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ES kohēzijas politikas mērķis ir sekmēt ekonomisko un sociālo kohēziju Eiropas Savienības 
reģionu starpā. Šādiem reģioniem, kuri atpaliek savā attīstībā, kuri tiek pārveidoti vai kuri 
saskaras ar īpašām ģeogrāfiskām, ekonomiskām vai sociālām problēmām, ir jāpalīdz pārvarēt 
grūtības. Daudzi ES reģioni, kas kādreiz bija nabadzīgi, ir veiksmīgi attīstījušies. Ar 
struktūrfondu atbalstu visas četras valstis, kas kādreiz tika sauktas par kohēzijas valstīm –
Īrija, Grieķija, Portugāle un Spānija –, ir sasniegušas ievērojamu izaugsmi. ES kohēzijas 
politikas pozitīvā ietekme ir ievērības cienīga.

Tomēr reģionālās atšķirības ir daudz izteiktākas ES25 nekā ES15, tāpēc ir vajadzīgi nopietni 
pasākumi, lai samazinātu šo plaisu. Tā kā dalībvalstīs, kas pievienojās 2004. gadā, jau ir 
sasniegts ievērojams ekonomiskais progress, ņemot vērā to vājo sākotnējo stāvokli, galvenās 
grūtības bieži ir saistītas ar administratīvām nepilnībām. Ekonomiskajai izaugsmei ir tendence 
koncentrēties noteiktās jomās. Šādas koncentrēšanās pazīmes jo īpaši ir novērojamas 
Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs ar galvaspilsētu reģioniem, kas strauji attīstās. 
Pilsētu izaugsme ar pieaugošu konkurētspēju dažādos veidos var veicināt attīstību apkārtējās 
lauku kopienās. Tomēr nedrīkst ignorēt to, ka atsevišķos reģionos izaugsme joprojām ir 
nepietiekama. Statistikas biroja pēdējie publicētie dati parāda dziļu plaisu starp bagātākajiem 
un nabadzīgākajiem ES reģioniem, un jaunās dalībvalstis no EEK dominē starp 
nabadzīgākajiem. 

Reģionālais IKP uz vienu iedzīvotāju ES25 2003. gadā
(PPS, ES25=100)

Desmit bagātākie reģioni Desmit nabadzīgākie reģioni

1 Iekšējā Londona (UK) 278 1 Lubelskie (PL) 33
2 Brisele 238 2 Podkarpackie (PL) 33
3 Luksemburga 234 3 Podlaskie (PL) 36
4 Hamburga (DE) 184 4 Świętokrzyskie (PL) 37
5 Ildefransa (FR) 173 5 Warmińsko-Mazurskie (PL) 37
6 Vīne (AT) 171 6 Opolskie (PL) 37
7 Berkšīra, Bakingemšīra un 

Oksfordšīra (UK)
165 7 Észak Magyaroszág (HU) 38

8 Provincia Autonoma Bolzano (IT) 160 8 Východné Slovensko (SK) 39
9 Oberbayern (DE) 158 9 Eszag-Alföld (HU) 39

10 Stokholma (SE) 158 10 Dél-Alföld (HU) 40

Šī patstāvīgā ziņojuma projekta mērķis ir uzsvērt noteiktus principus, pēc kuriem dalībvalstis 
un ES varētu rīkoties, lai uzlabotu ES kohēzijas politikas efektivitāti. Uzsvars tiek likts uz to, 
ka ir svarīgi mazināt plaisu starp reģioniem. Finansējums ir pieejams, un tas ir efektīvi 
jāpiesaista.

Nabadzīgāko reģionu izaugsmes līmeņa celšana ir priekšnoteikums, lai veicinātu augstus un 
noturīgus ilgtermiņa dzīves standartus ES. ES reģionu konverģence ir izšķiroši svarīga, lai 
tuvākajā nākotnē ES būtu konkurētspējīga un spēcīga pasaules līmenī. Pastāv risks, ka 
politiku varētu vājināt nākotnē pieaugošās izmaksas, ja reģioni, kas saskaras ar grūtībām, 
turpinās atpalikt.

