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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par 2010. gada ziņojumu par kohēzijas politikas 2007.–2013. gada programmu 
īstenošanu
(2010/2139(INI))

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 31. marta paziņojumu „Kohēzijas politika — 2010. gada 
stratēģiskais ziņojums par programmu īstenošanu 2007.–2013. gadā” (COM(2010)0110),

– ņemot vērā 2010. gada 31. marta Komisijas dienestu darba dokumentu, kas pievienots 
Komisijas 2010. gada 31. marta paziņojumam „Kohēzijas politika — 2010. gada 
stratēģiskais ziņojums par programmu īstenošanu 2007.–2013. gadā” (SEC(2010)0360),

– ņemot vērā 2010. gada 25. oktobra Komisijas dienestu darba dokumentu „Kohēzijas 
politika. Reaģējot uz ekonomikas krīzi, to kohēzijas politikas pasākumu īstenošanas 
pārskatīšana, kas pieņemti Eiropas ekonomikas atveseļošanās plāna atbalstam” 
(SEC(2010)1291),

– 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 fondu1,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 6. oktobra Lēmumu par Kopienas kohēzijas stratēģijas 
pamatnostādnēm (2006/702/EK)2,

– ņemot vērā tā 2009. gada 24. marta rezolūciju par Struktūrfondu regulas 2007.–2013. gada 
plānošanas periodam īstenošanu: pārrunu rezultāti saistībā ar valstu kohēzijas politikas 
stratēģijām un rīcības programmām3,

– ņemot vērā 2010. gada 20. maija rezolūciju par pētniecībai un inovācijai paredzēto fondu 
sinerģiju īstenošanu Regulā (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
un Septītajā pamatprogrammā pētniecībai un attīstībai pilsētās un reģionos, kā arī 
dalībvalstīs un Eiropas Savienībā4,

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 28. februāra informatīvo dokumentu Nr. 1 
„Rezervēšana” (COCOF/2007/0012/00),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 18. maija informatīvo piezīmi „Indikatīva dalībvalstu 
2009. gada stratēģisko ziņojumu struktūra” (COCOF 09/0018/01),

– ņemot vērā 2010. gada 14. jūnijā Ārlietu padomes pieņemtos Padomes secinājumus par 

                                               
1 OV L 210, 31.7.2006., 25.-78. lpp.
2 OV L 291, 21.10.2006., 11.-32. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0165.
4 Pieņemtie teksti, P6_TA(2010)0189.
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Komisijas 2010. gada stratēģisko ziņojumu par kohēzijas politikas programmu īstenošanu,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2010. gada 1.–2. decembra atzinumu par dokumentu 
„Kohēzijas politika — 2010. gada stratēģiskais ziņojums par programmu īstenošanu 
2007.–2013. gadā” (CdR 159/2010),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas atzinumu un Budžeta komitejas, 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Transporta un 
tūrisma komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A7-
0000/2010),

A. tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 174. pantu, lai sekmētu visas 
Savienības saskanīgu attīstību, Savienībai ir jāizstrādā un jāīsteno tādi pasākumi, ar 
kuriem tiek stiprināta tās ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija;

B. tā kā Padomes Regulā Nr. 1083/2006 (turpmāk „pamatregula”), Kopienas kohēzijas 
stratēģiskajās pamatnostādnēs (turpmāk „stratēģiskās pamatnostādnes”), dalībvalstu 
stratēģiskajā ietvardokumentā (DSID) un darbības programmās (DP) ir paredzēta un 
uzsvērta kohēzijas politikas stratēģiskā dimensija, ar kuru nodrošina Eiropas Savienības 
prioritāšu saskaņotību;

C. tā kā stratēģisko ziņojumu sniegšanas prakse ir jauns kohēzijas politikas aspekts, ko kā 
instrumentu stratēģisko pamatnostādņu īstenošanas novērtēšanai ar pamatregulu ieviesa 
pašreizējā plānošanas periodā, lai palielinātu kohēzijas politikas stratēģisko saturu un 
sekmētu tās pārredzamību un atbildību;

