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I. Temata ierobežojums un definīcija „Turpmākās paplašināšanās“
Eiropas Parlaments nesen rezolūcijā par paplašināšanās stratēģiju vairāku iemeslu dēļ
pieprasījis turpmāko paplašināšanos procesā stingrāk ievērot Kopienas uzņemšanas 
kapacitāti.1 Visas turpmākās paplašināšanās jāpadara atkarīgas no finanšu resursiem. Šī 
prasība ir būtiska tieši Eiropas Savienības struktūrpolitikai. Arī Eiropas Komisija savā 
2006. gada 8. novembra paplašināšanās stratēģijā prasa, lai turpmāko paplašināšanos procesos 
vispirms precīzi tiktu analizēta ietekme uz ES budžetu.2

Struktūrpolitika jāpārskata, ņemot vērā 2008./2009. gadam paredzēto ES budžeta revīziju 
(Komisijas revīzijas ziņojums paredzēts 2009. gada sākumā). Iestāžu nolīgumā par budžetu no
2007. līdz 2013. gadam analizējot efektivitātes idejas pa jomām, tieši struktūrpolitika un 
reģionālā politika kā viens no lielākajiem budžeta posteņiem tiek diskutēta ļoti intensīvi.3

Iniciatīvas ziņojumam jānodarbojas ar jautājumu, kā ES turpmākās paplašināšanās ietekmē 
kohēzijas politikas iedarbīgumu un kā tā nākotnē jākārto, lai turpmāk varētu sasniegt vēlamos 
izlīdzinājuma un uz izaugsmi orientētus rezultātus.

Kā turpmāko paplašināšanos ziņojums analizē Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos, kas 
saskaņā ar nolīgumiem ar šīm valstīm notiks 2007. gada 1. janvārī. Šo pievienošanos formāli 
nevar pieskaitīt pie „turpmākās paplašināšanās procesiem”, jo šī paplašināšanās kārta jau 
ņemta vērā jaunajā finanšu plānā programmu plānošanas periodam 2007.–2013. gadam. 
Tomēr it īpaši reģionālajā un struktūrpolitikā jāņem vērā, ka šo valstu niecīgā ekonomiskā 
potenciāla statistiskā ietekme uz citu reģionu piemērotību atbalsta piešķiršanai līdz šim netika 
aprēķināta un būs iedarbīga, tikai sākot ar 2014. gadu.
Jēdziens „turpmākās paplašināšanās“ attiecas turklāt uz valstīm, kuras oficiāli bauda 
kandidātvalstu statusu un ar kurām ES jau sākusi pievienošanās sarunas, kaut arī iznākums 
nav vēl zināms: Turcija un Horvātija. Abas valstis pieder pie tā saucamās 
pirmspievienošanās palīdzības – IPA (Instrument for Pre-accession Assistance) –
saņēmējām.4

Pārējās Rietumbalkānu valstis (Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Albānija, 
Bosnija-Hercegovina, Melnkalne, Serbija (ieskaitot Kosovu)) jāuzskata par potenciālām 
kandidātvalstīm, kas arī ir pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA) saņēmējvalstis. 
Maķedonija pieteikumu par pievienošanos Eiropas Savienībai iesniegusi 2004. gada 
22. martā. Šajā saistībā Eiropas Komisija kādā no atzinumiem5 iesaka uzsākt pievienošanās 
sarunas. Līdz ar to Maķedonija jau bauda kandidātvalsts statusu.6 Kopumā analīzē ietverta 
gan Rumānija un Bulgārija, gan visas valstis ar pirmspievienošanās palīdzību. Visas kopā tiek 
apzīmētas kā pievienošanās, respektīvi, kandidātvalstis (PKV-9).

