
PR\819344LV.doc PE442.941v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Reģionālās attīstības komiteja

2009/2233(INI)

9.6.2010

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par patiesas teritoriālās, sociālās un ekonomikas kohēzijas sasniegšanu Eiropas 
Savienībā — nepieciešams priekšnoteikums pasaules mēroga konkurētspējai?
(2009/2233(INI))

Reģionālās attīstības komiteja

Referents: Petru Constantin Luhan



PE442.941v01-00 2/10 PR\819344LV.doc

LV

PR_INI

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS ............................................3

PASKAIDROJUMS ...............................................................................................................8



PR\819344LV.doc 3/10 PE442.941v01-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par patiesas teritoriālās, sociālās un ekonomikas kohēzijas sasniegšanu Eiropas 
Savienībā — nepieciešams priekšnoteikums pasaules mēroga konkurētspējai?
(2009/2233(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Lisabonas līgumu, ar kuru groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas 
Kopienas dibināšanas līgumu (2007/C 306/01), un jo īpaši tā I un XVIII sadaļu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Globālā Eiropa. Konkurence pasaulē —
ieguldījums ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā” (COM(2006)0567),

– ņemot vērā ESAO 2009. gada ziņojumu,

– ņemot vērā „Successful partnerships: a guide” (Veiksmīgās partnerības: vadlīnijas), 
ESAO LEED (Vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstības) forums partnerībai un 
vietējai pārvaldībai, 2006. gads, 

– ņemot vērā Ziņojumu par globālo konkurētspēju 2009.–2010. gadā, Pasaules Ekonomikas 
forums, Šveice, 2009. gads,

– ņemot vērā neatkarīgu ziņojumu, ko pēc reģionālās politikas komisāres Danuta Hübner
lūguma 2009. gada aprīlī sagatavoja Fabrizio Barca, „Darba kārtība reformētai kohēzijas 
politikai — uz vietējās attīstības prioritātēm balstīta pieeja Eiropas Savienības problēmu 
pārvarēšanai un plānu īstenošanai”,

– ņemot vērā Eiropas Pašvaldību un reģionu padomes politisko dokumentu „ES kohēzijas 
politikas nākotne”, Brisele, 2009. gada decembris,

– ņemot vērā Eiropas Reģionu asamblejas (ERA) rezolūciju par reģionālo politiku pēc 
2013. gada, ko ERA Ģenerālā asambleja pieņēma 2007. gada 8. novembrī, Udinē, Itālijā,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par pārrunu rezultātiem saistībā ar 
kohēzijas politikas stratēģijām un programmām 2007.–2013. gada plānošanas periodam 
(COM(2008)0301),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. marta rezolūcija par Struktūrfondu regulas 
2007.–2013. gada plānošanas periodam īstenošanu — pārrunu rezultāti saistībā ar valstu 
kohēzijas politikas stratēģijām un rīcības programmām (2008/2183(INI))1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. marta rezolūciju par paraugpraksi 
reģionālās politikas jomā un šķēršļiem struktūrfondu izmantošanā (2008/2061(INI)) 2,

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0165.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0156.
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– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada 21. oktobra rezolūciju par pārvaldību un 
partnerību reģionālās politikas jomā valstu, reģionu un projektu līmenī (2008/2064(INI))1,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu par Zaļo grāmatu par teritoriālo 
kohēziju un [..] par kohēzijas politikas nākotnes reformu (A6-0083/2009)2,

– ņemot vērā Ceturto ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju (COM(2007)0273),

– ņemot vērā Komisijas 20. gada ziņojumu par struktūrfondu izmantojumu (2008) 
(COM(2009)0617),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Privātā un publiskā sektora ieguldījumu 
mobilizēšana ekonomikas atveseļošanai un ilgtermiņa strukturālo pārmaiņu 
nodrošināšanai: publiskā un privātā sektora partnerību veidošana” (COM(2009)0615),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

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

A. tā kā Eiropas Savienība var būt globāli konkurētspējīga tikai tādā mērā, cik ar iekšējo 
politiku tiek stiprinātas tās spējas reaģēt uz globāliem uzdevumiem, bet lejupslīdes periodi 
uzskatāmi parāda, ka mazāk attīstītajiem reģioniem ir mazāk atjaunotnes spēju;

