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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Komisijas Piekto ziņojumu par kohēziju un kohēzijas politikas stratēģiju laikposmā 
pēc 2013. gada
(2011/2035(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 9. novembra paziņojumu „Secinājumi Piektajā ziņojumā 
par ekonomikas, sociālo un teritoriālo kohēziju — kohēzijas politikas nākotne” 
(COM(2010) 0642) (turpmāk — „Secinājumi”),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 9. novembra Piekto ziņojumu par ekonomikas, sociālo 
un teritoriālo kohēziju — kohēzijas politikas nākotne (turpmāk — „5. kohēzijas 
ziņojums”),

– pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā XVIII sadaļu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 
atcelšanu1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulu (EK) 
Nr.1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu2,

– 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 fondu3,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 1084/2006 par Kohēzijas 
fonda izveidi un Regulas (EK) Nr. 1164/94 atcelšanu4,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA)5,

– ņemot vērā tā 2007. gada 24. aprīļa rezolūciju par turpmākas paplašināšanās ietekmi uz 
kohēzijas politikas efektivitāti6,

– ņemot vērā tā 2009. gada 24. marta rezolūciju par Zaļo grāmatu par teritoriālo kohēziju un 
statusu debatēm par kohēzijas politikas nākotnes reformu7,

– ņemot vērā tā 2010. gada 20. maija rezolūciju par kohēzijas politikas ieguldījumu 
                                               
1 OV L 210, 31.7.2006., 1.–11. lpp.
2 OV L 210, 31.7.2006., 12.–18. lpp.
3 OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.
4 OV L 210, 31.7.2006., 79.–81. lpp.
5 OV L 210, 31.7.2006., 82.–93. lpp.
6 OV C 74 E, 20.3.2008., 275. lpp.
7 OV C 117 E, 6.5.2010., 65. lpp.
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Lisabonas mērķu un stratēģijas Eiropa 2020 mērķu sasniegšanā1,

– ņemot vērā tā 2010. gada 7. oktobra rezolūciju par ES kohēzijas un reģionālo politiku pēc 
2013. gada2,

– ņemot vērā tā 2010. gada 7. oktobra rezolūciju par Eiropas Sociālā fonda nākotni3,

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

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 6. oktobra paziņojumu „Reģionālās politikas 
ieguldījums stratēģijā „Eiropa 2020” paredzētajā gudrā izaugsmē” (COM(2010) 0553),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 26. janvāra paziņojumu „Reģionālā politika, kas veicina 
ilgtspējīgu izaugsmi Eiropā līdz 2020. gadam” (COM(2011) 0017),

– ņemot vērā Padomes secinājumus attiecībā uz Piekto ziņojumu par ekonomikas, sociālo 
un teritoriālo kohēziju, kurus Padome (Vispārējās lietas) pieņēma 2011. gada 21. februārī 
(6738/11),

– pamatojoties uz tā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu, kā arī Nodarbinātības un sociālo 
lietu komitejas, Budžeta kontroles komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības 
komitejas nostāju (A7-0000/2011),

A. tā kā ES kohēzijas politika ir ievērojami sekmējusi produktivitātes kāpumu iepriekšējā un 
esošajā plānošanas periodā visos ES reģionos, uzsverot, ka paveiktā novērtējums turklāt 
skaidri liecina par ekonomisko, sociālo un reģionālo atšķirību samazināšanos; tā kā šai 
izaugsmei līdzīgā veidā ir bijusi pozitīva ietekme uz sociālo aizsardzību un investīcijām 
vides jomā;

B. tā kā kohēzijas politika un struktūrpolitika krīzes situācijās ir izrādījušās elastīgas un 
varēja ievērojami veicināt dažādas valsts konjunktūras un kvalifikācijas programmas;

C. tā kā struktūrfondu orientācija uz Lisabonas stratēģijas mērķiem ir bijusi efektīva, ko 
pierāda iespaidīga piesaistītā tirgus daļa tādu mērķu īstenošanā kā „konverģence” un 
„reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība”, tomēr kritiski uzlūkojot to, ka tikai 20 % no 
„teritoriālās sadarbības” mērķa īstenošanas projektiem ir vērsti uz Lisabonas mērķu 
sasniegšanu;

D. tā kā Lisabonas stratēģijas daļējās neveiksmes cēlonis nav nepietiekama kohēzijas 
politikas īstenošana, bet daudz lielākā mērā to veicināja finanšu krīzes ietekme un deficīti 
iekšējā tirgus ieviešanā, budžeta disciplīnas trūkums, kā arī atsevišķu dalībvalstu 
nepietiekamie makroekonomikas pamatnosacījumi;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0191.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0356.
3 Pieņemtie teksti, , P7_TA-PROV(2010)0357.
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E. tā kā pēdējos laikposmos ir ievērojami samazinājies kļūdu koeficients un finansējuma 
ļaunprātīga izmantošana; tomēr paužot nožēlu, ka struktūrpolitika joprojām ir politikas 
joma ar lielām īpatnībām un ka dažās dalībvalstīs joprojām nav iedarbīgu mehānismu, lai 
novērstu finansējuma ļaunprātīgu izmantošanu un atgūtu nelikumīgi izmaksāto naudu;

