
DT\640777LV.doc PE 378.907v02-00

LV                        Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Reģionālās attīstības komiteja

21.11.2006

DARBA DOKUMENTS
Par Eiropas Savienības kohēzijas struktūrpolitikas ietekmi un sekām

Reģionālās attīstības komiteja

Referente: Francisca Pleguezuelos Aguilar



DT\640777LV.doc 2/7 PE 378.907v02-00

LV                        Ārējais tulkojums LV

I. Ziņojuma pamattēma un mērķi

Ziņojuma par struktūrpolitikas ietekmi un sekām galvenie mērķi ir:

• veicināt debates par ceturto kohēzijas ziņojumu, ko Komisija izklāstīs 2007. gada 
24 un 25. maijā, Leipcigā;

• noskaidrot struktūrpolitikas ietekmi uz ekonomisko izaugsmi un darba vietu 
radīšanu, kā arī tās lomu Lisabonas stratēģijas mērķu realizācijā un jaunās 
kohēzijas politikas stratēģisko vadlīniju īstenošanā;

• uzsvērt integrētās struktūrpolitikas nozīmīgumu, saistībā ar struktūrfondu un 
Kohēzijas fondu izmantošanu un citu Kopienas politiku aktivitātēm;

• veicināt to darbību uzlabošanu, kas palielina kohēzijas politikas pārredzamību;

• formulēt ieteikumus par jaunās kohēzijas politikas īstenošanu tā, lai uzlabotu tās 
ietekmi Eiropas reģionos.

Kohēzijas politikas ietekmi Eiropas Savienībā (ES) var aplūkot no četriem dažādiem 
aspektiem: ekonomiskās ietekmes, sociālās, teritoriālās un tādas, kas attiecas uz 
pārvaldību.

I. Ekonomiskās ietekmes
Ziņojumā tiks noteikti nodokļi, lai optimizētu struktūrfondu ekonomiskās ietekmes 
nākamajā plānošanas periodā (2007 – 2013. gads) un tajā būs aplūkoti šādi aspekti:

1. Struktūrfondu ieguldījums ekonomiskajā konverģencē starp dažādiem 
ES reģioniem:

Konverģence starp dažādu ES reģionu IKP līmeni ir galvenais kohēzijas politikas 
mērķis. Dažos reģionos tas jau ir sasniegts, bet daudziem pie tā vēl ilgi jāstrādā. 
Vienlaikus pastāv gan konverģence starp dalībvalstīm, gan arī atšķirības starp 
reģioniem, arī tajās dalībvalstīs, kur ir konverģence. Vēl viens iecerētais mērķis ir 
radīt tādus apstākļus, lai reģionālā attīstība būtu stabila un tiktu vadīta tā ,lai 
izvairītos no ekonomiskās nelīdzsvarotības.

2. Struktūrfondu sviras efekts investīciju piesaistīšanai
Struktūrfondu finansiālā palīdzība ir ierobežota (4% no valsts IKP), bet konkursi 
palielina investīcijas. Līdzfinansējums rada valsts izdevumus un piesaista privātās 
investīcijas. Tādējādi, piemēram, Kopienas līdzekļu maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (JEREMIE) shēma palīdzēs MVU izmantot dažādus finansējuma 
avotus.

3. Konkurences pastiprināšana:
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Struktūrfondi sekmē reģionu konkurences pastiprināšanu ar līdzekļiem, kas 
ietverti Mērķī 2 (“ekonomikas attīstība un konkurētspēja”). Lisabonas stratēģija, 
kas ir ES konkurētspējas veicinātāja, jauno kohēzijas politiku ietekmē galvenokārt 
ar šādiem diviem instrumentiem: Kopienas stratēģiskās vadlīnijas un fondu 
līdzekļu piešķiršana iepriekšminētās stratēģijas ietvaros veicamām darbībām.

4. Pamudinājums uz inovācijām reģionos, Eiropas Pētniecības telpas 
pastiprināšana un pētniecības darbu stimulēšana

Inovācijas ir konkurētspējīgas ekonomikas pamats. ES veicina inovācijas dažādos 
veidos. Tādā pat nozīmē darbojas arī inovāciju un konkurences pamatprogramma 
un septītā pētniecības darbu pamatprogramma. Turklāt Eiropas Komisija atbalsta 
pētniecības darbus, piemēram, „ProInno Europe” un „Eiropas Inovatīvie reģioni 
(EIR)”. Lai palielinātu sinerģiju, jāuzlabo strukturālo instrumentu saderība ar 
Kopienas instrumentiem.

II. Sociālās ietekmes
Ziņojumā būs iekļautas arī idejas kā optimizēt struktūrfondu sociālās ietekmes jaunajā 
plānošanas periodā.