B. tā kā ESAO 2009. gada ziņojumā ir dots ieteikums ilgtermiņa izaugsmei, uzsverot, kāda 
nozīme ir nodokļu politikai, ieguldījumiem infrastruktūrā, izglītība un darbaspēkā, kā arī 
ražošanas tirgu noregulēšanai, tādējādi uzsverot to nozīmi;

C. tā kā Pasaules ekonomikas foruma 2009. gada Ziņojumā par globālo konkurētspēju, kā arī 
citos ziņojumos ir norādīts uz infrastruktūras izšķirošo nozīmi kā otro no 12 pīlāriem, 
pamatojoties uz kuriem tiek vērtēta globālā konkurētspēja, un uzsvērts, ka kvalitatīva 
infrastruktūra ir priekšnoteikums, lai samazinātu attālumu radīto ietekmi, piesaistītu 
ārvalstu investīcijas un nodrošinātu ekonomiskās attīstības iespējas;

D. tā kā, lai sasniegtu mērķus, ko ES paredzējusi līdz 2020. gadam, nepieciešams saprast 
atšķirības attīstības līmeņos un ierobežojumos un ir jānosaka tādi mērķi, kas atbilst 
reālajai situācijai, un vajadzības, ko nosaka, konsultējoties ar visiem iesaistītajiem 
dalībniekiem dažādos valdības līmeņos;

E. tā kā 2010. gada marta Eiropadome atzina ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas 
veicināšanas un jo īpaši infrastruktūras attīstības nozīmi, lai nodrošinātu panākumus ES 
stratēģijai laika posmam līdz 2020. gadam apstākļos, kad ar šo jauno stratēģiju tiks risināti 
jautājumi saistībā ar ekonomiskās attīstības blokādēm;

F. tā kā līdz ar krīzes sekām turpmākajos gados būs jārisina liela apmēra uzdevumi saistībā 
ar pielāgošanos globalizācijai, demogrāfiskajām izmaiņām, klimata pārmaiņām un ar 
enerģiju saistītu jautājumu risināšanai un reģioni būs lielā mērā atbildīgi par apstākļu 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0492.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0163.
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nodrošināšanu, lai ierobežotu to ietekmi uz sabiedrību, un tā kā reģioni jāatbalsta, 
pamatojoties uz apzinātām vajadzībām, veicinot partnerības principu un piemērotus 
instrumentus dažādu politikas veidu teritoriālās ietekmes ex-ante novērtēšanai;

G. tā kā debašu rezultātos par kohēzijas politikas stratēģijām un programmās plānošanas 
periodam no 2007. gada līdz 2013. gadam redzams, ka plānu kvalitāte un ieinteresēto 
personu iesaistīšanās katrā pārvaldības līmenī ir palielinājusies, tādējādi efektīvāk veicinot 
Lisabonas mērķu sasniegšanu ekonomiskās konkurētspējas un nodarbinātības jomā;

H. tā kā kohēzijas politikas reformai jāveicina šīs politikas uzlabošanās, izmantojot Eiropas 
politiku labāku atbilstību, labāku koordināciju un sinerģiju bez politikas jomu savstarpējas 
pakārtošanas, pamatojoties uz Eiropas Savienības vajadzībām un mērķiem saistībā ar 
ilgtspējīgu attīstību;

I. tā kā vietējā un reģionālā līmenī ir piedāvāti vairāki darba dokumenti un analītiskas 
metodes, kas palīdz veicināt ekonomisko attīstību un sociālo integrāciju, kuras uzskatāmi 
parāda vietējo un reģionālo dalībnieku iesaistīšanos kohēzijas politikā un gatavību 
uzņemties saistības šajā jomā;

J. tā kā atpalikušo reģionu ekonomiskā konkurētspēja tiek atbalstīta, attīstot jebkura veida 
infrastruktūru, kas veicina piekļuvi izglītībai, pētniecībai un inovācijai,

Kohēzijas politika kā priekšnoteikums ekonomiskajai konkurētspējai pasaules mērogā

1. atzinīgi vērtē Eiropas Savienības kohēzijas politikas pievienoto vērtību un tās nozīmi kā 
instrumentam reģionu konkurētspējas palielināšanai, īstenojot strukturālas reformas un 
veicinot reģionu spēju pielāgoties globālajam ekonomiskajam klimatam;

