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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par partneru līdzdalības palielināšanu un pārredzamības uzlabošanu Eiropas 

Strukturālo un investīciju fondu izmantošanā 

(2016/2304(INI)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 174., 175. un 177. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) 

Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības 

fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 

attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 

(turpmāk „KNR”)1, 

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 7. janvāra Deleģēto regulu (ES) Nr. 240/2014 par 

Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz partnerību saistībā ar Eiropas strukturālajiem un 

investīciju fondiem2, 

– ņemot vērā Parlamenta 2017. gada 16. februāra rezolūciju par ieguldījumiem darbvietās 

un izaugsmē — maksimāla Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījuma 

izmantošana3, 

– ņemot vērā 2017. gada 16. februāra rezolūciju „ESI fondu darbības programmu 

novēlota īstenošana: ietekme uz kohēzijas politiku un turpmākā rīcība”4, 

– ņemot vērā 2016. gada 10. maija rezolūciju par jauniem teritoriālās attīstības 

instrumentiem 2014.–2020. gada kohēzijas politikā — integrēti teritoriālie ieguldījumi 

(ITI) un sabiedrības virzīta vietējā attīstība (SVVA)5, 

– ņemot vērā 2015. gada 26. novembra rezolūciju par virzību uz 2014.–2020. gada 

kohēzijas politikas vienkāršošanu un orientēšanu uz rezultātiem6, 

– ņemot vērā Padomes 2016. gada 16. novembra secinājumus par kohēzijas politikas un 

Eiropas strukturālo un investīciju fondu rezultātiem un jaunajiem elementiem7, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Kohēzijas politikas redzamības nodrošināšana: 

Informācijas un komunikācijas noteikumi 2014.-2020. gadam”8, 

                                                 
1 OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp. 
2 OV L 74, 14.3.2014., 1. lpp. 
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0053. 
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0055. 
5 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0211. 
6 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0419. 
7 http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/11/47244650399_en.pdf. 
8 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2014/ensuring-the-visibility-of-

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/11/47244650399_en.pdf
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– ņemot vērā Komisijas uzdevumā veikto 2015. gada septembra Eirobarometra 

zibensaptauju Nr. 423 „Pilsoņu   izpratne un priekšstati par ES reģionālo politiku”1, 

– ņemot vērā Van den Brande 2014. gada oktobra ziņojumu „Daudzlīmeņu pārvaldība un 

partnerība”, kas sagatavots pēc reģionālās politikas un pilsētpolitikas komisāra 

Johannes Hahn pieprasījuma2,  

– ņemot vērā Eiropas Reģionu komitejas sabiedrības informēšanas plānu 2016. gadam 

„Reģionu un pilsētu savienošana spēcīgākai Eiropai”3, 

– ņemot vērā Komisijas uzdevumā veikto 2016. gada jūlija pētījumu „Partnerības principa 

un daudzlīmeņu pārvaldības īstenošana 2014.-2020. gadā ESI fondiem”4,  

– ņemot vērā Interreg Europe sekretariāta izklāstu „Projekta komunikācijas stratēģijas 

veidošana”5,  

– ņemot vērā ziņojumu, kas Polijas Ekonomiskās attīstības ministrijas uzvedumā 

sagatavots ex post novērtējuma un prognožu par kohēzijas politikas īstenošanas V4 

valstīs rezultātā radītajām priekšrocībām ES-15 valstīm ietvaros „Kā ES-15 dalībvalstis 

gūst labumu no kohēzijas politikas V4?”6,  

– ņemot vērā Eiropas Nabadzības novēršanas tīkla (EAPN) 2014. gada rokasgrāmatu 

„Dodot vārdu pilsoņiem: veidot ieinteresēto personu iesaistīšanos efektīvai lēmumu 

pieņemšanai – Pamatnostādnes lēmumu pieņēmējiem ES un valsts līmenī”7,   

– ņemot vērā Iekšpolitikas ģenerāldirektorāta (B departamenta —Struktūrpolitika un 

kohēzijas politika) 2014. gada novembra pētījumu „Informācijas sniegšana par Eiropu 

tās pilsoņiem: pašreizējais stāvoklis un perspektīvas”, 

– ņemot vērā Iekšpolitikas ģenerāldirektorāta (B departamenta —Struktūrpolitika un 

kohēzijas politika) 2016. gada aprīļa pētījumu „Pētījums REGI komitejai: DFS 

vidusposma pārskatīšana un kohēzijas politika”, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas un 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumus (A8-0000/2017), 