F. tā kā pamatā ir saglabājusies kohēzijas un struktūrpolitikas pastāvošā mērķu sistēma 
(konverģence, konkurētspēja un nodarbinātība, pārrobežu sadarbība) ar daudzlīmeņu 
pārvaldības pieeju un attīstības prognozējamību, pateicoties uzticamam finansiālajam 
nodrošinājumam un pieņemtajam plānošanas periodam (7 gadi), tomēr norādot uz 
ievērojamo kavēšanos ar programmu izstrādi, ko rada pārāk ilgas apspriešanās par finanšu 
un likumdošanas jautājumiem;

G. tā kā ilgstoša palīdzība konverģences reģioniem un to attīstība pozitīvi ietekmē šo reģionu 
tirgus pieprasījumu pēc precēm un pakalpojumiem un tādējādi neapšaubāmi pozitīvi 
ietekmē arī turīgākās ES dalībvalstis;

H. tā kā sakarā ar ievērojamām reģionāli ekonomiskām un sociālām atšķirībām, kā arī 
specifiskām strukturālajām problēmām un ar atrašanās vietu saistīto nelabvēlīgo situāciju 
vēl aizvien ir nepieciešama visaptverošas Eiropas kohēzijas politika visos Eiropas 
reģionos, un to paredz arī Lisabonas līgums;

Kohēzijas politikas pievienotā vērtība un galvenie ieguldījumi

1. aicina vairāk uzsvērt Eiropas pievienoto vērtību kohēzijas politikas un struktūrpolitikas 
programmās; uzskata, saskata šo pievienoto vērtību gadījumos, kad ES projektos ir 
panākta ilgstoša un izmērāma ekonomiskās, infrastruktūras, sociālās un ekoloģiskās 
vērtības paaugstināšanās mazāk attīstītajos reģionos un kad tas nebūtu bijis iespējams bez 
Eiropas iniciatīvas;

2. turklāt saskata Eiropas finansējuma pievienoto vērtību gadījumos, kad finansētie projekti 
reģionālajā līmenī veicina Eiropas kopējo mērķu sasniegšanu attiecībā uz ekonomikas 
izaugsmi, pētniecības pakalpojumiem, vides aizsardzību, resursu taupīšanu, demogrāfisko 
attīstību, ilgtspējīgu energoapgādi, sociālo kohēziju vai pārrobežu attīstību, un kad to 
nebūtu bijis iespējams īstenot bez Eiropas iniciatīvas;

3. uzskata, ka Eiropas mērķu īstenošana, izmantojot principu par dalīto atbildību attiecībā uz 
līdzekļiem un līdzekļu dalītās pārvaldības principu (multi-level-governance —
‘daudzlīmeņu pārvaldība’) ir liela kohēzijas politikas priekšrocība un tādējādi pievienotā 
vērtība pati par sevi; aicina turpināt šā partnerības principa stiprināšanu;

4. uzsver, ka reģionālajām atšķirībām gan ir tendence samazināties, tomēr joprojām pastāv 
lielas atšķirības — un dažās dalībvalstīs tās pat palielinās —, tādēļ kohēzijas politikai 
turpmāk jābūt koncentrētai uz reģionu attīstības līmeņa atšķirību izlīdzināšanu;

5. atzīst to reģionu īpašās vajadzības, ko īpaši nelabvēlīgi ietekmē ģeogrāfiskais novietojums 
un dabas vides īpatnības; aicina saglabāt — tāpat kā agrāk — īpašās atbalsta priekšrocības 
Lisabonas līgumā minētajiem īpaši nelabvēlīgi ietekmēto reģionu tipiem (attālākie 
reģioni, visattālākie un mazapdzīvotie ziemeļu reģioni un salu, kalnu un pierobežu 
reģioni);
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6. uzsver, ka Kopiena globālajā konkurencē var pastāvēt tikai tad, ja kohēzijas politika var 
izmantot visu reģionu attīstības potenciālu stratēģijā Eiropa 2020 izvirzītajiem 
uzdevumiem;

7. uzsver, ka kohēzijas politikai turpmāk jābūt orientētai uz reģionālo kohēziju („teritoriālo 
kohēziju”), un akcentē, ka Lisabonas līgumā ekonomiskās un sociālās kohēzijas mērķiem 
ir pievienota „teritoriālā kohēzija”; konstatē, ka šis mērķis turpmāk ir nedalāmi saistīts ar 
ekonomiskās un sociālās kohēzijas uzdevumiem;

8. uzskata, ka makroreģionālajām stratēģijām ir lielas iespējas labāk apgūt starpreģionālo 
potenciālu un kopīgi risināt dabas vides īpatnību radītās problēmas, piemēram, vides 
aizsardzībā; saskata iespēju mērķtiecīgāk izmantot ES struktūrfondus, uzlabojot pašreizējo 
finansēšanas iespēju koordinēšanu;

9. apšauba, ka pašu darbības programmas dos papildu labumu funkcionālajām 
ģeogrāfiskajām vienībām, piemēram, lielpilsētu reģioniem, jūras baseiniem vai 
ūdensceļiem; šeit jo īpaši saskata tādas politiskas (un demokrātiskas) instances trūkumu, 
kurai būtu pietiekama atbildība par programmu īstenošanu; tā vietā aicina intensīvāk 
saskaņot makroreģionālās vai dabas vides stratēģijas starpvalstu līmenī;