D. tā kā Lisabonas prioritāšu iezīmēšanas gaitā tika noteiktas apakškategorijas 86 
prioritārajām shēmām, par kurām vienošanās bija panākta iepriekš, padarot tās par 
konkrētām prioritātēm Lisabonas Izaugsmes un nodarbinātības programmā, un tā kā 
konverģences mērķreģioniem par iezīmētām prioritātēm tika noteiktas 47 prioritāras 
jomas, taču attiecībā uz reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķreģioniem tika 
iezīmētas tikai 33 prioritāras jomas;

E. tā kā attiecībā uz 2009. gada stratēģiskajiem ziņojumiem Komisija un dalībvalstis 
vienojās apmainīties ar datiem tikai par katra mērķa prioritārajām jomām, nosakot, ka 
datu ieguves brīdis ir 2009. gada septembris;

F. tā kā Eiropas reģionu ekonomikas, sociālā un vides situācija vēl aizvien ir ārkārtīgi 
atšķirīga, kas daļēji izskaidrojams ar iepriekšējām divām paplašināšanās kārtām, daļēji —
ar tiešu globālās finanšu un ekonomikas krīzes ietekmi, neraugoties uz to, ka iepriekšējo 
desmit gadu laikā, pateicoties aktīvai kohēzijas politikas īstenošanai, atšķirības bija 
mazinājušās;

G. tā kā kohēzijas politika ir bijusi Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna pamatelements, 
pierādot to, cik liela nozīme ir struktūrfondiem, kas kalpo par stimulu ekonomikai, īpaši 
mazajiem uzņēmumiem, ilgtspējai un energoefektivitātei, un tā kā Komisijai tika lūgts 
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2010. gadā sagatavot ziņojumu par to, kā sokas ar tādu pasākumu īstenošanu, kuri 
pieņemti, Eiropai reaģējot uz krīzi,

1. pauž atzinību dalībvalstīm par to centieniem sagatavot pirmos valstu stratēģiskos 
ziņojumus, kas izrādījušies vērtīgs informācijas avots par projektu īstenošanu; 

2. norāda, ka, veicot salīdzinošo analīzi, jāņem vērā, ka piecas dalībvalstis ieguvušas datus 
vēlāk par pārējām, bet viena — agrāk par pārējām; uzskata, ka būtu pareizāk salīdzināt 
atsevišķu dalībvalstu panākto progresu ar ES vidējo progresa līmeni;

3. uzskata, ka pārredzamība līdzekļu sadales procesā veicina pareizu īstenošanu un ir 
svarīgs priekšnoteikums vispārējo kohēzijas politikas mērķu sasniegšanai, tādēļ tā būtu 
jāpalielina; uzskata, ka Kopienas stratēģisko pamatnostādņu izvirzīšana un jaunā 
instrumenta — stratēģiskās ziņošanas — ieviešana ir palielinājusi pārskatabildību 
politikas mērķu sasniegšanā;

Īstenošana

4. norāda, ka saskaņā ar ziņojumiem atlasīto projektu finansiālā vērtība ir 93,4 miljardi eiro, 
kas ir 27,1 % no pašreizējā periodā pieejamajiem ES resursiem, un ka šis vidējais rādītājs 
aptver visus trīs kohēzijas politikas mērķus un iezīmētās Lisabonas kategorijas, un norāda 
uz Kopienas stratēģisko pamatnostādņu īstenošanas progresu; tomēr uzsver, ka progress 
dažādās valstīs un dažādās jomās ir ļoti atšķirīgs — 9 dalībvalstīs projektu atlases 
kopējais īpatsvars pārsniedz 40 %, bet 4 dalībvalstīs tas ir zemāks par 20 %;

5. ar gandarījumu norāda, ka saskaņā ar ziņojumiem iezīmētajiem Lisabonas projektiem 
kopā ir piešķirti 63 miljardi eiro un ka iezīmēto Lisabonas projektu atlases tempi ir tādi 
paši vai pat nedaudz ātrāki nekā citiem pasākumiem;