A. tā kā kohēzijas politika ir palīdzējusi ievērojami veicināt izaugsmi un nodarbinātību un 

samazināt atšķirības starp ES reģioniem; 

                                                                                                                                                         
cohesion-policy-information-and-communication-rules-2014-2020. 
1 http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/67400.  
2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/dialog/2014/5_vandenbrande_report.pdf. 
3 http://cor.europa.eu/en/about/Documents/CoR-communication-plan-2016.pdf. 
4 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/studies_integration/impl_partner_report_en.pdf. 
5 http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/events/Rotterdam/pdf/Designing_communication_strateg

y.pdf. 
6 https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/fdc8a04e-590d-47ac-9213-760d4ac76f75/V4_EU15_manazerske-

shrnuti.pdf?ext=.pdf. 
7 http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2014-eapn-handbook-Give-a-

voice-to-citizens-Guidelines-for-Stakeholder-Engagement.pdf. 
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B. tā kā ES kohēzijas politikas finansējumam kopumā ir pozitīva ietekme gan uz 

ekonomiku, gan uz pilsoņu dzīvi, tomēr rezultāti ne vienmēr ir bijuši labi izklāstīti un 

informētības līmenis par tā pozitīvo ietekmi saglabājas diezgan zems; 

C. tā kā vajadzētu būt skaidrai saiknei starp katrai dalībvalstij pieejamo finansējuma līmeni 

un informētības līmeni par vietējām ES finansētām programmām; 

D. tā kā daudzlīmeņu pārvaldības modelis, kas uzlabo koordināciju starp publiskajām 

iestādēm, ekonomikas un sociālajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību, var efektīvi 

veicināt labāku informēšanu par ES politikas mērķiem un rezultātiem; 

E. tā kā pastāvīgs dialogs un pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās ir būtiski, jo tie 

nodrošina sabiedriskās politikas pārskatatbildību un leģitimitāti, radot apziņu par kopīgu 

atbildību un pārredzamību lēmumu pieņemšanas procesā; 

F. tā kā ESI fondu redzamības palielināšana var palīdzēt mainīt priekšstatus par kohēzijas 

politikas efektivitāti un atgūt pilsoņu uzticēšanos un interesi par Eiropas projektu; 

G. tā kā būtu jāpaplašina metodikas informācijas sniegšanai un saziņas kanālu 

dažādošanai; 

Vispārīgi apsvērumi 

1. uzsver, ka kohēzijas politika ir viens no izaugsmes galvenajiem sabiedriskajiem 

mehānismiem, ar kuras palīdzību, izmantojot Eiropas strukturālos un investīciju fondus 

(ESI fondus), nodrošina ieguldījumus visos ES reģionos un palīdz samazināt 

nevienlīdzību un veicināt konkurētspēju un izaugsmi; 

2. norāda, ka, no otras puses, vispārējā sabiedrības informētība un izpratne par to, cik 

efektīva ir ES reģionālā politika, gadu gaitā ir samazinājusies; norāda uz 2015. gada 

septembra Eirobarometra izdevumu Nr. 423, kurā tikai nedaudz vairāk kā viena trešdaļa 

(34 %) eiropiešu apstiprināja, ka ir dzirdējuši par ES līdzfinansētiem projektiem, kas 

uzlabo dzīves kvalitāti tajā teritorijā, kurā viņi dzīvo; 

3. atzīmē, ka kohēzijas politikas ieguldījumu atpazīstamības nodrošināšanai būtu jāpaliek 

galvenokārt vietējo un reģionālo pašvaldību atbildībai, jo tās ir visefektīvākās saskarnes 

saziņai ar pilsoņiem, tādējādi tuvinot viņus Eiropai; 

4. uzsver, ka  politikas redzamības nodrošināšana ietver divpusēju saziņas procesu un 

mijiedarbību ar partneriem; turklāt uzsver, ka, ņemot vērā sarežģītās problēmas, kā arī 

lai nodrošinātu leģitimitāti un nodrošinātu efektīvu ilgtermiņa risinājumu, valsts 

iestādēm ir nepieciešams iesaistīt attiecīgās ieinteresētās puses lēmumu pieņemšanas 

procesā; 