10. uzsver pilsētu īpaši svarīgo nozīmi stratēģijas Eiropa 2020 ekonomisko, ekoloģisko un 
sociālo mērķu sasniegšanā; aicina atbalstīt paraugprakses pieejas un projektus, kuru 
pamatā ir integrēti attīstības plāni un pilsētu un piepilsētu attiecību izvērtējums;

11. noraida kvantitatīvu piekrišanu (kvotas) valsts programmu sadalījumiem (ESF/ERAF), 
pilsētu attīstībai, laukiem, kā arī citām aglomerācijas kategorijām vai attiecīgi 
funkcionālajām zonām; uzskata arī, ka ir problemātiski jau darbības programmās obligāti 
paredzēt finansējuma saņemšanai atbilstīgās pilsētas un teritorijas, un aicina arī šajā 
jautājumā dalībvalstīm un reģioniem noteikt uz konkursu pamatotas atlases procedūras;

12. uzsver, ka struktūrpolitikā un kohēzijas politikā nedrīkst vienpusīgi dot priekšroku reģionu 
tipiem; aicina pievērst lielāku uzmanību lauku reģionu un pilsētu partnerībām sociālajā 
un ekonomiskajā jomā;

13. uzsver, ka Kohēzijas fonda un strukturālā atbalsta piešķiršanā vairāk jāpievēršas 
stratēģijas Eiropa 2020 izglītības un sociālās politikas uzdevumiem; tomēr uzskata, ka 
attiecīgo politikas jomu plaša eiropeizācija piedzīvos neveiksmi jau finansiālu iemeslu 
dēļ; tāpēc aicina turpināt paraugpieeju izstrādi, saglabājot valstu un reģionālo līmeņu
kompetences;

14. sakarā ar pavērsienu enerģētikas jomā attiecībā uz atjaunojamās enerģijas avotiem un 
diskusiju par klimata jautājumiem aicina palielināt kohēzijas politikas ieguldījumu 
atjaunojamās enerģijas nozares ātrā attīstībā; atbalsta ar to saistītu plānošanu attiecībā 
uz decentralizētām pieejām enerģētikas jautājumiem ar iedarbīgām uzglabāšanas 
tehnoloģijām reģionos;

15. saskata struktūrfondu iespējas atbalstīt īpašus ieguldījumus enerģētikas infrastruktūrā, 
kurus tomēr jāattiecina tikai uz tiem reģioniem, kur politisku un ģeogrāfisku iemeslu dēļ ir 
ievērojami ierobežoti tirgus ekonomikas risinājumi energoapgādei; turklāt aicina 
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struktūrfondu atbalstu vienmēr saistīt ar nosacījumu, ka pamatā tiek izmantota komerciāla 
pieeja un princips par dalīto atbildību attiecībā uz līdzekļiem;

16. uzsver, ka Eiropas transporta tīkliem ir izšķiroša loma Eiropas reģionu kohēzijā un tādēļ 
jāveicina TEN infrastruktūru izbūve un piekļuve tām un klasificētiem Eiropas ceļiem jo 
īpaši pierobežu apgabalos; ierosina noteikt augstāku finansējuma prioritāti „Infrastruktūra 
saistībā ar Eiropas teritoriālās sadarbības 3. mērķi”;

Programmu plānošanas mērķstruktūras un sistēma

17. uzsver, ka stratēģijas Eiropa 2020 galvenie elementi (jauninājumi, izglītība, enerģētika, 
vide, nodarbinātība, konkurētspēja, kvalifikācija, nabadzības izskaušana) jau ir kohēzijas 
un struktūrpolitikas sastāvdaļa; uzskata, ka Eiropa 2020 uzdevumus var ļoti labi 
integrēt trīs pārbaudītajās mērķstruktūrās (konverģence, izaugsme un nodarbinātība, 
pārrobežu attīstība);

18. uzskata, ka arī pamata infrastruktūras veicināšana un atbalsts parastajiem enerģijas 
veidiem ir uzskatāmi par atbilstīgiem Eiropa 2020, jo tikai konkurētspējīgi transporta, 
enerģētikas un sakaru tīkli, kā arī atkritumu savākšanas infrastruktūra var palīdzēt 
konverģences reģioniem īstenot Eiropa 2020 mērķus, tāpēc šie mērķi līdz noteiktai 
pakāpei jāformulē attiecībā tieši uz vājākajiem un trūcīgākajiem reģioniem;

19. uzskata, ka IKP arī turpmāk jāpaliek par galveno kritēriju īpaši atbalstāmo reģionu (zem 
75 % no vidējā IKP uz vienu iedzīvotāju) un eventuāli kohēzijas valstu (zem 90 %) 
noteikšanā; norāda, ka atbildīgajām valsts iestādēm jāsaglabā rīcības brīvība attiecīgajos 
lēmumu pieņemšanas līmeņos noteikt arī citus rādītājus;

