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1. Vēsturisks pārskats

Kohēzijas fonds1 tika dibināts 1993. gadā ar Māstrihtas līgumu, gatavojot Ekonomikas un 
monetāro savienību. Lai pievienotos Ekonomikas un monetārajai savienībai, dalībvalstīm 
vajadzēja samazināt valsts budžeta deficītu un kontrolēt valsts parādu. No otras puses, valstīm 
ar zemāku labklājības līmeni vajadzēja veikt lielas investīcijas, lai panāktu savus attīstītākos 
kaimiņus, un paaugstināt savu izaugsmes kapacitāti. Tādējādi Kohēzijas fonds tika dibināts, 
lai ļautu valstīm ar zemāku labklājības līmeni tuvināties konverģences kritērijiem, tajā pašā 
laikā turpinot investēt infrastruktūrās, pateicoties Kohēzijas fonda piešķirtajam atbalstam.

Līguma 161. panta otrā daļa paredz, ka: ”Kohēzijas fonds, ko Padome izveidojusi (..) sniedz 
finansiālu palīdzību tādiem projektiem vides un Eiropas komunikāciju tīklu jomā, kas attiecas 
uz transporta infrastruktūru”.
Tādējādi mērķis bija izveidot vēl vienu fondu, papildus citiem Kopienas attīstības 
instrumentiem reģionālās, vides aizsardzības un transporta infrastruktūru jomā, lai veicinātu 
ekonomisko un sociālo kohēziju un solidaritāti dalībvalstu starpā.

Eiropas Parlaments ir vienmēr uzsvēris Kohēzijas fonda pastāvēšanas nozīmību un tā 
ieguldījumu Eiropas ekonomiskas izaugsmē.

Šā fonda līdzekļi būs pieejami tikai tām dalībvalstīm, kuru nacionālais kopienākums (NKI) uz 
vienu iedzīvotāju ir mazāks par 90% no vidējā Kopienas NKI un kas ir realizējušas 
programmu, kuras mērķis ir panākt atbilstību konverģences ekonomikas kritērijiem, kas 
fiksēti Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 104. pantā.   

Pēc Eiropas Savienības paplašināšanās 2004. gada 1. maijā, Kohēzijas fonda līdzekļi tiek 
piešķirti desmit jaunajām dalībvalstīm, kā arī trim 15 valstu Eiropas Savienības 
saņēmējvalstīm (Spānijai, Portugālei, Grieķijai) perioda no 2000. līdz 2006. gadam beigu 
posmā. Īrija vairs nav saņēmējvalsts kopš 2004. gada 1. janvāra. Saskaņā ar Eiropas 
Komisijas prognozēm (Eurostat) Spānija, sākot no 2007. gada 1. janvāra, vairs nevarēs 
saņemt Kohēzijas fonda finansējumu.   

2. Kohēzijas fonda izveidošanas regulas projekts

Savā trešajā ziņojumā par ekonomikas un sociālo kohēziju2 un savā priekšlikumā ar vispārēju 
regulu3 reformēt kohēzijas politiku, Eiropas Komisija paredz laikposmā no 2007. līdz 
2013. gadam koncentrēt kohēzijas politikas prioritātes uz trim galvenajiem mērķiem: 
konverģenci, konkurētspēju un sadarbību.
Kohēzijas fonda izveidošanas regula ir specifiska regula, kas papildina vispārējos noteikumus 
par struktūrfondiem un kohēziju.

  
1 Regula (EK) Nr. 1164/94, kas grozīta ar regulām (EK) Nr. 1264/1999 un (EK) Nr. 1265/99.
2 Eiropas Komisijas paziņojums. Trešais ziņojums par ekonomikas un sociālo kohēziju COM (2004) 107 gala 
ziņojums, 17.02.2004.
3 COM (2004) 492.
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__________________________

Šīs regulas mērķis ir precizēt Kohēzijas fonda uzdevumu un tā piemērošanas specifiskos 
nosacījumus, īpaši attiecībā uz Fonda darbības jomu un atbalsta nosacījumiem.
Komisija piedāvā, lai Kohēzijas fondam laikposmā no 2007. gada līdz 2013. gadam tiktu 
piešķirti 62,99 miljardi eiro – proti, 23,86% no konverģences1 mērķiem paredzētajiem 
līdzekļiem, kas nozīmētu ievērojamu Kohēzijas fonda līdzekļu pieaugumu salīdzinājumā ar 18 
miljardiem eiro, kas bija tā rīcībā laikposmā no 2000. līdz 2006. gadam. 