5. šajā sakarībā norāda uz to, ka dalībvalstu starpā vērojams nevienmērīgs progress ceļā uz 

to, lai racionalizētu administratīvās procedūras tādā ziņā, ka tiek plašāk iesaistīti vietējie 

partneri; 

Risināmās problēmas 

6. norāda, ka palielinās eiroskepticisms un pret Eiropu vērsta propaganda, kas sagroza 
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informāciju par Savienības politikas jomām; tāpēc uzsver, ka ir steidzami nepieciešams 

izstrādāt saziņas stratēģijas, kas spēj nodot iedzīvotājiem precīzu vēstījumu par Eiropas 

projekta pievienoto vērtību attiecībā uz viņu dzīves kvalitāti un labklājību; 

7. atzīst tiesiskā regulējuma ierobežojumus attiecībā uz kohēzijas politikas pienācīgas 

redzamības nodrošināšanu; uzsver, ka tā rezultātā līdz šim vēstījums par tās jūtamajiem 

sasniegumiem nav bijusi prioritāte dažādajām ieinteresētajām personām; jo īpaši pauž 

nožēlu par to, ka ESI fondu tehniskās palīdzības finansējums nav veltīts arī 

komunikācijai un tas negatīvi ietekmē gan informācijas izplatīšanas procesa vērienu, 

gan kvalitāti; 

8. atkārtoti uzsver nepieciešamību panākt atbilstīgu līdzsvaru starp vajadzību vienkāršot 

noteikumus, kas regulē kohēzijas politikas īstenošanu, un vajadzību arī turpmāk 

nodrošināt pareizu finanšu pārvaldību, tajā pašā laikā pienācīgi informējot sabiedrību; 

9. uzsver, ka ir būtiski palielināt līdzatbildību par politiku vietējā mērogā, lai nodrošinātu 

rezultātu efektivitāti un informēšanu par tiem; atzinīgi vērtē to, ka partnerības principa 

īstenošana rada pievienoto vērtību Eiropas publiskās politikas jomu īstenošanai, kā tas 

tika apstiprināts nesenajā Komisijas pētījumā, taču norāda, ka joprojām ir diezgan grūti 

piesaistīt partnerus, ņemot vērā to daudzveidību un — dažkārt — interešu konfliktus; 

10. atgādina arī par kohēzijas politikas ieguldījumu ilgtermiņa stratēģisko nozīmi, proti, ka 

dažkārt rezultāti nav saskatāmi uzreiz un tas kaitē tās instrumentu redzamībai, jo īpaši 

salīdzinājumā ar citiem Savienības instrumentiem, piemēram, Eiropas Stratēģisko 

investīciju fondu (ESIF); 

11. norāda, ka nozīmīga loma ir plašsaziņas līdzekļiem, informējot iedzīvotājus par ES 

jautājumiem; tomēr pauž nožēlu par ES kohēzijas politikas ieguldījumu samērā 

ierobežoto atspoguļojumu; uzsver nepieciešamību izstrādāt komunikācijas stratēģijas, 

kas būtu pielāgotas pašreizējiem informācijas izaicinājumiem un ņemtu vērā digitālā 

aspekta sasniegumus un to, ka ir dažādu veidu plašsaziņas kanāli;  

Saziņas uzlabošana un sadarbību ar partneriem 2014.-2020. gada laikposma otrajā pusē 

12. aicina Komisiju un dalībvalstis palielināt jau esošo komunikācijas līdzekļu un 

instrumentu koordināciju un pieejamību ES līmenī, lai pievērstos tematiem, kam ir 

ietekme uz ES programmu; šajā kontekstā uzsver, cik svarīgi ir efektīvi informēt par to, 

kā kohēzijas politikas īstenošana sniedz konkrētus rezultātus ES pilsoņu ikdienas dzīvē; 

13. atzinīgi vērtē pašreizējos īpašos komunikācijas pasākumus, piemēram, kampaņu 

„Eiropa manā reģionā”, Komisijas tīmekļa lietojumprogrammu „EU Budget for 

Results”, sadarbību ar CIRCOM Regional1, kā arī iespējas, ko sniedz nesen izveidotais 