6. norāda, ka starp Kopienas kohēzijas pamatnostādņu (KKP) jomām vislabākie rādītāji ir 
teritoriālās dimensijas jomā (30 %), virs vidējā līmeņa ir pamatnostādne „Uzlabot 
zināšanas un jauninājumus izaugsmes sekmēšanai”, taču pārējām divām pamatnostādnēm 
rādītāji nepārsniedz 27,1 %, norāda turklāt, ka atlases tempi iezīmētajiem Lisabonas 
projektiem virs vidējā rādītāja ir gan konverģences, gan reģionālās konkurētspējas un 
nodarbinātības mērķiem, taču Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim rādītājs ir tikai 
20,5 %; pauž nožēlu, ka visām dalībvalstīm nav sasniegumu un rezultātu indikatoru, tādēļ 
politikas īstenošanas analīzei, kas iekļauta stratēģiskajā ziņojumā, ir bijuši nopietni 
ierobežojumi;

7. pauž nožēlu par kavēšanos projektu atlasē tādās stratēģiskās jomās kā dzelzceļš, 
atsevišķas investīcijas enerģētikas un vides projektos, digitālā ekonomika, sociālā 
integrācija, pārvaldība un kapacitātes palielināšana, un aicina rūpīgi izanalizēt kavēšanās 
iemeslus; tajā pašā laikā uzsver, ka ir augsti līdzekļu izmantošanas rādītāji Eiropas 
teritoriālās sadarbības programmas vides projektiem, un norāda, ka sadarbība šajos 
projektos nepārprotami ir sniegusi pievienoto vērtību;

Īstenošanas problēmas

8. uzsver, ka efektīvai projektu atlasei un īstenošanai dažās jomās traucē tas, ka nav 
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attiecīgu priekšnoteikumu, proti, trūkst skaidru dalībvalstu prioritāšu atsevišķās jomās, ir 
kavēta ES tiesību aktu pārņemšana un trūkst institucionālās un administratīvās 
kapacitātes;

9. ar nožēlu atgādina, ka politikas rezultātu sasniegšanu galvenokārt kavē šādi faktori: vēla 
sarunu beigšana par daudzgadu finanšu shēmu un politikas tiesību aktu paketi, kā 
rezultātā aizkavējās dalībvalstu stratēģiju un darba plānu izstrāde, pārmaiņas finanšu 
kontroles noteikumos, pārklāšanās ar 2000.–2006. gada perioda slēgšanu un nepietiekami 
pieejamie dalībvalstu līdzekļi līdzfinansējumam;

10. pauž nožēlu par to, ka, lai gan stratēģiskajā ziņojumā vajadzētu uzsvērt, kā struktūrfondu 
līdzfinansētās programmas ir palīdzējušas īstenot kohēzijas politikas mērķus, tajā nav 
visaptverošu datu par reģionālajām atšķirībām līdz 2009. gadam;

Pasākumi saistībā ar ekonomikas krīzi

11. atzinīgi vērtē to, ka ir publicēts Komisijas dienestu darba dokuments „Kohēzijas politika. 
Reaģējot uz ekonomikas krīzi, to kohēzijas politikas pasākumu īstenošanas pārskatīšana, 
kas pieņemti Eiropas ekonomikas atveseļošanās plāna atbalstam”; uzsver, ka pārskats 
galvenokārt balstās uz informāciju, kas sniegta dalībvalstu stratēģiskajos ziņojumos;

12. norāda, ka pašreizējā kohēzijas politikas struktūra ir izrādījusies piemērota elastīgai un 
pienācīgai reaģēšanai uz straujo sociāli ekonomiskās vides pasliktināšanos; uzsver, ka 
dalībvalstis ir novērtējušas to, ka bija iespējams pielāgot krīzes pārvarēšanas pasākumus 
to specifiskajām vajadzībām;