2. uzsver valsts sektora nozīmi kohēzijas politikas īstenošanā, atjaunojot uzticību un 
solidaritāti lejupslīdes laikā un pēc tās, veicot valsts ieguldījumus, jo īpaši infrastruktūrā, 
un nodrošinot ilgtspējīgu attīstību;

3. uzskata, ka ES līdzsvarota ekonomiskā attīstība, kā noteikts Lisabonas līgumā, mazina 
reģionālās atšķirības attīstības līmeņos un sagatavo reģionus uzdevumiem saistībā ar 
globalizāciju, demogrāfiskām pārmaiņām un klimata pārmaiņām, ņemot vērā to īpašās 
nepilnības;

4. norāda, ka ar kohēzijas politiku, izmantojot pētniecības un attīstības un inovācijas 
politikas radītās sinerģijas, var nodrošināt līdzekļus, lai risinātu ES stratēģijas 
2020. gadam uzdevumus, atbalstot un sekmējot īpašus vietējos potenciālus un nodrošinot 
sociālo, ekonomisko un teritoriālo kohēziju;

Teritoriālā kohēzija — pārdomas par ES politikas vietēja līmeņa ietekmi

5. atbalsta viedokļus, kas pausti Zaļajā grāmatā par teritoriālo kohēziju par galvenajiem 
teritoriālās kohēzijas faktoriem; īpaši piemin reģionālās daudzveidības ievērošanu un 
reģionālā potenciāla un konkurētspējas attīstīšanu, uzsverot nozīmi, kāda ir pieejai caur 
sabiedriskajiem pakalpojumiem un piemērotu infrastruktūru, un aicina Komisiju izvirzīt 
konkrētus priekšlikumus teritoriālās kohēzijas mērķu īstenošanai;
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6. uzskata, ka dalībvalstīm jāatbalsta uz vietu balstīta pieeja, lai izstrādātu un īstenotu 
kohēzijas politiku; atzīst, ka reģionu nozīme mainās starp dalībvalstīm atkarībā no to 
politiskās un administratīvās struktūras; aicina meklēt uzlabojumu, veicinot 
decentralizācijas principu pašreizējā plānošanas periodā, kad reģioni pārvalda tikai 
30,5 % no kohēzijas politikai piešķirtā budžeta, bet atlikušo daļu — centrālās valdības;

7. atzinīgi vērtē URBAN un LEADER iniciatīvu rezultātus un uzskata, ka kohēzijas politika 
var radīt pamatu saskaņotai lauku un pilsētu attīstībai; aicina Komisiju izskatīt un 
piedāvāt darba metodoloģijas, ar kurām varētu veicināt pilsētu un lauku partnerības un 
stimulēt ilgtspējīgu lauku attīstību;

Kohēzijas politikas ietekmes maksimāla palielināšana ekonomiskās konkurētspējas 
kāpināšanai

8. uzskata partnerību par galveno principu kohēzijas politikas satura noteikšanā, izmantojot 
augšupēju pieeju, kas veicina administratīvās veiktspējas un plānošanas procesa kvalitāti;
uzskata, ka visiem valdības līmeņiem jābūt kohezīviem, papildinošiem un produktīviem, 
ceļot ES ekonomisko konkurētspēju; aicina Komisiju izskatīt trīspusēju Komisijas, 
dalībvalsts un reģiona nolīgumu iespēju, lai nodrošinātu partnerības saistību izpildi;

9. uzsver nepieciešamību vienkāršot struktūrfondu un Kohēzijas fonda izmantošanas 
procedūras un nodrošināt to elastīgumu un samazināt administratīvo slogu saņēmēju 
finansēšanai, lai iestādes varētu savlaicīgi risināt liela mēroga uzdevumus ar attiecīgiem 
resursiem; uzskata, ka ar valsts un privātpersonu partnerībām var nodrošināt reālu 
atbalstu, papildinot centienus vietējā un reģionālā līmenī, un aicina Komisiju izvirzīt 
konkrētus priekšlikumus publiskā un privātā sektora partnerību konsolidācijai saistībā ar 
kohēzijas politiku;