Eiropas Solidaritātes korpuss, lai palielinātu informētību par kohēzijas politikas ietekmi 

uz vietas; turklāt uzsver, ka ir jāpieliek pūles, lai uzrunātu studentus un žurnālistus kā 

potenciālos komunikācijas veicinātājus un lai komunikācijas kampaņās nodrošināt 

ģeogrāfisku līdzsvaru; 

14. uzsver nepieciešamību pielāgot komunikācijas pasākumus Kopīgo noteikumu Regula 

                                                 
1 Eiropas Reģionālās sabiedriskās televīzijas pakalpojumu profesionālā asociācija. 
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(ES) Nr. 1303/2013 tādā nozīmē, lai tiktu paredzēts tehniskajā palīdzībā īpašs 

finansējums komunikācijai, kā arī tiktu paaugstinātas saistošas publicitātes prasības 

attiecībā uz kohēzijas politikas projektiem; 

15. atzinīgi vērtē V4 valstu iniciatīvu par kohēzijas politikas papildu ietekmi ES 15 

dalībvalstīs1 un aicina Komisiju sagatavot plašāku pētījumu ES-28 līmenī; turklāt 

mudina Komisiju nošķirt tās saziņas stratēģijas attiecībā uz neto līdzekļu devējām un 

neto saņēmējām dalībvalstīm, vienlaikus izceļot tās īpašās priekšrocības, ko kohēzijas 

politika sniedz tādā ziņā kā reālā ekonomika, uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana 

un izaugsmes un darbvietu radīšana visos ES reģionos, — gan izmantojot tiešos 

ieguldījumus, gan tiešo un netiešo eksportu (papildu ietekme); 

16. aicina pārvaldes iestādes apzināt veidus, kā atvieglot piekļuvi informācijai, lai 

palielinātu pārredzamību un finansēšanas iespēju pamanāmību un nodrošinātu 

saņēmējiem efektīvu apmaiņu ar informāciju un zināšanām; 

17. atzinīgi vērtē e-kohēzijas ieviešanu pašreizējā plānošanas periodā ar mērķi vienkāršot 

un racionalizēt ESI fondu īstenošanu; uzsver tās spēju sniegt efektīvu ieguldījumu tam, 

lai varētu piekļūt informācijai, uzraudzīt programmas attīstību un radīt noderīgas saites 

starp ieinteresētajām personām; 

18. uzskata, ka ir vajadzīga komunikācijas stratēģija attiecībā uz digitālajiem un sociālajiem 

plašsaziņas līdzekļiem, kas koncentrējas uz gala lietotājiem, izmantojot interaktīvus 

tiešsaistes apsekojumus, izstrādājot pieejamāku mobilo saturu un nodrošinot, ka 

informācija ir pieejama dažādās valodās; 

19. turklāt ierosina, ka ir jāuzlabo pašreizējo komunikācijas pasākumu uzraudzība un 

novērtēšana, un ierosina izveidot darba grupu par saziņu, kurā iesaistīti daudzlīmeņu 

dalībnieki; 

20. uzsver, ka liela nozīme ir partnerības principam, pastiprinot kopīgās apņemšanās un 

ieinteresētību attiecībā uz kohēzijas politiku; aicina pastiprināt saikni starp valsts 

iestādēm un iedzīvotājiem, izmantojot atklātu dialogu, īstenošanas laikā pēc 

nepieciešamības pielāgojot partnerības sastāvu, lai nodrošinātu pareizu līdzsvaru starp 

partneriem, kas pārstāv kopienas intereses visos procesa posmos; 

21. atzinīgi vērtē inovatīvo daudzlīmeņu un daudzu ieinteresēto personu sadarbības modeli, 

ko ierosināja ES pilsētprogramma, un iesaka to pēc iespējas atdarināt kohēzijas politikas 

īstenošanā; 

22. uzsver nepieciešamību pastiprināt pārrobežu un starpreģionālās sadarbības 

komunikācijas dimensiju, izplatot paraugpraksi un piemērus, kas liecina par 

ieguldījumu panākumiem;  