13. pieņem zināšanai, ka bija zināmas grūtības novērtēt atsevišķu ar kohēzijas politiku 
saistīto Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna pasākumu vispārējo ietekmi, un pauž 
nožēlu par to, ka tādēļ pārskats var sniegt tikai nelielu ieskatu konkrētos dalībvalstu 
piemēros; neraugoties uz iepriekš minēto, atzinīgi vērtē labas prakses analīzi un pirmos 
ziņojumā iekļautos secinājumus;

Sinerģiju veidošana un izvairīšanās no reģionālās politikas resursu izkliedes pa nozarēm

14. piekrīt Padomes secinājumos par 2010. gada stratēģisko ziņojumu paustajam viedoklim, 
ka vienota stratēģiskā pieeja un Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānam, Eiropas 
struktūrfondiem un kohēzijas fondam kopīgi īstenošanas noteikumi ir radījuši pievienoto 
vērtību; uzsver arī nepieciešamību pēc krīzes konsolidēt dalībvalstu budžetus un 
palielināt visu pieejamo finanšu resursu (ES, dalībvalstu, EIB instrumentu) sinerģijas un 
ietekmi, uzlabojot to koordināciju;

15. uzsver, ka īpaši liela pievienotā vērtība ir lielākai ERAF un ESF sinerģijai, jo pieredze 
nepārprotami rāda, ka ESF finansēto programmu sekmīga īstenošana ir būtiski svarīga 
ERAF finansēto ekonomikas pasākumu efektivitātes palielināšanai;

Pārraudzība un novērtēšana

16. norāda, ka pārraudzībai un novērtēšanai vajadzētu stimulēt atziņu gūšanu, īstenojot 
politiku, un kopā ar finanšu kontroli tiem vajadzētu kļūt pat stimulu izpildes kvalitātes 



PR\852412LV.doc 7/12 PE454.716v01-00

LV

palielināšanai;

17. pauž nožēlu par to, ka tikai 19 dalībvalstis sniedza informāciju par pamatrādītājiem un ka 
tādēļ pagaidām nav iespējams izveidot pirmo skaidro, visu ES aptverošo ainu par 
politikas ietekmi dalībvalstīs; apņēmīgi mudina dalībvalstis izmantot pamatrādītājus, 
veidojot nākamos stratēģiskos ziņojumus 2012.–2013. gadā;

18. aicina Komisiju palielināt dalībvalstu progresa uzraudzības saskaņotību un kvalitāti, 
izvirzot obligātu prasību nākamā plānošanas perioda dalībvalstu stratēģiskajos ziņojumos 
izmantot pamatrādītāju kopumu, kas atvieglotu salīdzināšanu, un aicina Komisiju 
nodrošināt precīzākas norādes ziņojumu izstrādei;

Laba prakse

19. uzskata, ka ir jāuzsver un jāsekmē laba prakse politikas īstenošanā, lai palielinātu 
efektivitāti un palīdzētu izvairīties no iepriekš pieļautajām kļūdām;

20. mudina publiskot informāciju par dalībvalstu ziņojumos iekļautu labu praksi, piemēram, 
pamatrādītāju izmantošanu, ziņošanu par rezultātiem un sasniegumiem, ziņošanu par 
sinerģijām starp dalībvalstu un ES politiku, publisku apspriežu rīkošanu un apspriedēm ar 
ieinteresētajām pusēm, ziņojumu iesniegšanu dalībvalstu parlamentiem atzinumu 
sniegšanai un ziņojumu publicēšanu valdību mājaslapās, jo šāda prakse uzlabo ziņošanas 
kvalitāti un palielina ieinteresēto pušu iesaistīšanos projektu īstenošanā dalībvalstīs;

Secinājumi un ieteikumi

21. pauž ciešu pārliecību, ka laba pārvaldība Eiropas, dalībvalstu, reģionālajā un pašvaldību 
līmenī ir būtiski svarīga, lai nodrošinātu kvalitatīvu lēmumu pieņemšanas procesu, 
stratēģisko plānošanu un sekmīgu un efektīvu kohēzijas politikas īstenošanu; mudina 
Komisiju un dalībvalstis nostiprināt vairāklīmeņu pārvaldību atbilstīgi Līgumam un 
partnerības principam;