10. uzsver, ka svarīgi turpināt atbalsta nodrošināšanu projektiem, kuri paredzēti mazāk 
attīstītiem reģioniem, lai būtu iespējams uzturēt šajā plānošanas periodā gaidīto ietekmi 
un tā sakristu ar sākotnējām aplēsēm; uzskata, ka atbalsta atcelšana varētu mazināt 
ietekmi, kāda bijusi pozitīviem sākotnējiem rezultātiem;

11. uzskata, ka, lemjot, kuriem rajoniem pienākas ES finansiāls atbalsts, par galveno rādītāju 
jāņem IKP līmenis un ka citu rādītāju ieviešana ir pieļaujama tikai pēc pētījumiem par to 
nozīmību un veidu, kādā informācija tiek vākta un apstrādāta;

12. uzskata, ka finansējumu svarīgi piešķirt, pamatojoties uz reģionālām īpatnībām; aicina 
Komisiju izstrādāt attiecīgus finanšu instrumentus pievienotās vērtības radīšanai īsā un 
vidējā termiņā, ņemot vērā arī ekonomiskās un finansiālās krīzes ietekmi;

Kohēzijas politika kā galvenā politika periodam pēc 2013. gada

13. uzsver reģionālās attīstības un teritoriālās kohēzijas izšķirošo nozīmi, veicinot ES 
ekonomisko konkurētspēju un domājot par ES stratēģijas 2020. gadam mērķiem, kā vienu 
no galvenajiem veidiem ekonomiskā līdzsvara sasniegšanai izmantojot uz vietu balstītu 
pieeju;
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14. atgādina Komisijai un dalībvalstīm, ka ES sabiedrības cerības pamatojas uz tās 
vajadzībām un jo īpaši uz vēlmi piekļūt attiecīgai infrastruktūrai un kvalitatīviem 
sabiedriskiem pakalpojumiem, kuri jānodrošina taisnīgi un par visiem Eiropas 
iedzīvotājiem pieņemamām cenām neatkarīgi no vietas, kur viņi dzīvo un strādā;

15. uzsver faktu, ka ar ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju tiek nodrošināta iespēja 
pilnībā izmantot pētniecības, attīstības un inovācijas potenciālu un nodrošināt Eiropas 
sabiedrībai augstākus dzīves standartus un lielāku uzticību Eiropas Savienībai; selektīvos 
ieguldījumos pētniecībā, attīstībā un inovācijā jāņem vērā reģionālās un pilsētu jaudas un 
potenciāli un ar tiem jāpalīdz attīstīt šo nozari, izmantojot iestāžu attīstības un veiktspējas 
palielināšanas programmas;

16. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Uzlabota dzīves kvalitāte, radot drošas un labākas kvalitātes darbavietas, kā arī piekļuves 
nodrošināšana visa veida infrastruktūrām, piemēram, transportam, saistībā ar sociālo sfēru vai 
izglītību vai saistībā ar pētniecību, attīstību un inovāciju, ir bijis galvenais iemesls, lai 
sabiedrība atbalstītu Eiropas integrāciju.

Ar kohēzijas politiku var nodrošināt Eiropas Savienības kohezīvu attīstību, izmantojot tās 
īpašos mērķus un instrumentus, tādējādi apmierinot Eiropas sabiedrības ekonomiskās un 
sociālās vajadzības. Tai pat laikā ES dalībvalstīm, tostarp Austrumeiropā un 
Dienvidaustrumeiropā, nākas tieši saskarties ar globalizācijas ietekmi.

Veids, kādā katra dalībvalsts izmanto iespējas, ko piedāvā dalība vienotā Eiropas tirgū, ir 
atkarīga no tās attīstības pakāpes un līmeņa, kas valstu starpā ir atšķirīgs. Tātad katra 
dalībvalsts ir atbildīga par visefektīvāko pasākumu noteikšanu, lai veicinātu savas 
ekonomikas funkcionēšanu šajā globālajā sistēmā.