Kohēzijas fonda finansējuma piešķiršanas kārtība (vispārējās regulas2 projekta 5-3. 
pants) 

Tāpat kā laikposmā no 2000. līdz 2006. gadam, Kohēzijas fonda līdzekļus var piešķirt tikai 
tām dalībvalstīm, kuru nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 
90% no vidējā Kopienas NKI un kuras būs realizējušas programmu, kuras mērķis ir panākt 
atbilstību konverģences ekonomiskajiem kritērijiem, kas fiksēti Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma 104. pantā. Šie kritēriji ir sekojoši:
- valsts izdevumu kontrole: dalībvalsts nevar saņemt Kohēzijas fonda atbalstu, ja tās 

budžeta deficīts ir pārāk liels (augstāks par 3% no nacionālā IKP);
- ekonomiskās konverģences kritēriju ievērošana, kas noteikti Ekonomikas un monetārās 

savienības ietvaros (Stabilitātes un izaugsmes pakts).   

Palīdzības piešķiršanas jomas (šīs regulas 2. pants)

Transporta tīkli, kas šķērso visu Eiropu, it īpaši Eiropas nozīmes projekti un ar vides 
aizsardzību saistītas infrastruktūras, ir viena no Kohēzijas fonda investīciju prioritātēm. 
Jaunums, kas tiks ieviests ar šo regulu, ir tāds, ka saskaņā ar Gēteborgas prioritātēm Kohēzijas 
fonds palielina savu ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā. Tādējādi tas turpmāk varēs finansēt 
projektus transporta jomā ārpus tīkliem, kas šķērso visu Eiropu, piemēram, dzelzceļu, jūras un 
upju navigācijas ceļus, multimodālās transporta programmas, ilgtermiņa pilsētu transporta 
attīstības programmas un programmas jomās, kas veicina ilgtspējīgu attīstību vides 
aizsardzības jomā, piemēram, tādos svarīgos sektoros kā enerģētikas efektivitāte un 
atjaunojamā enerģija. 

Kohēzijas fonda atbalsta nosacījumi (šīs regulas 4. pants)

Pašreizējā sistēmā, pārsniedzot pieļaujamo valsts budžeta deficītu, izmaksas tiek pārtrauktas 
un uzsāktie projekti tādējādi tiek nekavējoties apturēti.
Jaunajā regulā, pārsniedzot pieļaujamo valsts budžeta deficītu, tiks pārtraukti tikai saistību 
asignējumi, sākot no nākamā gada 1. janvāra, ja attiecīgā dalībvalsts nebūs veikusi pasākumus 
Padomes konstatētā valsts budžeta deficīta samazināšanai. Saistību asignējumu pārtraukšana 
nozīmē nākotnes projektu apturēšanu, nevis to projektu realizēšanu, kas jau ir iesākti. Saistību 
asignējumi tiek atjaunoti, tiklīdz Padome konstatē, ka attiecīgā dalībvalsts ir veikusi visus 
nepieciešamos pasākumus situācijas uzlabošanai, kas ļauj tai atgriezties Līgumam un 

  
1 1. mērķis, konverģence sastāda 98,5% no finanšu līdzekļiem, kas piešķirti triju mērķu īstenošanai, proti, 264 
miljardus eiro. 17,2% – 2. mērķim, reģionu konkurētspējai un nodarbinātībai, proti, 57,9 miljardi eiro un 3,94%
2 COM (2004) 492.
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Padomes lēmumiem atbilstošā situācijā.
_____________________________
3. mērķim – Eiropas teritoriālajai sadarbībai, proti, 13,2 miljardi eiro.
Atvieglojumi (vispārējās regulas projekta 33. un 38. pants)  

Reģionālās politikas īstenošanas atvieglojumu ietvaros Kohēzijas fonda piesaistīšana turpmāk 
tiks iekļauta struktūrfondu ilgtermiņa plānos un tie tiks pakļauti tiem pašiem vispārīgajiem 
principiem1, kuriem pakļauti struktūrfondi.
Nākotnē Kohēzijas fonds kopā ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF) piedalīsies 
ilgtermiņa investīciju programmās, kas tiks pārvaldītas decentralizētā veidā. Tas finansēs 
“prioritātes”, nevis iesniegs “individuālus projektus” Komisijai apstiprināšanai. Finansējumā 
iekļauti arī “lielie projekti”, kuru finansējuma summa pārsniedz 25 miljonus eiro vides 
aizsardzības jomā un 50 miljonus eiro citās jomās.

Kopienas līdzdalība un priekšfinansējums (vispārējās regulas projekta 51. un 81. pants)  

Katram no programmu prioritārajiem virzieniem Kohēzijas fonda līdzfinansējuma griesti ir 
noteikti 85% apmērā no sabiedrisko izdevumu kopsummas. Pēc Komisijas lēmuma, ar kuru 
tika noteikta Fonda līdzdalība operatīvajā programmā, Komisija iemaksā organizācijai, kuru 
norādījusi dalībvalsts, priekšfinansējumu, kas sastāda 10,5% no visas Kohēzijas fonda 
finansējuma summas attiecīgajai programmai. 