22. uzskata, ka ES un dalībvalstu noteikumu un procedūru vienkāršošana būtu jāturpina, lai 
neradītu pārāk lielas grūtības līdzekļu saņēmējiem un palielinātu efektivitāti; pauž nožēlu 
par to, ka pārāk lielas birokrātijas, pārāk sarežģīto noteikumu un saskaņotu procedūru 
neesamības dēļ daudz līdzekļu paliek neizmantoti;

23. mudina dalībvalstis palielināt kapacitātes veidošanu, lai jo īpaši nodrošinātu  projektu 
līdzfinansēšanu ar dalībvalstu iemaksām un finanšu vadības atbalstu, tādējādi palielinot 
fondu apguvi un izvairoties no turpmākas kavēšanās saistībā ar investīcijām;

24. uzsver, ka 2013. gada stratēģiskajam ziņojumam vajadzētu būt orientētam uz rezultātiem 
un tajā būtu jāliek lielāks uzsvars uz kohēzijas politikas programmu sasniegumu, 
rezultātu, agrīnās ietekmes un efektivitātes analīzi, nevis jāsniedz liels daudzums 
statistikas datu;

25. aicina ES iestādes un dalībvalstis nākamajā sarunu kārtā veicināt straujāku tādu svarīgu 
dokumentu kā daudzgadu finanšu shēma un regulas pieņemšanu, lai nākamajā plānošanas 
periodā izvairītos no uzsākšanas grūtībām;
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26. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstīm.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Īstenošanas ziņojumos analizēta ES tiesību aktu transponēšana Savienības dalībvalstu tiesību 
aktos un to īstenošana un piemērošana dalībvalstīs. Kohēzijas politikas gadījumā tiesiskais 
regulējums ietver tieši piemērojamās regulas. 
Pēc Komisijas paziņojuma „Kohēzijas politika — 2010. gada stratēģiskais ziņojums par 
programmu īstenošanu 2007.–2013. gadā” publicēšanas Eiropas Parlaments beidzot var veikt 
pirmo īsto rīcības programmu īstenošanas analīzi.

Ziņojumā analizēts, vai dalībvalstis ir pienācīgi piemērojušas tiesību aktus un kā dalībvalstis, 
īstenojot savus valstu stratēģiskos ietvardokumentus un darbības programmas, ir sapratušas un 
ievērojušas Kopienas stratēģiskās pamatnostādnes. 

Ziņojums izstrādāts, galvenokārt pamatojoties uz šādiem diviem dokumentiem: Komisijas 
paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Revīzijas palātai „Kohēzijas politika 
— 2010. gada stratēģiskais ziņojums par programmu īstenošanu 2007.–2013. gadā”
(turpmāk „stratēģiskais ziņojums”) un Komisijas dienestu darba dokuments, kas pievienots 
paziņojumam.

Vispārīga informācija 

Stratēģisko ziņojumu sniegšana ir jauns kohēzijas politikas aspekts, kas ar pamatregulu tika 
ieviests pašreizējā plānošanas periodā kā instruments stratēģisko pamatnostādņu īstenošanas 
novērtēšanai. Saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 1083/2006 (pamatregula) 36. apsvērumu to 
mērķis ir palielināt kohēzijas politikas stratēģisko saturu un sekmēt kohēzijas politikas 
pārredzamību, integrējot to Kopienas prioritātēs.

Šīs pašas regulas 29. panta 2. punkts, 30. panta 1. punkts un 2. punkts nosaka tiesisko pamatu 
stratēģiskajiem ziņojumiem. Saskaņā ar minēto regulu dalībvalstīm bija jāiesniedz pirmais 
savas valsts stratēģiskais ziņojums ne vēlāk kā 2009. gada beigās. Stratēģiskajā ziņojumā 
iekļautie dati ir balstīti uz dalībvalstu stratēģiskajiem ziņojumiem.