  
1 „Rezolūcija par Komisijas 2005. gada stratēģijas dokumentu attiecībā uz paplašināšanos” P6_TA-
PROV(2006)0096, Plenārsēde 16.3.2006.
2 „Paplašināšanās stratēģija un svarīgākie izaicinājumi laikposmam no 2006. līdz 2007. gadam”, Komisijas 
ziņojums COM(2006) 649 8.11.2006.
3 Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgums par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu 
pārvaldību (O.V. 2006/C 139/01).
4 „Turpmāko paplašināšanos ietekme uz kohēzijas politikas iedarbīgumu”, Struktūrpolitikas un kohēzijas 
politikas departamenta 31.7.2006 ziņojums; PE 375.308.
5 Komisijas 9.11.2005 ziņojums, COM(2005)562.
6 „Turpmāko paplašināšanos ietekme uz kohēzijas politikas iedarbīgumu“, Struktūrpolitikas un kohēzijas 
politikas departamenta 31.7.2006 ziņojums; PE 375.308.
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Citas valstis, ar kurām ir ES noslēgusi partnerības nolīgumus (Ukraina, Krievija), respektīvi,
kas iesaistītas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumentā (EKPI), nav ziņojuma 
objekts, jo tās par potenciālām kandidātvalstīm var uzskatīt tikai ļoti tālā perspektīvā.

II. Pamatnosacījumi nākotnes reģionālajai politikai
Konverģences progress ES
Eiropas kohēzijas politika var uzrādīt ievērojamus panākumus. Kā piemēru var minēt atbalstu 
ES paplašināšanās procesam dienvidu virzienā. Struktūrfondu kumulatīvie efekti bija viens no 
faktoriem, kāpēc IKP Grieķijā, Portugālē un Īrijā no 1989. līdz 1999. gadam varēja kāpt par 
10 procentpunktiem līdz vairāk nekā 70 % (no 63,5 %) no ES vidējā.7 Tagad daudzi no 
kādreizējiem kandidātvalstu reģioniem pārsnieguši 75 %, resp., 90 %, slieksni.
Jau nedaudz mērenāka ir bilance paplašināšanās procesam austrumu virzienā. Izaicinājums arī 
ir nesamērīgi lielāks, jo izlīdzināmais ekonomiskais sākuma līmenis bija zemāks. Vienlaikus 
bija jāpabeidz radikāla politiskās sistēmas maiņa. Paplašinoties no 15 līdz 25 dalībvalstīm, ES 
platība pieaugusi par 23 %, iedzīvotāju skaits palielinājies par 20 %, vērtību radīšana 
turpretim augusi tikai par 5 %. Tomēr vidējais ES-10 nacionālais ienākums varēja kāpt no 
44 % 1997. gadā līdz 50 % no vidējā ES-15 nacionālā ienākuma 2005. gadā.8 Tomēr dzīves 
apstākļu izlīdzināšanos (75 % sliekšņa sasniegšanu) Komisija sagaida tikai 2040. gadā. 
Dažādi zinātniski institūti pieņem, ka ES-10 valstu izaugsme daļēji varētu skaidri vājināties, 
tātad izlīdzināšanās process varētu turpināties ievērojami ilgāk.9

Tomēr arī ES-15 iekšienē daudzas struktūrproblēmas nav atrisinātas, proti, izpaužoties 
globalizācijai, atklājušies jauni nelabvēlīgie reģioni. Daudzus reģionus skārusi firmu slēgšana 
un augsts bezdarbs. Iepriekš minēto ES-10 ekonomiskā spēka izlīdzināšanos ar ES-15 tajā 
pašā laikā nosaka arī „vecās” ES-15 relatīvais izaugsmes vājums.

Ekonomiskā pielāgošanās vairumā dalībvalstu notiek uz saspringtas valsts budžeta situācijas 
fona. Veselas sešas (Polija, Čehija, Ungārija, Slovākija, Malta un Kipra) no desmit jaunajām 
dalībvalstīm pārkāpušas Stabilitātes un izaugsmes paktu.10 Arī lielo dalībvalstu, piemēram,
Vācijas un Francijas, ekonomika pēdējos gados uzrādījusi deficītu, kas nav savienojams ar 
stabilitātes paktu. Tas negatīvi ietekmēs daudzu dalībvalstu iespējas un gatavību maksāt 
iemaksas ES budžetā un līdz ar to kohēzijas politikā. 