20. aicina noteikt, ka kohēzijas politikai saskaņā ar Lisabonas līguma mērķi arī turpmāk jābūt 
orientētai galvenokārt uz trūcīgākajiem reģioniem; uzsver, ka atbilstīgi 1. mērķim 
(konverģence) trūcīgākajiem reģioniem jāpiešķir to attīstības problēmām atbilstīga 
finansējuma daļa;

21. aicina piešķirt kādreizējiem visvairāk atbalstāmajiem reģioniem (konverģences reģioniem) 
uzticamu un piemērotu sekundāro finansējumu (Phasing Out — ‘pakāpeniska 
pārtraukšana’) atbilstīgi „konverģences” mērķim;

22. aicina stiprināt 2. mērķi „reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība” ar tā horizontālo 
pieeju; uzsver, ka jāturpina attīstīt pārbaudīto sistēmu attiecībā uz inovāciju kopumiem un 
finansējuma konkursiem;

23. uzskata, ka jauna vispārīga atbalsta kategorija no 75 % līdz 90 % ir pretrunā ar 
pārbaudītajiem ES kohēzijas politikas principiem (atbalsts vājākajiem, iekšējo potenciālu 
koncentrēšana horizontālā pieejā turīgākajos reģionos) un tāpēc noraida šo 
starpkategoriju;

24. noteikti uzskata, ka ir jāsekmē 3. mērķis — „teritoriālā” sadarbība pie visām ES 
iekšējām robežām visās trijās tā dimensijās (pārrobežu, starpreģionu, starptautiskā) un 
aicina paaugstināt struktūrfondu daļu līdz 7 %; uzsver pierobežu reģionu nozīmi 
Eiropa 2020 mērķu sasniegšanā; uzskata par nepieciešamu pievērst lielāku vērību TEN 
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tīkliem saskaņā ar Eiropas prioritātēm, kā arī pārrobežu infrastruktūrām un aicina ieviest 
atbilstīgu papildu finansējuma piedāvājumu visiem pierobežu reģioniem;

25. uzskata, ka jauni tematiskie fondi (klimats, enerģētika, satiksme) grautu pārbaudīto 
principu par dalīto atbildību attiecībā uz līdzekļiem un apdraudētu reģionālo līdzdalību 
Eiropa 2020 mērķu īstenošanā;

26. aicina ESF kā kohēzijas politikas sastāvdaļu arī turpmāk sekmēt sociālo integrāciju, 
ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību; uzskata ESF par svarīgāko darba tirgus un 
nodarbinātības politikas instrumentu ES; īpašu nozīmi piešķir kvalifikācijas un 
mobilitātes, uzlabotas dzimumu līdztiesības, nelabvēlīgā situācijā esošu cilvēku 
integrācijas veicināšanai, kā arī atbalstam maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU);

27. norāda uz iekļaujošo pieeju sinerģiju, jo īpaši ESF saiknē ar ERAF, un aicina tieši ar 
skatu uz integrētu attīstības plānošanu atvieglot šķērsfinansēšanu starp abiem fondiem;

28. aicina ieviest kopīgus stratēģiskos pamatprincipus ERAF, ESF, Kohēzijas fondam, ELFA 
un EZF plānošanas periodam pēc 2013. gada; uzskata, ka jāturpina sekmēt vienotu 
regulatīvo pieeju (pārvalde, tiesības uz atbalstu, finanšu pārskatu revīzija, ziņošanas 
noteikumi) ar kopīgu pamatregulu;

29. rosina šajos ietvaros pārbaudīt reģionālo ELFA programmu atjaunotu iekļaušanu 
(pašreizējās veicināšanas asis 3 un 4) un noteikt obligātas saistības dalībvalstīm un 
reģioniem izveidot vienveidīgākas ES sturktūrfondu pārvaldes struktūras un lauku 
attīstības reģionālās programmas;

30. aicina efektivitātes nolūkā likvidēt vai apvienot fondus, kuri ir nozīmīgi reģionālajai 
attīstībai un kohēzijai; iesaka atteikties no Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda kā 
neatkarīga instrumenta un tā uzdevumus atbilstīgi iekļaut Sociālajā fondā; aicina 
pārbaudīt, ciktāl Kohēzijas fonda apvienošana ar Reģionālās attīstības fondu varētu atbilst 
Eiropas nolīgumiem; norāda, ka parasti izdevumi līdzīga veida projektu finansēšanai ir 
paredzēti Eiropas Reģionālās attīstības fondā un Kohēzijas fondā;

31. atzinīgi vērtē mērķus Komisijas ierosinātajām attīstības un ieguldījumu partnerībām
starp ES un dalībvalstīm (iepriekšējo valstu stratēģisko pamatprogrammu vietā); aicina 
tajās noteikt ieguldījumu prioritātes stratēģijas Eiropa 2020 īstenošanai un turpmākos 
kohēzijas un strurktūrpolitiskos mērķus; uzskata par nepieciešamu pēc iespējas drīzāk 
precizēt konkrēto kompetenču sadalījumu starp iesaistītajām jomām un aicina ievērot 
valstu vai reģionālās kompetences atbilstīgi subsidiaritātes principam;