Pamatnovērtējumi 

Programmas īstenošana

Pirmām kārtām jānorāda, ka Komisija un dalībvalstis ir vienojušās apmainīties ar datiem par 
2009. gada dalībvalstu stratēģiskajiem ziņojumiem, par datu ieguves periodu nosakot 
2009. gada 30. septembri, taču dažas dalībvalstis datus ieguvušas citos datumos. Līdz ar to, 
veicot salīdzinošo analīzi, ir jāņem vērā, ka pastāv vairāku mēnešu atšķirība, kas var ietekmēt 
norādīto konkrētai nozarei piešķirto līdzekļu kopsummu.

Atlasīto projektu ziņotais finanšu apjoms ir 93,4 miljardi eiro, kas veido vairāk nekā 27,1 % 
no pašreizējā periodā pieejamajiem ES resursiem. Vidējais rādītājs attiecas uz trim kohēzijas 
politikas mērķiem, kā arī iezīmēto Lisabonas projektu kategorijām un Kopienas stratēģisko 
pamatnostādņu īstenošanas progresu. Saskaņā ar ziņojumiem pavisam iezīmētajiem 
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Lisabonas projektiem ir piešķirtu 63 miljardi eiro un ka Lisabonas projektu iezīmēšanas 
tempi ir tādi paši vai pat nedaudz ātrāki nekā citiem pasākumiem;

Iepriekš minēto vidējo dalībvalstu progresu var uzskatīt par pietiekamu, jo 2008.–2009. gadā 
globālās krīzes dēļ strauji pasliktinājās sociāli ekonomiskā situācija un tika reformēta 2007.–
2013. gada politika un abiem šiem faktoriem bija liela ietekme uz īstenošanu. 

Tajā pašā laikā krīze parādīja, cik liela nozīme ir struktūrfondiem, īpaši Eiropas Sociālajam 
fonds izrādījās ļoti noderīgs instruments smago problēmu risināšanai daudzos reģionos. 
Pierādījumu tam nodrošina to kohēzijas politikas pasākumu īstenošanas pārskatīšana, kas 
pieņemti Eiropas ekonomikas atveseļošanās plāna atbalstam (Komisijas dienestu darba 
dokuments „Kohēzijas politika. Reaģējot uz ekonomikas krīzi”), kas balstās galvenokārt uz 
dalībvalstu stratēģiskajos ziņojumos sniegto informāciju.

Vēl aizvien daudzās jomās ir skaidri saredzamas atšķirības starp mazāk attīstītajiem un vairāk 
attīstītajiem ES reģioniem un progress dažādās valstīs un pa dažādām jomām  ievērojami 
atšķiras — 9 dalībvalstīs projektu atlases kopējais īpatsvars pārsniedz 40 %, bet 4 dalībvalstīs 
tas ir zemāks par 20 %. Arī turpmāk ir jāatbalsta mazāk attīstīto reģionu centieni pārvarēt 
sociāli ekonomiskās grūtības. 

Referents uzskata, ka dažās stratēģiskajās jomās ir īpaša kavēšanās ar projektu atlasi. Īpašas 
tas sakāms par tādām jomām kā (un tajās būtu vajadzīga padziļināta iemeslu analīze): 
dzelzceļš, atsevišķas investīcijas enerģētikas un vides projektos, digitālā ekonomika, sociālā 
integrācija, pārvaldība un kapacitātes veidošana. 

Tādēļ jāveic papildu pasākumi, lai izvairītos no nevajadzīgas kavēšanās, uzlabotu īstenošanas 
gaitu un nodrošinātu finanšu disciplīnu. No otras puses, referents uzsver, ka augstāki līdzekļu 
apguves rādītāji ir Eiropas teritoriālās sadarbības programmu vides projektiem, kas uzskatāma 
par pozitīvu tendenci, kura liecina par nepārprotamu pārrobežu, starpvalstu un starpreģionālās 
sadarbības pievienoto vērtību. 