1. Ieguldījums Eiropas nodarbinātības stratēģijas realizācijā
Eiropas nodarbinātības stratēģijai ir trīs galvenie mērķi: pilnīga nodarbinātība, 
darba kvalitāte un produktivitāte un, visbeidzot, reģionālā un sociālā integrācija 
un kohēzija. Eiropas Sociālais fonds ir svarīgs instruments, ko ir būtiski 
nenoniecināt īstenojot šo stratēģiju.

2. Ieguldījums jaunu darba vietu radīšanā
Struktūrfondiem ir svarīga loma darba vietu radīšanā. Mērķis 2 reģionos, starp 
1995 un 2000. gadu, bezdarbs samazinājies par vidēji 1 % vairāk nekā pārējā ES, 
pat ja darba vietas ne vienmēr bijušas stabilas. Tāpēc jāuzrauga, lai radītā darba 
vieta būtu kvalitatīva un stabila.

3. Cīņa pret sociālo atstumtību
Dažas iedzīvotāju grupas izjūt lielāku sociālo atstumtību kā citas. Eiropas 
Sociālais fonds atbalsta darbības, kuru mērķis ir atvieglot nabadzīgo cilvēku, 
invalīdu, sieviešu, u.c. sociālo grupu pārstāvju pieeju darba tirgum. Jaunajā 
plānošanas periodā šie mērķi iekļauti tā, ka tie caurvij visas politikas un visas 
darbības.

III. Teritoriālās ietekmes
Teritoriālās kohēzijas princips drīzāk izriet no Konstitūcijas projekta. Tomēr ziņojumā 
mēģināts formulēt ieteikumus, kā jaunā kohēzijas politika varētu vēl vairāk darboties 
teritoriālās ietekmes līmenī, pat ja konstitūcijas tekstu neapstiprina.

1. Uzlabot piekļūšanas iespējas reģioniem, kas izjūt lielu atstumtību
Reģioniem ar specifiskām un nemainīgām ģeogrāfiskajām pamatiezīmēm, piemēram, 
nomaļiem reģioniem, salām, kalnu reģioniem un reti apdzīvotām teritorijām, ir grūti 
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veidot sakarus ar ekonomiskās un sociālās dzīves centriem. Ir arī reģioni, kas ir 
pilnīgi izolēti. Piekļūšanas problēmas palielina depopulāciju un sabiedrības 
novecošanu, un apdraud vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus.

2. Pilsētu izmēri un policentriskas teritorijas izveide
Teritoriālā nelīdzsvarotība pilsētu sadalījumā pastiprina pārapdzīvotības problēmu 
centrālajās zonās, un tam ir negatīva ietekme uz dzīves kvalitāti, dzīves dārdzību, 
sociālo vienlīdzību un pilsētu ekoloģisko vidi.1 Eiropas Komisija jau piedāvāja dažus 
risinājuma variantus savā paziņojumā par pilsētu un aglomerāciju nozīmi.

Taču saimniecisko darbību koncentrācija tikai dažos centros, iedarbina kumulatīvus 
procesus ar negatīvu ietekmi. Jauno dalībvalstu galvaspilsētās iedzīvotāju pieaugums 
ir ievērojam, turpretī kopējais iedzīvotāju skaits samazinās.

3. Teritoriālā līdzsvara noteikšana starp pilsētas un lauku teritorijām
Raksturīga jauno dalībvalstu iezīme ir pastāvīga nelīdzsvarotība ekonomiskās attīstības 
ziņā starp lielo galvaspilsētas teritoriju un pārējām valsts daļām. Lauku teritoriju attīstībā 
jāņem vērā attiecības starp pilsētu un lauku teritorijām.

4. Ieguldījums demogrāfiskajā līdzsvarā starp dažādām Eiropas teritorijām
Teritorijās, kurām ir grūti piekļūt vai kurām ir mazāk attīstīta infrastruktūra, 
iedzīvotāji noveco un to skaits krītas. Ekonomiski aktīvā iedzīvotāju daļa 
koncentrējas galvaspilsētās. Kohēzijas politika var netieši ietekmēt demogrāfiskās 
tendences, veidojot infrastruktūru izolētajās teritorijās. Lai jaunie cilvēki nepamestu 
lauku teritorijas, ir svarīgi to pakalpojumu sektorā radīt jaunas, labi apmaksātas darba 
vietas.

5. Eiropas ekonomiskās un sociālās integrācijas veicināšana
Eiropas transporta tīkla (RTE-T) izveide, piekļuves iespēju uzlabošana nomaļajām 
teritorijām, Eiropas Pētniecības telpas pastiprināšana un daudz citu Eiropas 
struktūrfondu finansētas darbības paredz Eiropas ekonomisko un sociālo integrāciju. 
Eiropas reģionālās politikas pievienotā vērtība ir vērsta uz nacionālās politikas 
ekonomiskās un sociālās integrēšanas veicināšanu.