● Īstenojot ES kohēzijas politiku, ir jāsaprot visatpalikušāko reģionu īpašās vajadzības
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un jārod precīzs mehānisms, kas veicinātu attīstību.

Ir būtiski noteikt atsevišķa reģiona pamatvajadzības un koncentrēt finansējumu pareizā 
līmenī. Attiecībā uz kohēzijas valstīm ir jānodrošina „pamats” cita veida ieguldījumiem. Starp 
konkurētspēju un kohēzijas mērķi nav pretrunas; tomēr ir svarīgi saprast, kādos gadījumos 
līdzekļu izlietojuma efektivitāte veicina izaugsmi. Lai sasniegtu noteiktu konkurētspējas 
līmeni, nabadzīgajiem reģioniem ir jāattīsta, piemēram, pamatinfrastruktūra, cilvēkresursi un 
MVU. Politikas pamatjomās ir vajadzīgi pastāvīgi ieguldījumi.

● Reģionu grūtības piesaistīt finansējumu ir izplatīta problēma. Valsts iestādēm bieži 
trūkst prasmes vai resursu, lai izpildītu kohēzijas politikas sarežģītās prasības, tādēļ tās 
nespēj iegūt finansējumu, uz kuru tām principā ir tiesības.

Tā ir akūta problēma jo īpaši jaunajām dalībvalstīm un kandidātvalstīm. 

IKP īstās izaugsmes rādītājs
IKP apjoma izaugsmes rādītājs – procentuālās izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
(2006., 2007. un 2008. gada rādītāji ir prognozes)

1997    -98     -99     -00      -01   -02     -03    -04    -05    -06   -07   -08
Bulgārija -5,4 3,9 2,3 5,4 4,1 4,9 4,5 5,6 5
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Kā var redzēt iepriekšējā tabulā, izaugsmes potenciāls ir ievērojams šajās divās valstīs –
Bulgārijā un Rumānijā –, kuras pievienosies ES 2007. gadā. Valdībām un iestādēm ir jāstrādā 
pie tā, lai pilnībā realizētu šo attīstības potenciālu. Ir izdarīti daži vispārīgi novērojumi par 
pirmspievienošanās atbalstu, un jo īpaši tiek uzsvērta vajadzība pēc institucionālās 
kapacitātes, kas ir priekšnoteikums veiksmīgai programmu un projektu īstenošanai, vienlaikus 
attīstot cilvēkresursus. Nereti dažādas programmas atklāj neskaitāmas atbalsta saņēmēja 
institucionālas, vadības un administratīvas nepilnības, kuras pagaidām, iespējams, vēl nav 
pilnīgi pārvarētas, bet kuras ir jānovērš tuvākajā laikā, lai finansējumu varētu pareizi piesaistīt 
un izlietot.

Saskaņošanai jābūt funkcionālai visos līmeņos; finansējums ir atbilstīgi jāpārvalda politiskā, 
tehniskā un administratīvā līmenī. Šī ir akūta problēma vairumā jauno dalībvalstu, un vēl ir 
daudz jādara, lai situāciju uzlabotu. Lai nodrošinātu saskaņotību starp ES, dalībvalstīm, 
reģioniem un apvidiem, ir svarīga diskusija, un nevienu pārvaldības jomu nedrīkst atstāt ārpus 
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šī strukturētā dialoga. Kohēzijas politika nav tikai finansējums, tā ir arī partnerība. Lai 
uzlabotu līdzekļu izlietojuma efektivitāti, ir jārīkojas un jāsadarbojas ne tikai vienā līmenī –
īpaši svarīga ir atbilstīga informācijas plūsma un partnerības. 