Šis ziņojums, kas saucas „Patiesas teritoriālās, sociālās un ekonomikas kohēzijas sasniegšana 
Eiropas Savienībā — nepieciešams priekšnoteikums pasaules mēroga konkurētspējai?”, ir 
paredzēts debašu rosināšanai starp Eiropas Parlamenta deputātiem par Eiropas Savienības un 
dalībvalstu līmenī pieņemto pasākumu savstarpējo atkarību un papildinošo raksturu, lai 
īstenotu ES politikas mērķus, tostarp mērķi palielināt globālo ekonomisko konkurētspēju.
Ziņojuma mērķis ir sniegt pamatu, kurā uzsvērta kohēzijas politikas integrējošā loma un 
ieguldījums ES globālās konkurētspējas palielināšanā.

Referenta pieeja

Globālajā un Eiropas kontekstā ir notikusi reģionu virzība uz priekšu, ko veicinājuši 
uzdevumi klimata pārmaiņu jomā, iedzīvotāju novecošanās, sociālās migrācijas vai enerģijas 
jomā, vai arī uzdevumi saistībā ar ekonomisko un finanšu krīzi, kuras ietekme jūtama vietējā 
līmenī.

Referents uzskata, ka kohēzijas politika ir ES galvenā politika, lai pēc iespējas veicinātu 
reģionu spēju risināt šos uzdevumus un tādējādi palīdzētu palielināt ES globālo ekonomisko 
konkurētspēju,

- nodrošināt kopējus dzīves standartus visiem ES iedzīvotājiem; un
- atbalstot attīstību, veicinot vietējās un reģionālās īpatnības un tādējādi radot pievienoto 

vērtību un ekonomikas produktivitāti.

Kohēzijas politika nozīmēja būtisku ieguldījumu Lisabonas stratēģijas mērķu īstenošanā, bet 
referents uzskata, ka iegūto rezultātu un to sagaidāmās ietekmes konsolidācijai vēl jāveic 
nepārtraukti ieguldījumi visu veidu infrastruktūrās, kas ir pamats ekonomiskās konkurētspējas 
palielināšanai.
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Infrastruktūra kā fundamentāls faktors globālās konkurētspējas palielināšanai

Infrastruktūra ir viens no starptautiski atzītajiem galvenajiem pīlāriem ekonomiskās 
konkurētspējas līmeņu noteikšanai. Šis pīlārs dod iespēju neņēmt vērā attālumu radīto ietekmi 
un nodrošināt ieguldījumu un darbaspēka mobilitāti.

ES stratēģijas 2020. gadam mērķis saistībā ar konkurētspējīgu, savstarpēji saistītu un videi 
nekaitīgāku ekonomiku ir sasniedzams, modernizējot un savstarpēji savienojot infrastruktūras, 
kā arī atbalstot investīciju plānus un attīstības projektus, kuri atbilst katra reģiona raksturīgām 
īpatnībām. Šo pieeju var reāli īstenot, izmantojot inovatīvas metodes un instrumentus.

Referents uzskata, ka svarīgi panākt teritoriālo kohēziju, jo teritoriālā līmenī ir redzams, kādā 
mērā

- reģionālā attīstības procesa plānošana ir notikusi, ievērojot kāda rajona vajadzības un 
īpašo potenciālu;

- iesaistītajiem partneriem ir pietiekamas institucionālās spējas, lai nodrošinātu pēc 
iespējas labāku ES finansējuma izmantošanas līmeni; 

- ES sniegtais atbalsts ir ilgtermiņa atbalsts, kura pamatā ir ES finansēto projektu 
īstenošanā gūtie rezultāti un ar kuru tiek nodrošināta ilgtspējība.

Atšķirības decentralizācijas līmeņos un valdības daudzslāņainās sistēmas rada situācijas, kas 
vislabāk skaidri atpazīstamas vietējā un reģionālā līmenī, un Eiropas vai dalībvalsts līmenī 
valsts finansēti pasākumi, nodrošinot to papildināmību un izvairoties no finansējumu 
pārklāšanās, ir reāli uzdevumi, kas jārisina vietējā līmenī.