Stratēģisko ziņojumu sniegšana

Stratēģisko ziņojumu sniegšana nodrošina savlaicīgu informācija par visās 27 ES dalībvalstīs 
panākto progresu programmu īstenošanā, nodrošinot pamatu augsta līmeņa diskusijām, 
profesionālajam novērtējumam un atziņu gūšanai no politikas īstenošanas, kā arī stimulu 
izpildes kvalitātes paaugstināšanai. 

Neraugoties uz to, pamanītas daži problēmas. Piemēram, tikai 19 dalībvalstis ziņojumos 
izmantojušas pamatrādītājus. Tādēļ pagaidām nav iespējams izveidot pirmo skaidro, visu ES 
aptverošo ainu par politikas ietekmi dalībvalstīs. Referents uzskata, ka nākamo ziņojumu 
sagatavošanā par 2012.–2013. gadu dalībvalstīm vairāk jāizmanto pamatrādītāji, lai atvieglotu 
salīdzināšanu ES līmenī. Turklāt, lai progresa uzraudzība kļūtu saskaņotāka un 
augstvērtīgāka, dalībvalstīm savos ziņojumos vajadzētu palielināt stratēģisko informāciju, bet 
Komisijai vajadzētu nodrošināt precīzākas pamatnostādnes, lai palielinātu stratēģisko 
ziņojumu kvalitāti. 

Ziņojumu mērķis ir palielināt pārskatatbildību sabiedrības priekšā par politikas sasniegumiem; 
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tādēļ secinājumi ir jādara pieejami plašākai sabiedrībai. Jāsekmē arī pieredzes apmaiņa, lai 
dalībvalstis varētu gūt labumu no labas prakses piemēriem un sniegt ieguldījumu pozitīvu 
rezultātu sasniegšanā. Referents uzsver, ka ziņošanas kvalitāti uzlabotu un ieinteresēto pušu 
iesaistīšanos projektu īstenošanā dalībvalstīs palielinātu šādi labas prakses aspekti: 

 pamatrādītāju izmantošanu, 
 ziņošana par sasniegumiem un rezultātiem, 
 ziņošana par sinerģijām starp dalībvalstu un ES politiku, 
 publiskas apspriedes un apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm, 
 ziņojumu sniegšana dalībvalstu parlamentiem atzinuma sagatavošanai un ziņojumu 

publicēšana valdību mājaslapās. 

Referenta pārdomas un secinājumi 

Kohēzijas politika aizvien izrādās svarīga, jo tā veicina sociāli ekonomiskās vides uzlabošanu. 
Dalībvalstis uz jaunajām prasībām ir reaģējušas pozitīvi un izrāda progresu kohēzijas politikas 
mērķu sasniegšanā, par ko liecina fakti un skaitļi dalībvalstu ziņojumos, kaut arī pastāv 
zināms raksturīgs neviendabīgums valstu un reģionu līmenī. Kohēzijas politika ir ilgtermiņa 
mehānisms, un lielākā daļa rezultātu ir redzami vēlākos plānošanas perioda posmos. Kopaina 
par 2007.–2013. gada plānošanas periodu būs redzama tikai 2015. gadā — divus gadus pēc 
otrā stratēģiskā ziņojuma, jo atsevišķas valstis piešķirtos līdzekļus varēs izmantot vēl divus 
gadus pēc 2013. gada.

Referents vērš uzmanību uz to, ka atsevišķās jomās efektīvu projektu atlasi un īstenošanu 
traucē daudzi faktori, piemēram, vēla sarunu pabeigšana par daudzgadu finanšu shēmu un 
politikas tiesību aktu paketi, kā rezultātā aizkavējās dalībvalstu stratēģiju un darba plānu 
izstrāde, izmaiņas finanšu uzraudzības noteikumos, pārāk maz dalībvalstu resursu, kas ir 
pieejami projektu līdzfinansēšanai, kā arī tas, ka atsevišķās jomās trūkst skaidru dalībvalstu 
prioritāšu un ir pārāk maza iestāžu administratīvā kapacitāte. Šīs problēmas ir steidzami 
jārisina gan ES, gan dalībvalstu līmenī. Dalībvalstīm vajadzētu arī paātrināt un atvieglot 
struktūrfondu izmantošanu un jo īpaši veikt koriģējošus pasākumus tajās jomās, kurās ir zemi 
izpildes rādītāji, lai izvairītos no tā, ka rezultāti netiek sasniegti noteiktajā termiņā. 