32. atbalsta darbības programmu saglabāšanu kā svarīgāko instrumentu stratēģisko 
dokumentu pārvēršanai par konkrētām ieguldījumu prioritātēm; aicina tajās noteikt 
skaidrus un izmērāmus mērķus;

33. aicina noteikt federālo zemju un reģionu obligātu iesaistīšanu attīstības partnerību un 
darbības programmu izveidē; uzskata, ka ir nepieciešami atbilstīgi formulējumi 
struktūrfondu noteikumos;

34. atbalsta Komisijas ierosināto tematisko prioritāšu sistēmu; jo zemāks ir dalībvalstu vai 
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reģionu attīstības līmenis, jo sīkāk jāformulē šāds prioritāšu saraksts, pie tam ņemot vērā 
īpašās reģionālās attīstības vajadzības;

35. attiecībā uz visām dalībvalstīm obligātajām prioritātēm aicina paredzēt tās tādās jomās 
kā jauninājumi, infrastruktūra un resursu saudzēšana, ikreiz pielāgojot reģionu īpašajām 
vajadzībām; uzsver, ka turpmākas prioritātes būtu jāpiedāvā un jāīsteno brīvprātīgi un 
saskaņā ar subsidiaritātes principu; aicina piedāvātajās prioritātēs iekļaut enerģētikas, 
izglītības un nabadzības izskaušanas jomas;

36. aicina novērst kavēšanos ar programmas uzsākšanu un principā sekmēt ātrāku lēmumu 
pieņemšanas un izvērtēšanas procesu; aicina šajā nolūkā uzlabot tehnisko aprīkojumu un 
iesaistīto administrāciju apvienošanu tīklā, samazināt prasības saistībā ar publicēšanas 
pienākumu, kā arī nepieciešamo atzinumu iesniegšanas un nodošanas termiņus;

Stimuli, nosacījumi, orientācija uz rezultātiem, līdzfinansējums, finansēšanas iespējas

37. aicina saistīt atbalsta maksājumus ar nosacījumiem ieguldījumu partnerībās, pieprasīt 
dalībvalstu reformas un nodrošināt atbalsta līdzekļu efektīvu izmantošanu ar kohēzijas 
politiku tieši saistītajās jomās; uzskata, ka ir taisnīgi to saistīt ar jau pieņemto ES tiesību 
aktu (cenu regulējumi, paziņojumi par konkursiem, satiksme, vide, veselība u. c.) korektu 
īstenošanu, lai tādējādi novērstu pārkāpumus un nodrošinātu efektivitāti; tomēr noraida 
ieceri pieprasīt dalībvalstīm fundamentālu sociālo un ekonomikas reformu īstenošanu;

38. Atzinīgi vērtē Komisijas paredzēto kohēzijas politikas pastiprinātu orientāciju uz 
rezultātiem, iepriekš nosakot piemērotus mērķus un rādītājus; uzsver, ka šajā saistībā 
runa var būt tikai par dažiem skaidri definētiem un izmērāmiem rādītājiem, kam jābūt tieši 
saistītiem ar atbalstu un kas kopīgi jāsaskaņo reģioniem/dalībvalstīm;

39. aicina koncentrēt rādītājus uz Eiropas pievienotās vērtības cēloņsakarībām 
(produktivitātes palielināšana, pētniecības pakalpojumi, transporta pakalpojumi, reģionālā 
izaugsme, attiecīgi uzlabojumi vides jomā); aicina atteikties no kvantitatīvām iecerēm, 
mērot progresu jomās, kas pārsvarā ir dalībvalstu kompetencē (izglītības standarti, 
nabadzības robežas, integrācijas pasākumi), bet drīzāk izvērtēt projektu inovatīvās un 
parauga īpašības;

40. uzskata līdzfinansējumu par vienu no kohēzijas politikas pamatprincipiem; aicina 
pārskatīt ES maksimālo daļu, raugoties, lai tā pēc iespējas vairāk atbilst reģionālajam 
attīstības līmenim, Eiropas pievienotajai vērtībai un pasākumu veidam, un atbilstīgi 
palielinot vai samazinot to;

41. uzskata par nepieciešamu ierobežot maksimālo atbalsta summu līdz 75 %, jo pretējā 
gadījumā pieprasījuma priekšplānā drīzāk ir finanšu perspektīva (uzdāvināta nauda), nevis 
projekta nepieciešamība; aicina atvieglot privātā līdzfinansējuma un uz tirgu orientētas 
kredītu iespējas attiecībā uz reģionālā finansējuma daļu;

42. attiecībā uz kārtējām subsīdijām aicina ņemt vērā, ka kohēzijas politika jo īpaši lielo 
uzņēmumu gadījumā drīzāk finansē rezonanses efektus, nevis piesaista uzņēmumu 
atrašanās vietai, tādēļ aicina koncentrēt uzņēmumu atbalstu uz ieguldījumiem pētniecībā 
un attīstībā vai attiecīgi vairāk piedāvāt to netiešu infrastruktūras atbalstu veidā; turklāt 
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aicina ieviest skaidru regulējumu vispārējos struktūrfondu noteikumos, izslēdzot ES 
atbalstu uzņēmumu pārvietošanai ES, kā arī pārbaudes kritēriju samazināšanu attiecībā uz 
šādu ieguldījumu pārbaudi;