Jānodrošina horizontāla un vertikāla koordinācija starp dažādiem pārvaldības līmeņiem, kā arī 
starp darbības jomām un intervences veidiem. Lai nodrošinātu kopējus standartus attīstībai, ko 
panāk ar ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, jo īpaši pierobežu reģionos, ir vajadzīga

- augstas kvalitātes plānošana, kas pamatojas uz ieinteresēto personu iesaistīšanu no 
visiem attiecīgajiem līmeņiem un nozarēm;

- attiecīgas un vienotas statistikas un rādītāju izmantošana gan plānošanas, gan 
īstenošanas stadijā;

- tādas uzraudzības sistēmas ieviešana, kas īpaši pielāgota visam to rādītāju un ietekmju 
diapazonam, kas jānovēro un jāanalizē; novērtējumu rezultātu izplatīšana visos 
pārvaldības līmeņos un reģionālajām darbības nozarēm.

Saistībā ar faktu, ka struktūrfondi un kohēzijas fonds ir galvenie finanšu instrumenti, lai 
atbalstītu reģionālā līmenī noteikto attīstības mērķu sasniegšanu, šo fondu radīto pievienoto 
vērtību vajadzētu maksimāli palielināt,

- atbalstot vietējo un reģionālo iestāžu centienus attīstīt administratīvo veiktspēju, jo 
saistībā ar plānošanu nepieciešama pieredze un kvalitāte. Dalībvalstīm un Komisijai 
jāgarantē kvalitatīva tehniskā palīdzība un vietējā un reģionālā līmenī jāveicina 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas īstenošanas process;

- vienkāršojot finansējuma piešķiršanas procedūras no struktūrfondiem un Kohēzijas 
fonda;

- izstrādājot pamatu publiskā un privātā sektora partnerībai, lai tā būtu stabila un reāla 
izvēle reģioniem.
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Lai gan publiskā un privātā sektora partnerība tiek uzskatīta par alternatīvu, daudzās 
dalībvalstīs reģionālā līmenī nav pietiekami skaidra tiesiskā regulējuma un zinātības šādas 
pieejas īstenošanai. Piemēram, EIB ir jāsniedz nepieciešamā tehniskā palīdzība iestādēm šādu 
partnerību izveidei.

Ir jārēķinās ar visiem aspektiem, lai nākamajā plānošanas periodā saistībā ar ES stratēģijas 
2020. gadam vispārējiem mērķiem reģioni var dot savu ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā un 
nodrošināt kopēju dzīves standartu ievērošanu.

Kohēzijas politikai pēc 2013. gada jākļūst par galveno atbalsta politiku, ņemot vērā tās 
izšķirošo nozīmi, samazinot atšķirības reģionu attīstībā. Ekonomiskās un finanšu krīzes
rezultātā, protams, iespējamas zināmas izmaiņas, bet, ņemot vērā pieredzi un izvēloties 
elastīgu pieeju, būs iespējams apmierināt reģionu ļoti atšķirīgās vajadzības. Šis ir viens no 
iemesliem, kādēļ referents uzskata, ka starp Komisiju, dalībvalstīm un reģioniem 
nepieciešams trīspusējs nolīgums/saistības, kuros skaidri noteikti katra pienākumi nosprausto 
mērķu sasniegšanai.

Atbalstu pētniecībai, attīstībai un inovācijai un integrējoša darba tirgus nodrošināšanai 
nepieciešamās izglītības un iemaņu attīstību papildinās reģionāla līmeņa politikas un 
pasākumi. Kopēja attīstības līmeņa un piekļuves nodrošināšana pamatinfrastruktūrai un 
kvalitatīviem pakalpojumiem palielina spēju nepadoties svarīgu uzdevumu priekšā. Globālās 
ekonomikas konkurētspēja tiek atbalstīta ar šo spēju reaģēt uz globalizāciju.

Projektiem, tostarp pētniecības, attīstības un inovācijas projektiem pieejamo Eiropas 
Savienības un dalībvalstu finanšu resursu izmantošana nav saskaņota, kas norāda uz vajadzību 
palielināt administratīvo veiktspēju reģionālā līmenī, lai kārtējām problēmām rastu jaunus 
risinājumus.

Referents uzskata, ka pēc tam, kad sasniegts mērķis nodrošināt vienādu dzīves kvalitāti, 
veicinot piekļuvi infrastruktūrai un kvalitatīviem pakalpojumiem, reģioni var orientēties uz 
pasākumiem vietējā ekonomiskā potenciāla attīstīšanai, kur svarīgs posms ir vietējās 
pētniecības, attīstības un inovācijas politikas un attiecīgas reģionālās infrastruktūras 
attīstīšana.