6. Reģionu vēsturiskā kultūras mantojuma saglabāšana
Kultūras daudzveidība, kopā ar kultūru saplūšanu, veido Eiropas kontinenta kultūras 
bagātību. Katram Eiropas reģionam ir savas tradīcijas, sava arhitektūra, sava valoda 
un savas raksturīgās kultūras iezīmes. Reģionālās politikas aktivitātes veicina to 
saglabāšanu, caurvijot visu ES teritoriju tā, lai tajā būtu iespējams dzīvot un strādāt.

IV. Ietekmes, kas attiecas uz pārvaldību
Ziņojums precizēs struktūrpolitikas ietekmes uz pārvaldību un izstrādās ieteikumus, lai 
tās vēl vairāk palielināt.

1. Administratīvās rīcībspējas pastiprināšana
  

1 Komisijas paziņojums 2006. gada 13. jūlijā; “Kohēzijas politika un pilsētas: pilsētu un aglomerāciju 
nozīme reģionu ekonomiskajā izaugsmē un darba vietu radīšanā”
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Eiropas reģionālās politikas īstenošana uzliek par pienākumu veikt noteiktas 
administratīvās darbības, lai vadītu ilgtermiņa programmas un projektus. Jaunās 
dalībvalstis pielikušas lielas pūles administratīvo rīcībspēju pastiprināšanai, kamēr 
tās bija sagatavošanās fāzē, lai pievienotos Eiropas Savienībai. Šis administratīvo 
rīcībspēju veidošanas process nav vēl beidzies: tas jāturpina arī jaunās reģionālās 
politikas īstenošanas laikā.

2. Ilgtermiņa plānošanas ietekme uz lielo infrastruktūru projektu stabilizāciju
Stratēģiska un ilgtermiņa reģionālās attīstības programmas plānošana, kopā ar 
papildinājuma principu, ļāvusi stabilizēt lielos valsts projektus. Šīs ilgtermiņa 
saistības starp dažādiem partnerim garantē labāku ilgtermiņa projekta 
finansējumu. Šobrīd lielie infrastruktūru projekti vēl nav īstenoti, jo partneri 
neturpina finanšu saistības.

3. Sadarbības princips kā valsts politikas demokratizācijas nosacījums
Sadarbības principu piemēro no sagatavošanās fāzes, līdz pat valstu darbību 
demokratizēšanas plāna īstenošanai. Šaurākā nozīmē - sadarbībai starp Eiropas 
Komisiju un katras dalībvalsts nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa atbildīgajām 
personām, tai skaitā ekonomiskajiem un sociālajiem darbiniekiem, ir pozitīva 
ietekme uz reģionālo politiku: tāpat arī paredzētās darbības labāk atbilst reģiona 
vai noteiktās grupas vajadzībām.

4. Pārrobežu un starptautiskas sadarbības veicināšana (pieredzes apmaiņa)
Trešais jaunās kohēzijas politikas mērķis ir veicināt teritoriālo sadarbību ar 
ierobežotiem finanšu resursiem. Pārrobežu sadarbība cenšas tuvināt kaimiņu 
reģionus, kurus vienu no otra atdalījušas valstu robežas. Šādas kohēzijas politikas 
šķautnes pievienotā vērtība reģionālās attīstības ziņā ir ļoti augsta, jo neviena 
valsts politika nespēj to aizvietot.

5. Pateicoties kohēzijas politikas labākai pārraudzībai, palielinājies iedzīvotāju 
atbalsts 
Vairāki pētījumi apliecina, ka Kopienas kohēzijas politika ir vispārredzamākā un 
tai ir vislielākais atbalsts reģionos. Vairākums iedzīvotāju, kas dzīvo reģionos un 
gūst labumu no struktūrfondiem, labi apzinās šīs politikas pozitīvi ietekmi. Tā 
cenšas tuvināt kopienas politiku Eiropas iedzīvotājiem, kas savukārt vēl vairāk 
atbalsta ES politiku kopumā. Lai nodrošinātu struktūrfondu finansēto darbību 
reģionos pārredzamību, ir svarīgi iepazīt līdzdalībniekus.