43. atzīst jaunu finansēšanas mehānismu sviras efektu un mobilizēšanas potenciālu; 
principā atbalsta aizdevumu finansēšanu un aicina paplašināt apgrozāmos finanšu 
instrumentus uz citām atbalsta jomām (piemēram, pētniecību, infrastruktūru); aicina šajā 
nolūkā vienkāršot procedūras un panākt lielāku juridisko skaidrību attiecībā uz visu 
atbalsta laikposmu; uzskata, ka vēlākais pēc viena atbalsta laikposma atbildība par 
līdzekļu izmantošanu būtu jāpārceļ uz valsts līmeni vai attiecīgi projektu līmeni;

44. uzsver, ka atbalsta piešķiršana jāsaglabā kā izvēles iespēja un ka attiecīgo iesaistīto 
personu ziņā ir izmantot katram gadījumam piemērotu jauktu finansējumu atbilstīgi 
reģionālajām vajadzībām;

45. uzskata, ka EIB ir aktīvāk jāiesaistās TEN infrastruktūru finansēšanā; aicina rosināt 
vairākas pieejas attiecībā uz pašatbalstošiem valsts un privātās partnerības 
risinājumiem; principā uzskata, ka Eiropas Parlamentam ir būtiska atbildība par 
atbilstošu pārskatāmību, kā arī lēmumu pieņemšanas un uzraudzības pienākumiem;

46. uzskata, ka vispārēja dotācija reģionu līmenī ir piemērots instruments autonomām 
ieguldījumu stratēģijām saskaņā ar Eiropas struktūrpolitiskajiem mērķiem; ierosina 
izmantot pārbaudīto konkurences instrumentu arī attiecībā uz vispārējām dotācijām.

Budžets, finanšu pārvaldība, birokrātijas mazināšana, budžeta disciplīna, finanšu kontrole

47. uzskata, ka programmas septiņu gadu periods ir sevi attaisnojis un to vajadzētu saglabāt 
vismaz līdz nākamā plānošanas perioda beigām (2020. gadā); tomēr aicina ieviest sistēmu 
izejas datu ātrākai stratēģiskai izvērtēšanai, lai varētu ātrāk un elastīgāk reaģēt uz īpašiem 
notikumiem (finanšu krīze, enerģētikas krīze, dabas katastrofas);

48. uzsver, ka ES budžets ar savu pašreizējo budžeta struktūru un tai pamatā esošajām 
fondu regulām ir efektīvs, lai īstenotu kohēzijas politiku un struktūrpolitiku, tādēļ 
izmaiņas jāveic tikai tur, kur procesa norise nav bijusi veiksmīga vai kur konstatētas 
pretrunas spēkā esošajiem finanšu noteikumiem; aicina pat nelielas izmaiņas jau 
izveidotās un efektīvās struktūrās veikt ārkārtīgi piesardzīgi;

49. uzskata, ka ir iespējama stratēģijā Eiropa 2020 noteikto mērķu integrācija jau esošajās 
mērķstruktūrās un fondu struktūrās un attiecīgi arī budžeta vadlīnijās; iebilst pret 
ES budžeta klasificēšanu tādos teorētiskos terminos kā „smart” (‘gudrs’), „inclusive” 
(‘integrējošs’) vai „sustainable” (‘ilgtspējīgs’);

50. uzskata, ka kohēzijas politika un struktūrpolitika pēc 2013. gada būs galvenās politikas 
jomas, kas nodrošinās stratēģijas Eiropa 2020 īstenošanu visās nozarēs, tādēļ aicina 
piešķirt šīm jomām vismaz tādu pašu budžeta proporcijas apjomu kā pašreizējā 
programmas periodā;

51. aicina izstrādāt priekšlikumu par stingrākiem un automātiski piemērojamiem 
noteikumiem, kas paredzēti struktūrfondu līdzekļu likumīgas un mērķtiecīgas 
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izmantošanas pastiprinātai uzraudzībai tajās dalībvalstīs, kuras ievērojami neatbilst ES 
noteiktajiem stabilitātes kritērijiem un vienlaikus izceļas ar nepilnībām struktūrfondu 
līdzekļu izmantošanā;

52. aicina attiecīgās dalībvalstis vai reģionus noteikt iestādes, kas pilnībā atbild par 
struktūrfondu līdzekļu likumīgu pārvaldīšanu;

53. uzskata, ka Komisijai turpmāk jāuzņemas lielāka atbildība par valstu pārvaldības procesu 
uzlabošanu; norāda, ka Komisijai ir pienākums veikt valstu vai pavalstu administrācijas
un pārbaudes iestāžu akreditācijas procesu; uzskata, ka veiksmīga akreditācija ir saistīta ar 
mazāku kļūdu kvotu sasniegšanu, kā rezultātā piešķir tiesības iesniegt vienkāršotus 
ziņojumus par garākiem laikposmiem;

54. aicina pārvaldības vienkāršošanas nolūkā paplašināt standarta procedūru, paaugstinot 
vienības izmaksu standarta shēmas, kā arī kopējo izmaksu vienoto likmi; aicina vairāk 
ievērot samērīguma principu, t. i., mazāku programmu īstenošanai noteikt ievērojami 
mazāk ziņojumu un pārbaudes pienākumu;