• Ir jāizveido sistēma, kas nodrošina mijiedarbību un pieredzes apmaiņu; tas var 
ietvert arī normu un kultūras noteikšanu, kas ir svarīgi, lai paaugstinātu 
administratīvo kapacitāti administratīvo un normatīvo aktu īstenošanai.

Ir svarīgi aktīvāk izmantot valsts un privāto partnerību, lai paredzētu budžetā finansējumu 
un nodrošinātu kapitāla pieejamību. Lai īstenotu VPP, ir jāizstrādā noteikumi un jāsamazina 
šķēršļi. Dalībvalstīm trūkst paraugprakses. Jaspers, Jeremie un Jessica ir teicami 
instrumenti, lai palīdzētu MVU reģionālā līmenī, bet vēl daudz ir jāizdara, lai izplatītu 
informāciju un veicinātu šo instrumentu izmantošanu un efektivitāti nabadzīgākajos reģionos. 
Piemēram, Polijā maz ir tādu, kas dzirdējuši par šiem instrumentiem. 

• Ir jāpieliek papildu pūles, lai noteiktu, cik lielā mērā jaunās dalībvalstis ir 
informētas par Jaspers, Jeremie un Jessica. 

• Ir jāturpina uzsvērt papildināmības nozīmīgums. Privātā kapitāla piesaistīšana 
ir galvenais aspekts, kuram ir potenciāls veicināt papildu ieguldījumus. 
Finansiālais atbalsts ir jāizmanto pārredzami, lai nodrošinātu nosprausto mērķu 
sasniegšanu. 

Partnerība ir cieši saistīta ar jauninājumiem, kuri turklāt ir ekonomiskās attīstības 
pamatelements. ES kohēzijas politikas mērķis patiešām ir paaugstināt ES jauninājumu 
ieviešanas spēju, tādēļ ir svarīgi, lai, realizējot šo mērķi, netiktu ignorēti nabadzīgākie reģioni.

• Uzņēmējdarbības garam jābūt dzīvam, un tas jāveicina attiecībā uz visiem 
indivīdiem. Var īpaši atbalstīt sieviešu un jaunu cilvēku iesaistīšanos. Svarīgs 
jauninājumu veicināšanas faktors ir arī administratīvo un normatīvo aktu 
kvalitātes uzlabošana ES valstīs, jo tie var kavēt jauninājumu procesus svarīgās 
ekonomikas nozarēs. Nabadzīgākie reģioni, iespējams, ir neaizsargātāki šajā 
saistībā. 

Pieredze rāda, ka jaunajām dalībvalstīs trūkst spēju izmantot finansējumu. Ir jāuzlabo 
administratīvais darbs, lai reģioni, kas saņem finansējumu, būtu spējīgi piesaistīt un 
izmantot atbalstu. Tehniskā palīdzība ir svarīga, it īpaši sagatavojot jaunu projektu īstenošanu. 
Ir vajadzīga gan ārējā kvalitāte ekspertu zināšanu veidā, gan iekšējā; kā zināt, ko meklēt, spēt 
saprast, kas ir vajadzīgs, un īstenot kvalitātes kontroles. Īstenotajiem projektiem jābūt 
ilgtspējīgiem, un ilgstpējības aspekti ir rūpīgi jāpārbauda, kā arī jāinformē valsts iestādes, 
apmainoties viedokļiem un ekspertiem.

• Jau īstenoto pasākumu ilgstpējība ir svarīgs faktors, un par to ir vajadzīgi 
papildu rādītāji. Tādēļ tiek prasīts jau īstenotos ilgtspējīgos projektus no jauna 
novērtēt.
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• Sagatavošanai, uzraudzībai, novērtēšanai un ekspertiem var tērēt īpašu 
finansējuma daļu. Šis atbalsts, ja to pareizi izmanto, var ievērojami uzlabot 
situāciju īpaši valstīs, kurās ir sarežģītāka administratīvā sistēma.