3. Piezīmes un priekšlikumi

Laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam Kohēzijas fonda nodibināšana rada ievērojamas 
pārmaiņas, kas izriet no to likumu izmaiņām, kas tika piemēroti laikposmā no 1993. līdz 
2003. gadam. 1999. gadā tika uzsākta nozīmīga Kohēzijas fonda reforma, tika grozīti 
Kohēzijas fonda noteikumi un ieviesta stratēģiskāka pieeja, kā arī tika uzlaboti spēkā esošie 
noteikumi, projektu finansējuma pārvalde un kontrole. Iepriekšējo gadu laikā Kohēzijas fonda 
noteikumi tika saskaņoti ar struktūrfondu noteikumiem, kas noveda pie jaunu Komisijas 
priekšlikumu izstrādāšanas un Kohēzijas fonda noteikumu tuvināšanas struktūrfondu 
noteikumiem. Šai vienkāršošanai vajadzēja padarīt dažādu fondu pārvaldes procesus daudz 
efektīvākus. 
Tomēr, ņemot vērā pašreizējā perioda grūtības un, lai nākotnē padarītu šo fondu 
funkcionēšanu efektīvāku, tiek likts priekšā iekļaut regulā par Kohēzijas fondu 
noteikumus attiecībā uz lielajiem projektiem, kas padarītu Kohēzijas fonda iesaistīšanos 
daudz lietderīgāku, un to regulētu vispārējās regulas projekta panti no 38. līdz 40. Tāpat šajā 
regulā vajadzētu arī noteikt finansējumu tehniskajai palīdzībai (pētījumiem, vērtējumiem, 
ekspertīzēm, statistikai, utt.), ko regulētu vispārējās regulas projekta 43. pants. 

Ja laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam infrastruktūras būs saistītas ar transportu un vides 
aizsardzību, Kohēzijas fonds un ERAF tiks pārvaldīts tā, lai atvieglotu sinerģiju, vadoties tikai 
pēc vienas programmas. Tomēr lielos projektus, kuru kopējās izmaksas  pārsniedz 25 
miljonus eiro vides aizsardzībai un 50 miljonus eiro citām jomām, Komisija pieņems 
atsevišķi, bet tos pārvaldīs attiecīgo programmu ietvaros. Būtu vēlams, lai nacionālo 

  
1 Ilgtermiņa plānošanas, novērtēšanas, pārvaldes un partnerattiecību programma, kas kontrolē fondi līdzkļu 
izmantošanu un maksājumus un kas balstīta uz N+2 noteikumiem.
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programmu ietvaros, Kohēzijas fonds noteiktu savas personiskās prioritātes, kas būtu 
atdalītas no ERAF prioritātēm.

Kohēzijas fondam atvēlētā budžeta pieaugums no 18 (laikposmā no 2000. līdz 2006. gadam) 
62,99 miljardiem eiro ir ievērojams, ņemot vērā faktu, ka puse no dalībvalstīm saņems 
Kohēzijas fonda finansējumu. Kohēzijas fonda piemērošanas lauka palielināšanās tiek 
iekļauta Gēteborgas ilgtermiņa attīstības perspektīvā un ļaus apmierināt jauno dalībvalstu 
lielākās vajadzības vides aizsardzības un transporta jomās. Kopienas finansējuma 
sadalījumam starp vides aizsardzības un transporta sektoriem ir jābūt sabalansētam. Tomēr, 
lai fonda līdzekļi būtu pieejamāki, ir svarīgi, lai tie tiktu saskaņoti ar katras dalībvalsts 
vajadzībām.

Šīs regulas 3-3. pants paredz izslēgt no finansējuma izdevumus par zemes pirkšanu, ja 
summa pārsniedz 10% no kopējās attiecīgajam darījumam paredzētās, finansējuma summas. 
Tomēr būtu nepieciešams ieviest noteikumu, kuros būtu paredzēti izņēmumi, kas dažos 
gadījumos ļautu atkāpties no noteikumiem, un panākt lielāku elastību, nosakot kādas izmaksas 
var tikt atlīdzinātas.