Saziņas sekmēšana par kohēzijas politiku laikposmam pēc 2020. gada  

23. aicina Komisiju panākt intereses palielināšanos par ES kohēzijas politikas finansējumu, 

                                                 
1 Ziņojums, kas Polijas Ekonomiskās attīstības ministrijas uzvedumā sagatavots ex post novērtējuma un 

prognožu par kohēzijas politikas īstenošanas V4 valstīs rezultātā radītajām priekšrocībām ES-15 valstīm ietvaros 

„Kā ES-15 dalībvalstis gūst labumu no kohēzijas politikas V4”. 
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tālāk izmantojot vienkāršošanas un elastības nodrošināšanas pasākumus, kā arī 

samazinot regulējošo noteikumu skaitu; 

24. ņemot vērā to, kā ES kohēzijas politika veicina pozitīvu identificēšanos ar Eiropas 

integrācijas projektu, prasa ieviest obligātas tehniskās palīdzības apjoma procentuālo 

īpatsvaru, kas būtu paredzēts komunikācijai — gan programmu, gan projektu līmenī —, 

kā arī obligātu projektu atlases kritēriju, kas būtu saistīts ar komunikācijas pasākumu 

kvalitāti, ko piedāvā katrs projekta virzītājs; 

25. uzsver nepieciešamību palielināt Savienības dialogu ar pilsoņiem, atkārtoti pārskatīt 

komunikācijas kanālus un stratēģijas un pielāgot vēstījumus reģionālajam kontekstam; 

26. turklāt uzsver, ka iedzīvotāju un organizāciju iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā 

varētu uzlabot atbildības sajūtu par politikas īstenošanu; tāpēc aicina dalībvalstis apsvērt 

iespēju īstenot esošos līdzdalības pārvaldības modeļus, apvienojot visus attiecīgos 

sociālos partnerus un iesaistot ieinteresētās personas līdzdalīgā budžeta izstrādes 

procesā; 

27. turklāt prasa palielināt pilsētu un lauku sadarbību, lai attīstītu teritoriālās partnerības 

starp pilsētām un lauku rajoniem, pilnībā izmantojot potenciālo sinerģiju starp ES 

fondiem un pamatojoties uz pilsētu teritoriju speciālajām zināšanām un tām piemītošo 

lielāko spēju pārvaldīt finansējumu;  

28. mudina Komisiju tās rīcības plānā par komunikāciju arī pievērst uzmanību sadarbības 

stiprināšanai starp ziņas sniedzējiem dažādos līmeņos un pārskatu par mērķauditoriju 

izveidošanai, lai izstrādātu pielāgotus vēstījumus, ar kuriem varētu labāk sazināties ar 

pilsoņiem vietējā līmenī;  

29. šajā sakarībā uzsver, cik liela nozīme ir kultūras pārmaiņām tādā nozīmē, ka par 

komunikāciju ir atbildīgas visas iesaistītās puses un atbalsta saņēmēji paši kļūst par 

galveno ziņas paudēju; 

30. turklāt aicina Komisiju izveidot platformu ES e-komunikācijai par kohēzijas politikas 

īstenošanu, kurā tiktu apkopota visa attiecīgā informācija par ESI fondu projektiem, 

atsauksmes no lietotājiem un norādes par to, vai ir saņemts raidītais vēstījums; 

° 

° ° 

31. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Reģionu komitejai, kā 

arī dalībvalstu nacionālajiem un reģionālajiem parlamentiem. 
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PASKAIDROJUMS 

Kohēzijas politika ir vissvarīgākais izaugsmes ieguldījumu mehānisms Savienībai ar budžetu 

EUR 351,8 miljardi, un tā ietekmē visus ES reģionus un pilsoņus. Ar lielu ieguldījumu 

dalībvalstu ekonomikā kohēzijas politikas ieguldījumi līdz ar valstu līdzfinansējumu veidoja 

vidēji 15 % no kopējiem publiskajiem ieguldījumiem ES 28, dažās dalībvalstīs sasniedzot līdz 

pat 60 – 80 %. 

 

Kohēzijas politikas instrumenti ir izrādījušies lietderīgi un efektīvi instrumenti, lai novirzītu 

finansējumu nabadzīgākajiem reģioniem un jomās, kuras visvairāk skārusi ekonomikas krīze, 

un ieguldot līdzekļus galvenajās nozarēs izaugsmei un nodarbinātībai.  