Ir svarīgi, lai šis finansējums nonāk atbalsttiesīgajos reģionos ātri. Dažkārt paiet pārāk ilgs 
laiks, pirms finansējums nonāk pie atbalsta saņēmējiem, un precīzs darbs ar šo finansējumu ir 
uzdevums visām pusēm.

Ir grūti izvairīties no sarežģījumiem, izmantojot struktūrfondus, katrā ziņā, kopš tiek 
piemēroti trīs dažādi regulējuma līmeņi: Kopienas noteikumi, valstu sistēmas un prakse 
reģionālā līmenī. Tādēļ vienkāršošana ir uzdevums visos trijos līmeņos, lai izvairītos no 
jebkādām turpmākām interpretācijām un atvieglotu programmu realizēšanu. 

Sinerģija gan Eiropas, gan valstu politiku starpā novērš traucējošus efektus. Politikām ir 
jāpapildina vienai otru, nevis jābūt pretrunā. Citu Eiropas politiku interešu teritoriālā 
koncentrācija „serdes valstīs” un reģionos var, piemēram, mazināt attīstības politiku ietekmi. 
Attīstība lielā mērā ir saistīta ar sociālo un vides dimensiju aizsardzību, un ir jāveicina 
uzmanības pievēršana šādiem aspektiem.

• Iespējamo traucējošo efektu ietekme politiku starpā ir jāņem vērā un jāizpēta 
Kopienas budžeta 2009. gada termiņa vidusposma pārskatā, kā arī Ceturtajā 
ziņojumā par ekonomisko un sociālo kohēziju.

Ir nepieciešams mobilizēt visas iesaistītās puses. Lai stiprinātu kohēziju, ir vajadzīga visu 
indivīdu iesaistīšanās un pilnīga līdzdalība. Ilgtermiņa bezdarbs noteiktās sociālajās grupās ir 
īpaši satraucošs, jo tās ir samērā atturīgas pret vispārējiem ekonomikas uzlabojumiem.

Invalīdu integrēšana ir priekšnoteikumus, lai sasniegtu atbilstīgus dzīves standartus ES.
Turklāt kohēziju ES stiprina vīriešu un sieviešu līdztiesība, tāpat ir jāveicina sieviešu 
iesaistīšanās darba tirgū. Joprojām dominē darba samaksas līmeņa atšķirības starp vīriešiem 
un sievietēm, un tas kavē ekonomisko izaugsmi. Uzmanības pievēršana dzimumu atšķirībām 
uzlabos kohēzijas politikas efektīvas īstenošanas kvalitāti, un šī procesa visu līmeņu 
darbiniekiem tas ir jāapzinās, turklāt šajā saistībā vēl ir daudz darāmā.

• Ir jāattīsta zināšanas par to, kādai jābūt pieejai dzimumu jautājumiem 
gadījumos, kad tiek īstenotas un novērtētas programmas un projekti, efektīvāk 
izmantojot jau veiktos pētījumus un analīzi. Izvirzīto jautājumu īstenošana 
praksē joprojām ir iespējama, piemēram, nodrošinot dzimumu politikas 
iekļaušanu budžetā (piemēram, vai budžets ir piemērots tam, lai īstenotu 
vienlīdzības pasākumus), informējot sociālos partnerus un attiecīgās iesaistītās 
puses par dzimumu jautājumu aspektiem un nodrošinot, ka zināšanas par 
dzimumiem ir pieejamas. Saprātīga pieeja dzimumu jautājumiem, izvairoties 
no stereotipiem par vīriešiem un sievietēm, ir svarīga, lai padarītu kohēzijas 
politiku efektīvāku.
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Īstenojot stratēģijas, īpaši svarīga ir līdzsvarota un attiecīgajam reģionam atbilstīga attīstības 
pieeja, lai Eiropas attīstības politikas kļūtu par patiesi ilgtspējīgām attīstības stratēģijām, nevis 
tikai par ienākumu atbalsta veidiem.