55. atbalsta Komisijas priekšlikumu par izdevumu atlīdzināšanu valstu iestādēm tikai tad, 
kad atbilstošais ES finansējums ir izmaksāts līdzekļu saņēmējiem; uzskata, ka šādā veidā 
varēs paātrināt finansējuma izmaksas, kā arī sniegt izšķirošo impulsu stingriem valstu 
kontroles pasākumiem; tomēr norāda, ka dalībvalstīm un pavalstīm varētu rasties 
likviditātes problēmas un ir jārod risinājumi šo problēmu novēršanai;

56. atbalsta Komisijas priekšlikumu par „n+2 likuma” konsekventu piemērošanu un 
izņēmumu atcelšanu (izņemot pirmo līdzekļu piešķiršanas gadu); uzskata, ka šie pasākumi 
nodrošinās līdzsvarotas attiecības starp kvalitatīvi augstvērtīgām investīcijām un 
programmas netraucētu un ātru ieviešanu;

Kaimiņattiecību un paplašināšanās politika

57. uzsver Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (ENPI) kohēzijas 
politisko nozīmi pārrobežu sadarbībā ar valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis; 
uzskata, ka kaimiņvalstu piesaiste tieši infrastruktūras jomā (transportā, enerģētikā) 
pozitīvi ietekmēs arī Eiropas robežreģionus; aicina ENPI līdzekļus vairāk koncentrēt 
stratēģiskām ar enerģētiku un transporta infrastruktūru saistītām vajadzībām;

58. uzsver arī kohēzijas svarīgumu ES paplašināšanās procesā un norāda uz 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA), kas pievienošanās kandidātiem noder 
kohēzijas struktūru saturiskā un organizatoriskā sagatavošanā;

59. atkārto prasību par Reģionālās attīstības komitejas iesaistīšanu abu minēto instrumentu 
turpmākā pilnveidošanā;

60. izmantojot jaunākos aprēķinus, atkārtoti norāda, ka jaunu valstu pievienošanās Eiropas 
Savienībai radītu ārkārtīgi smagas finansiālas sekas kohēzijas politikas īstenošanai1; 

                                               
1 Pieņemot, ka šobrīd pievienošanās sarunās iesaistītās valstis Turcija un Horvātija programmas periodā no 
2007. līdz 2013. gadam saņemtu finansiālu atbalstu tādā vidējā apjomā uz vienu iedzīvotāju kā jaunās 
dalībvalstis (ES 12), kopā nepieciešamā summa būtu 132,5 miljardi eiro. 124,9 miljardi jeb 94,3 procenti tiku 
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uzsver, ka šīs sekas no kohēzijas politikas viedokļa ievērojami pārsniegtu Kopienas 
uzņemšanas spēju; aicina atklāt IPA instrumentu un gatavoties tādām īpašām pagaidu 
formām kā ES kaimiņattiecības vai dalība ES un atkārtoti aicina izstrādāt pakāpenisku 
kohēzijas politikas pieeju tādiem lieliem iestāšanās kandidātiem kā Turcija;

61. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

                                                                                                                                                  
piešķirti Turcijai, bet 7,6 miljardi jeb 5,7 procenti ― Horvātijai. Ja pieņem, ka pabalsts būtu jauno dalībvalstu 
vidējā IKP apmērā (2006. gada līmenī), papildu summa būtu 109,1 miljardi eiro. 99,8 miljardus eiro saņemtu 
Turcija, bet 9,3 miljardus ― Horvātija. (Untiedt, G. (2011) ES struktūrfondu līdzekļu apjoms un sadale atbalsta 
periodā no 2007. līdz 2013. gadam, ņemot vērā Turciju un Horvātiju, Prof. Dr. G. Untiedt atzinums, GEFRA 
GbR, pēc Dr. Markus Pieper pieprasījuma, MdEP).
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PAMATOJUMS

1. Pamatnosacījumi

Ņemot vērā globālās izaugsmes un apdzīvotības prognozes, Eiropas Savienība zaudēs savu 
ietekmi. Ja pašlaik ES 27 dalībvalstīs vēl ir apmēram 8 % no pasaules iedzīvotājiem, tad 
2050. gadā tie būs tikai 5 %. Ņemot vērā īpaši Ķīnas un lielāko jaunietekmes valstu izaugsmi, 
ekonomiskā ietekme mazināsies no tagadējiem 20 % uz apmēram 12 %1.

Ja Eiropas Savienība vēlas saglabāt ekonomisko un politisko ietekmi un ja minētais relatīvais 
ietekmes zudums nebūs saistīts ar labklājības līmeņa krišanos, Kopienai vairāk jāsadarbojas 
nākotnes nodrošināšanas būtiskajos jautājumos. Tas attiecas gan uz ārpolitiku un drošības 
politiku, gan būtiskiem iekšējā tirgus, pētniecības, elektroenerģijas piegādes un izejvielu 
ieguves jautājumiem. Kopienai vēl vairāk nekā līdz šim jāpievēršas atjaunojamās enerģijas un 
tās uzglabāšanas iespējām.

