta par svarīgu 
politiku ES stratēģijas 2020. gadam mērķu sasniegšanā.
Tomēr šķiet, ka kohēzijas politika tajā ir uzskatīta drīzāk par patstāvīga finansējuma avotu 
nevis par svarīgu paraugu tādu principu piemērošanai kā partnerība, integrēta pieeja un 
vairāku līmeņu pārvaldība, kā arī spējai mobilizēt reģionālās un vietējās iestādes. Ja šie 
principi, kuri lielā mērā nosaka kohēzijas politikas ieguldījumu ES stratēģijas 2020. gadam 
veiksmīgā īstenošanā, netiks tajā pareizi integrēti, var būt apdraudēti pašas stratēģijas 
panākumi. 
Ziņojumā ir izteikti daži konkrēti priekšlikumi, kā nodrošināt šīs saiknes adekvātu ievērošanu.

 ES stratēģijā 2020. gadam noteiktās prioritātes būtu stingri jāsaskaņo ar nākamās 
kohēzijas politikas prioritātēm: ir vairāk jākoncentrējas uz galvenajām prioritātēm un to 
labāku savstarpēju papildināšanos, vienlaikus nodrošinot reģionālo īpatnību ievērošanai 
vajadzīgo elastību.

 Jāizveido sinerģija starp valstu stratēģiskajiem ietvardokumentiem un valstu reformu 
programmām un labāk jāizmanto to potenciāls, cita starpā, uzlabojot administratīvo 
koordināciju ES, valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai uzlabotu pārvaldību.

 ES stratēģijas 2020. gadam mērķi jādefinē Kopienas līmenī, bet to īstenošanā un 
piemērošanā valstu politikām nākotnē vairāk jāiesaista reģionālās un vietējās iestādes. 
Viens no galvenajiem līdz šim plaši atzītajiem Lisabonas stratēģijas ierobežojumiem ir 
vājā vairāku līmeņu pārvaldība un reģionālo un vietējo varas iestāžu nepietiekama 
iesaistīšanās stratēģijas mērķu īstenošanā, kaut gan divas trešdaļas valsts sektora 
investīciju tiek saņemtas no reģionālā un vietējā līmeņa un šīm iestādēm bieži ir uzkrāta 



PE439.858v02-00 10/10 PR\809185LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

ievērojama pieredze saistībā ar šo politiku. Reģionālās dimensijas ievērošana nākotnes 
stratēģijā ir nepieciešama arī saistībā ar Lisabonas līguma jaunajiem noteikumiem, kuri 
atzīst subsidiaritātes subnacionālo līmeni. „Augšupēja” pieeja” nodrošinās patiesu 
līdzdalību attiecībā uz stratēģiju, kā arī tās ilgtermiņa ilgtspēju. Vairāku līmeņu pārvaldība 
ir jāapsver ne tikai tās vertikālajā, bet arī horizontālajā aspektā, izveidojot attiecības starp 
viena līmeņa ekonomiskajiem un sociālajiem dalībniekiem.

 Nākotnes stratēģijas pieņemšanā ir pilnībā jāīsteno partnerības princips. Šāda pieejas 
maiņa nodrošinātu iedzīvotāju labāku informētību par stratēģijas mērķiem un rezultātiem; 
šobrīd informētības trūkums ir viena no lielākajām Lisabonas stratēģijas nepilnībām.

 Lai gan teritoriālā kohēzija Lisabonas līgumā ir atzīta par Kopienas mērķi, Komisijas 
priekšlikumā teritoriālais aspekts ir pieminēts pārāk maz, un tas var izraisīt politikas 
sadalīšanos pa jomām. Tieši pretēji — tikai integrēta pieeja, iekļaujot stratēģijā reģionālo 
aspektu, sniegs efektīvus rezultātus. Jo īpaši būtu jāuzlabo sinerģija starp ES 
instrumentiem, kas veicina jauninājumus (struktūrfondi, CIP un Septītā 
pamatprogramma), un nākotnē jāsaskaņo šo instrumentu daudzgadu programmu termiņi.

 Pilnībā jāizmanto finanšu vadības instrumentu, īpaši JEREMIE un JESSICA, sniegtās
iespējas, lai uzlabotu atbalstu uzņēmējdarbībai, īpaši MVU; sevišķi svarīgi būtu 
vienkāršot noteikumus par šo finanšu instrumentu piedāvāto piešķīrumu izmantošanu un 
pārvaldību, lai veicinātu to plašāku izmantošanu ieinteresēto saņēmēju vidū.

 Kohēzijas politikai jāpiešķir pietiekams finansējums, un tai jāaptver visa Eiropas 
Savienības teritorija, lai efektīvi atbalstītu jaunās stratēģijas veidošanu.

 Kohēzijas politikas turpmākais tiesiskais regulējums ir jāvienkāršo, lai samazinātu 
pašreizējo kļūdu daudzumu un lai atvieglotu ieinteresēto pušu, jo īpaši privātu partneru, 
dalību projektos.