 

Papildus tās galvenajam uzdevumam samazināt atšķirības starp ES reģioniem kohēzijas 

politika un sinerģija ar pētniecības un attīstības fondiem ir devušas būtisku ieguldījumu, lai 

izstrādātu pārdomātas specializācijas platformas, veicinātu jauninājumus un sekmētu izcilību 

visos ES reģionos. 

 

Lai gan kohēzijas politikas galvenā prioritāte joprojām ir sniegt atbalstu mazāk attīstītiem 

reģioniem, tās uzmanības centrā ir izaugsme un konkurētspēju attīstītākos reģionos. Tādējādi 

ieguldījumi mazāk pārtikušos reģionos paver iespējas attīstītākiem reģioniem1. 

 

ES finansēšanas politika ietekmē visus ES pilsoņus; tomēr ne vienmēr ir tikuši pienācīgi 

pavēstīti rezultāti par to, cik lielā mērā ESI fondu ieguldījumi ir mainījuši ES pilsoņu ikdienas 

dzīvi. Tāpēc ziņojumā tiek ierosināti jauni veidi, kā „reklamēt” kohēzijas politikas 

ieguldījumu rezultātus. 

 

Pēc Brexit sākšanas un populisma kustību pieauguma visā Eiropā ir stingri nepieciešams 

pārdomāt komunikācijas metodes, pretojoties pret Eiropu vērstai un eiroskeptiķu retorikai un 

raidot pilsoņiem skaidru vēstījumu ar mērķi atgūt iedzīvotāju uzticību kopējās Eiropas 

projekta redzējumam. 

 

Patstāvīgā ziņojuma mērķis ir pārbaudīt faktisko pieredzi un darbu pie strukturālo un 

investīciju fondu redzamības palielināšanas, un ziņojums piedāvā pieeju: saistīt kohēzijas 

politikas instrumentus ar vietējo politiku, lai palielinātu  lēmumu efektivitāti vietējā līmenī, 

attīstot līdzdalības pārvaldību kā efektīvu līdzekli, lai vairotu informētību par ESI fondiem.  

 

Turklāt ziņojums izvērtēs, kā var palielināt komunikācijas ietekmi, izmantojot sociālos 

plašsaziņas līdzekļus, ņemot vērā plašsaziņas līdzekļu satura demokratizāciju.  

 

Ziņojuma projekta mērķis ir arī veicināt sabiedrības atbalstu un iesaistīt vietējo sabiedrību 

lēmumu pieņemšanas procesā, attiecīgā gadījumā izmantojot līdzdalīgu budžeta izstrādi, kā 

arī izmantojot sabiedrisko apspriešanu un citus instrumentus. ES būtu jācenšas apzināt jaunus 

veidus, kā palielināt atbildību, vertikāli un horizontāli, apvienojot visus attiecīgos sabiedrības 

partnerus visos posmos, kas saistīti ar kohēzijas politikas īstenošanu2. 

Lai gan ir vērojamas ekonomikas atveseļošanās pazīmes, ES sociālā krīze turpinās. Atzinumi 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-future-

investment/factsheet/en.pdf. 
2 Van den Brande ziņojums par daudzlīmeņu pārvaldību un partnerību, Eiropas Komisija, 2014. 
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un risinājumi, kas nāk tieši no ieinteresētajām personām, kas iesaistītas vietējās attīstības 

projektos, un regulārs dialogs ar pilsonisko sabiedrību un tās iesaistīšana nodrošina valdības 

politikas pārskatatbildību un leģitimitāti. 

 

Partneriem ir jāuzņemas kopīga atbildība par spēcīgāku Eiropas Savienību un arvien vairāk 

saistītu pasauli, vienlaikus “daudzlīmeņu pārvaldības” struktūras1  attīstība ir būtiski svarīga, 

lai īstenotu stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus.  

 

ESI fondu projektu līdzekļu saņēmēji uzņemas kohēzijas politikas „vēstnieku” lomu. 

                                                 
1 Komisijas darba dokuments – Apspriešanās par topošo ES stratēģiju 2020. gadam, COM(2009)0647/3.  

 