Protams, svarīgākie priekšnoteikumi vispārējo kohēzijas politikas mērķu sasniegšanai ir 
stingra finanšu disciplīna un pārredzama līdzekļu piešķiršanas procedūra. Stratēģiskā ziņošana 
ir jauns instruments, kas varētu sniegt ieguldījumu pārskatabildības palielināšanā attiecībā uz 
politikas mērķu sasniegšanu. Otrs svarīgs aspekts, ar kuru nodrošina lēmumu pieņemšanas 
procesa un stratēģiskās plānošanas kvalitāti un sekmīgu un efektīvu kohēzijas politikas 
īstenošanu, ir valsts pārvaldes iestāžu efektivitāte. Tādēļ būtu jāturpina uzlabot Eiropas, 
dalībvalstu, reģionālo un pašvaldību pārvaldību atbilstīgi Līgumam un partnerības principam. 
Vēl aizvien būtu ļoti vēlams vienkāršot kohēzijas politikas pārvaldību un īstenošanu, jo 
nebūtu labi, ja līdzekļi paliktu neizmantoti pārlieku lielas birokrātijas, sarežģītu noteikumu un 
procedūru dēļ.

Līdz ar to līdzekļu izmantojumu varētu palielināt ar mērķtiecīgu kapacitātes palielināšanu un 
visu attiecīgo dalībvalstu resursu mobilizēšanu, lai būtu iespējams izmantot visu pieejamo 
līdzfinansējumu no struktūrfondiem. Nepieciešamo atbalstu var sniegt arī finanšu vadības 
instrumenti.
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Visbeidzot, kohēzijas politikas mērķis ir samazināt Eiropas reģionu attīstības līmeņa 
atšķirības, tā veicina modernizāciju un ilgtspējīgu izaugsmi un demonstrē Eiropas solidaritāti. 
Kā tāda kohēzijas politika ir pierādījusi, ka tā ir būtiski svarīga Eiropas integrācijai, jo veido 
spēcīgas sinerģijas starp visām Eiropas politikas nozarēm. Patiesā situācija rāda, ka Eiropas 
reģionu ekonomiskās, sociālās un vides atšķirības vēl aizvien ir ļoti lielas. Daļēji šīs atšķirības 
izskaidrojamas ar iepriekšējām divām paplašināšanās kārtām (proti, ES iestājās vēsturiski un 
ekonomiski sliktākā situācijā esošas valstis), daļēji — ar tiešu globālās finanšu un ekonomikas 
krīzes ietekmi. 

Tuvākajos gados politisko debašu centrā būs 2014.–2020. gada kohēzijas politikas struktūra. 
Pastāv risks, ka Lisabonas stratēģijas īstenošanas nepilnības varētu atkārtoties, īstenojot 
stratēģiju Eiropa 2020. Saistībā ar gaidāmajām sarunām par nākamo plānošanas periodu 
referents atgādina, ka kohēzijas politikai arī turpmāk vajadzētu aptvert visus Eiropas reģionus 
un visas problēmas, ar kurām saskaras sabiedrība, tai vajadzētu palīdzēt nabadzīgākajiem 
panākt turīgākos un nodrošināt viedu, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi. Referents ir cieši 
pārliecināts, ka, pastāvot teritoriālām atšķirībām un krīzes sekām, spēcīga ES reģionālā 
politika ar pienācīgu finansējumu ir obligāts nosacījums sociālās, ekonomiskās un teritoriālās 
kohēzijas sasniegšanai, tādēļ kohēzijas politikas budžetu nākamajā plānošanas periodā 
noteikti nedrīkst samazināt. 