2. Reģionu loma un kohēzijas politikas pievienotā vērtība

Kohēzijas politikai un struktūrpolitikai ir izšķiroša nozīme jautājumos par konkurētspēju 
nākotnē. Eiropas reģioni un valstis, kā arī to uzņēmumi jau tagad ir ļoti stipri iesaistīti 
globālajā ekonomikā, un tas ir saistīts ar atsevišķo nacionālo valstu vēsturi Eiropas kontekstā. 
Tādēļ Eiropas ekonomikas struktūra ir ievērojami sarežģītāka nekā Āzijas vai Ziemeļamerikas 
ekonomikas struktūras. Eiropas Savienībā ir radusies vairāk nekā puse no globālajām saitēm, 
kas vieno starptautiskos uzņēmumus un to meitasuzņēmumus. Kohēzijas politikā vairāk 
jāizmanto joprojām pastāvošā starptautisko kontaktu priekšrocība un vairāk jāveicina arī 
mazo un vidējo uzņēmumu līdzdalība starptautiskajos augošajos tirgos. 

Tomēr šāda izaugsmes un inovāciju politika funkcionē tikai iekšējā tirgū, kur nav 
ierobežojumu, un tā saskaņošanai arī turpmāk jāvelta uzmanība. Šāda politika var būt 
ilgtspējīga tikai tad, ja reģionālās politikas mērķi ir saskaņoti ar kopējiem Eiropas mērķiem 
inovāciju un pētniecības jomā, kā arī ar ekoloģiskajiem uzdevumiem un ja tiek ņemta vērā 
turīgāko reģionu zinātība. 

Turklāt līdzās izaugsmes rādītājiem nepieciešama arī reģionālo un sociālo atšķirību 
mazināšanas ideja. Tikai tad, ja iedzīvotāji un reģioni kopumā piedalās šajā politikā, kohēzijas 
politika un struktūrpolitika saņem atbalstu, kas vajadzīgs tās veiksmīgai īstenošanai. Tieši šajā 
kontekstā jāatzīmē, ka ES kohēzijas politika ar saviem principiem par dalīto atbildību 
attiecībā uz programmu un līdzekļiem ir pasaules mērogā unikāls, integrēts un pārbaudīts 
politikas veids, kas jāattīsta arī turpmāk.

Lai apstiprinātu struktūrfondiem vajadzīgo budžetu, skaidrāk jānosaka un stingrāk jāuzsver 
Eiropas pievienotā vērtība. Jāvelta vairāk pūļu, lai saskaņotu Eiropas mērķus ar reģionālās 
attīstības mērķiem. Lisabonas Procesa ietvaros praktizētā līdzekļu piešķiršanas mērķtiecīgā 

                                               
1 Avoti: Apvienoto Nāciju Organizācijas 2006. gada un SVF 2009. gada publikācijas.
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piesaiste uz inovācijām orientētai politikai no šāda viedokļa ir veiksmīga, un tā (gan ar 
izteiktāku orientāciju uz rezultātiem) jāturpina stratēģijā Eiropa 2020.

Jautājums, kas jāuzdod par Eiropas pievienoto vērtību, ir šāds: cik lielā mērā kohēzijas
politika tiešām ir veicinājusi jaunu projektu uzsākšanu? Varbūt daudzi projekti, apdzīvotu 
vietu un infrastruktūras uzlabojumi būtu veikti arī tikai ar attiecīgās valsts, reģiona vai 
uzņēmuma iniciatīvu? Spēcīga kohēzijas politika ir attaisnojama tikai tad, ja Eiropas 
programmas sniedz projektiem sākotnējo impulsu, šādā veidā piešķirot tiem pievienoto 
vērtību. Pretējā gadījumā Kopiena tikai dažādos birokrātiskos aplinkus ceļos finansē 
rezonanses efektus.

Referents uzskata, ka par dažu stratēģijas Eiropa 2020 galveno jomu (priekšlaicīgi mācības 
pārtraukušu cilvēku skaita mazināšana, kvalificētu speciālistu skaita palielināšana, 
nodarbinātības līmeņa paaugstināšana, nabadzības izskaušana, pašvaldību ieguldījumu apjoma 
palielināšana vides jomā) īstenošanu galvenokārt būtu jāatbild dalībvalstīm vai pat reģionu vai 
vietējām pašvaldībām. Kohēzijas politikai nevajadzētu būt katalizatoram sociālās vai vides 
politikas eiropeizēšanai, jo tas ievērojami pārsniegtu kohēzijas politikas iespējas. Lielāka 
uzmanība jāvelta reģionu ieguldījumam visai Eiropai svarīgu jautājumu risināšanā (vides 
aizsardzība, klimata pārmaiņas, enerģētika, satiksmes infrastruktūra u. c.), izaugsmes un 
inovāciju impulsiem (MVU dalība starptautiskos tīklos u. c.), sociāliem paraugprojektiem 
(integrēta attīstības plānošana, veselības aizsardzība, demogrāfijas jautājumi u. c.), un visos 
minētajos jautājumos īpaši jāpievēršas atšķirību izlīdzināšanai starp mazāk attīstītiem 
reģioniem.