Komisijas piedāvātie atvieglojumi un pārvaldes procesa lielāka efektivitāte ir apsveicamas 
pārmaiņas. Komisijas priekšlikumā paredzēts, ka pieeja plānošanai būs stratēģiskāka, balstīta 
uz “Kopienas stratēģiskajiem kohēzijas virzieniem”, kā arī noteiktas Komisijas prioritātes un
jaunas nacionālo stratēģiju referenču sistēmas. Šie referenču dokumenti aizstās pašreizējās 
Kopienas atbalsta sistēmas (KAS), vienotos plānošanas dokumentus (VPD) un plānošanas 
papildinājumus.
Neraugoties uz to, būtu vēlams plānošanas fāzē sastādīt orientējošu prioritāšu sarakstu, ko 
Komisija izstrādātu projektu rezultātu kvalitātes un efektivitātes noteikšanai, kā arī Kopienas 
finansējuma efektivitātes palielināšanai. 

"Premium system", “Kopienas finansējuma rezerves prēmiju piešķiršanai par kvalitāti un 
sasniegumiem”, ir paredzēta tikai struktūrfondiem (vispārējās regulas projekta 20., 48. un 49. 
pants). Kohēzijas fonda mērķi atšķiras no struktūrfondu mērķiem. Tā uzdevums ir aizstāt 
nacionālo budžetu izdevumus, lai atbalstītu projektus dalībvalstīs, kuras ir tiesīgas saņemt šo 
finansējumu, neņemot vērā vietēja rakstura reģionālās atšķirības. Kohēzijas fondam būs 
ārkārtīgi liela nozīme laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam, ņemot vērā, ka pēc 
paplašināšanās Kohēzijas fonda finansējumu saņems vairāk par pusi Eiropas Savienības 
dalībvalstu; turklāt, Kopienas finansējums būs trīs reizes lielāks nekā iepriekšējā laikposmā. Ir 
ļoti svarīgi piezīmēt, ka Kohēzijas fonda ieguldījums ekonomikas un sociālās kohēzijas 
realizēšanā tiks pienācīgi novērtēts, un ka paši veiksmīgākie dalībvalstu projekti saņems 
prēmijas.
Lai valstis un to teritorijas padarītu konkurētspējīgas, šķiet nepieciešams iedarbināt “premium 
system” mehānismu, kas balstītos uz trim galvenajiem kritērijiem: piedāvātā un realizētā 
projekta kvalitāte, dalībvalsts spēja izmantot Kohēzijas fonda piešķirto budžeta asignējumu un 
realizēt projektu. Citi šīs “premium system” kritēriji varētu būt, piemēram, projekta 
starptautiskā nozīmība un ieguldījums ilgtspējīgā attīstībā; sadarbības un koordinācijas pakāpe 
ar kaimiņvalstīm transporta un vides aizsardzības sektoru līmenī, projekta ietekme uz 
atjaunojamiem enerģijas avotiem vai atkritumu apstrādes atbilstību ekoloģiskajām prasībām.

Pašlaik kohēzijas politika, piemērojot subsidiaritātes principu, ir vērsta uz pakāpenisku 
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reģionu lomas palielināšanu. Tomēr, tehniskas un administratīvas kapacitātes sasniegšanai 
vietējā līmenī, šī jaunā loma dažviet nav pietiekami pamatota. Sistēmas “best practices”
specifiskās darbības un piemērošana varētu izrādīties noderīgas nacionālajām un reģionālajām 
administrācijām, lai tās spētu labāk izmantot saņemto fonda finansējumu.

Noteikuma N+21 piemērošanas uzsākšana Kohēzijas fondam, kas turpmāk tiks pakļauta tiem 
pašiem noteikumiem kā ERAF un ESF, veicinās ātrāku Kohēzijas fonda līdzekļu 
izmantošanu. Pašreizējā laikposma pieredze rāda, ka šī noteikuma piemērošana ir radījusi 
efektīvu disciplīnu projektiem piešķirto struktūrfondu līdzekļu pārvaldē. Tomēr ir 
nepieciešams uzmanīgi sekot noteikuma N+2 piemērošanai saistībā ar Kohēzijas fondu, jo 
Kohēzijas fonda līdzekļi tiek piešķirti citiem mērķiem, nekā strukturālo fondu līdzekļi.  

Debatēs par Kohēzijas fonda nākotni, daži uzstājās par labu tādam "phasing out” 
mehānismam, kāds tas jau ir paredzēts struktūrfondiem. Kaut gan pastāv lielas grūtības šāda 
veida mehānisma piemērošanā tehniskā un finansiālā līmenī, pagaidu palīdzība tām valstīm, 
kuras sakarā ar paplašināšanos vairs nesaņems Kohēzijas fonda līdzekļus, būtu ļoti vajadzīga.

  
1 Kredītu atbrīvošana, ja tie netiek izmantoti divu gadu laikā pēc to piešķiršanas (vispārējās regulas projekta 92-
96. pants).