IETEIKUMI:

• Radīt IESTĀDI, KAS NOVĒRO KOPIENAS KOHĒZIJAS POLITIKAS IETEKMI, 
tai skaitā arī pieredzes apmaiņas par kohēzijas mērķu integrēšanas veidu visās 
tās izstrādes un īstenošanas stadijās;

• Uzsvērt kohēzijas politikas spēju stiprināt ekonomisko un sociālo integrāciju un 
pievienoto vērtību, ko tā dod struktūrpolitikai Kopienas līmenī;
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• Ieteikt Komisijai izanalizēt, kādas ir valstu un Kopienas politikas, kas veicina 
konverģenci un uzrakstīt par to ziņojumu;

• Ieteikt Komisijai, jaunās kohēzijas politikas sākuma daļas izvērtēšanas ietvaros 
2009. gadā, izanalizēt struktūrfondu sviras efektu uz privātajām investīcijām, ko 
tie cenšas piesaistīt, kā arī jauno politiskas īstenošanas instrumentu, kas 
pastiprina konkurenci jaunās kohēzijas politikas ietvaros, ietekmes 

• Uzdot Komisijai meklēt jaunu veidu, kā apvienot struktūrpolitikas instrumentus 
ar citiem Kopienas politiskajiem instrumentiem, ar mērķi palielināt sinerģiju, lai 
atbalstītu pētījumus un inovācijas.

• Uzdot Komisijai noskaidrot, vai pienākums veltīt vismaz 20 % struktūrfondu 
līdzekļu izpētes un attīstības (R&D) un inovāciju sekmēšanai tiek ievērots, kā 
teikts E. Aho ziņojumā1, un izpētīt nepieciešamību noteikt kvantitatīvus mērķus 
izpētes un attīstības, un inovāciju nozarē;

• Uzdot Komisija noteikt pētījumu objektus, konkurences un inovāciju radīšanas 
programmu, kā arī kvantitatīvos mērķus Kopienas politikā par izpēti un attīstību, 
un inovācijām, īpaši septītajā programmā;

1Neatkarīgo ekspertu grupas ziņojums par izpēti un attīstību (R&D) un inovācijām, veidots pēc 
Hemptonkortas (Hampton Court ) apspriedē (2006. gada janvārī) aplūkotajiem jautājumiem.

• Lai veicinātu inovācijas MVU, ņemot vērā faktu, ka reizēm tiem nav 
nepieciešamības pēc inovācijām vai jauninājumiem, Eiropas attīstības 
programmu ietvaros, radīt TEHNOLOĢISKU VADĪTĀJU, kas atvieglotu 
inovācijas uzņēmumos, jo viņam būtu pieeja Eiropas attīstības programmām; šo 
vadītāju varētu piesaistīt:

• reģionālajiem projektiem, tehnoloģiskajiem parkiem, uzņēmumu inkubatoros, 
u.c;

• Ieteikt Komisijai un dalībvalstīm uzlabot Eiropas Sociālo fondu ietekmi Eiropas 
nodarbinātības stratēģijas (SEE) īstenošanā, stiprinot savstarpēju sadarbību;

• Ieteikt Komisijai ar struktūrfondu palīdzību iegūt labāku informāciju par radīto 
darba vietu kvalitāti;

• Ieteikt Komisijai un dalībvalstīm, lai izvairītos no dažu iedzīvotāju grupu 
atstumšanas, pievērst īpašu uzmanību tādiem aspektiem, kas integrēti visās 
politikās un darbībās (vispārējas tiesības, pieejamība, u.c.);

• Aicināt Komisiju, dalībvalstis un reģionus, īpaši tos, kas saistīti ar konverģences 
mērķiem, vispirms finansēt pasākumus, kas veicinātu policentriskas teritorijas 
izveidi, lai tādējādi izvairītos no teritoriālās nelīdzsvarotības pilsētu 
aglomerācijās;
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• Uzdot Komisijai, dalībvalstīm un reģioniem izanalizēt, kādi instrumenti 
teritoriālā līdzsvara starp pilsētu un lauku teritorijām veicināšanai ir vislabāk 
pārņemti, tādējādi veicinot pieredzes apmaiņu;

• Uzdot Komisijai, dalībvalstīm un reģioniem atbalstīt tādas ekonomiskās darbības 
lauku teritorijās, kas saistītas jaunu tehnoloģiju attīstību un kurām nav 
nepieciešams norisināties pilsētās;

• Ieteikt Komisijai izvērtēt iespēju sodīt iesākto projektu, kam piešķirts ES 
finansējums, pamešanu;

• Ziņojumā uzsvērt pārrobežu un starptautisko sadarbību un aicināt pārvaldes 
iestādes veicināt starptautisko un starpreģionālo sadarbību, veidojot dažādus 
sadarbības tīklus;

• Ieteikt Komisijai, īstenošanas regulas ietvaros, izanalizēt pasākumus, kas 
palielinātu ne tikai lielo infrastruktūru projektu, bet arī mazāku apmēru projektu 
pārredzamību.