Klāt vēl nāk sagaidāmie publiskie izdevumi saistībā ar demogrāfiskajām pārmaiņām. 
Padomes 2006. gada 13. februāra ziņojumā par ekonomiku un finansēm11 rakstīts, ka vecuma 
noteikto publisko izdevumu daļa ES vidēji augs par 4 procentpunktiem no IKP un vidējais 
gada pieaugums ES-25 ievērojami kritīs, proti, no 2,2 % laikposmā no 2004. līdz 2010. gadam 

  
7 „Jauna partnerība kohēzijai”, Trešais ziņojums par ekonomisko un sociālo integritāti. Eiropas Komisija 
COM(2004)343, 2004. gada februāris.
8 „Paplašināšanās, pēc diviem gadiem. Ekonomisks vērtējums”, Eiropas Komisija, Dokuments Nr.24, 2006. gada 
maijs.
9 „Pašreizējais ekonomiskais stāvoklis Viduseiropas, Austrumeiropas un Dienvideiropas valstīs”, Dažādu valstu 
ekonomikas salīdzinājumu institūts Vīnē, 2005. gada jūlijs; EUROSTAT 2006 dati.
10 „Jaunās dalībvalstis un Stabilitātes un izaugsmes pakts. Vai vajadzīga pielāgošana, ja ņem vērā paredzamo 
dalību eiro zonā?” Pielikums EUROFRAME-EFN ziņojumam, 2006. gada pavasaris.
11 „Novecošanās ietekme uz publiskajiem izdevumiem: prognozes ES-25 dalībvalstīm par pensijām, veselības 
aprūpi, ilgtermiņa aprūpi, izglītību un bezdarba pabalstiem no 2004. līdz 2050. gadam)”, Eiropas Komisija, 
Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts, Īpašais ziņojums Nr. 1/2006, 13.2.2006.
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līdz 1,4 % no 2030. līdz 2050. gadam.

Uzņemšanas kapacitāte un turpmāko paplašināšanos izaicinājumi
Iepriekš citētajā ziņojumā par paplašināšanās stratēģiju Eiropas Parlaments prasa
paplašināšanās procesus padarīt atkarīgus no finanšu resursiem. Šī prasība ir būtiska tieši 
Eiropas Savienības struktūrpolitikai. Atkarībā no kandidātvalsts izmēriem un tās atpalicības
no citiem Kopienas „vecajiem” reģioniem/valstīm „statistiskā efekta” dēļ jāsamierinās ar 
atbalstāmā statusa, resp., pārejas risinājumu, zaudējumu, kaut arī konkurētspēja un 
strukturālās pārmaiņas nav uzlabojušās. 
Tas, ka struktūratbalsts, resp., tā izvērsts sadalījums, kļuva lieks, daudziem ES-15 reģioniem 
radīja problēmu jau tās paplašināšanās rezultātā, kas notika austrumu virzienā. Par ES-25,
resp., ES-27, paplašināšanos tāpēc jādiskutē, par pamatu ņemot to, ka tā sauktais ceturtais
Kopenhāgenas pievienošanās kritērijs jāievēro no kohēzijas un struktūrpolitikas viedokļa. 
Piemēram, ES Padomes prezidentūras lēmumā12 rakstīts, ka ES, uzņemot jaunas dalībvalstis, 
jāsaglabā spēja „saglabāt Eiropas integrācijas dinamiku”. Turpmāk „jāpieliek visas pūles, lai 
stiprinātu Eiropas Savienības kohēziju un efektivitāti”.

Īpašo izaicinājumu skaidrāku padara ieskats 1. pielikuma tabulā. Pilnībā iesaistot PKV-9 
valstis, Kopienas platība ģeogrāfiski palielināsies kopumā par 35 %, iedzīvotāju skaits 
palielināsies par 27 %, iekšzemes kopprodukts turpretim tikai par 4 % un IKP uz iedzīvotāju 
vienlaikus pazemināsies par 18 %.13

Paplašināšanos finanšu sekas

Pieņemot līdzšinējo struktūrfondu īpatsvaru 0,37 % no ES IKP, kā arī statistikas pētniecības 
institūtu izaugsmes prognozes (IKP un iedzīvotāju skaits), struktūrfondu apjoms līdz ar PKV-
9 pievienošanos pieaugs apmēram par 4 % (2006 = 3,7 %, 2014 = 4,8 %).14

Ņemot par pamatu ļoti iespējamo scenāriju, ka visi PKV-9 valstu reģioni nākamajā atbalsta 
piešķiršanas periodā paliks zem 75 % sliekšņa, ja pieņem, ka absorbcijas robeža ir 4 % no
valsts IKP, atbalsta summa šīm valstīm palielināsies no 18,5 miljardiem eiro 2007. gadā līdz 
25,5 miljardiem eiro 2014. gadā, kas atbilst 49,8 % struktūrfondu budžeta. Attiecinot uz
svarīgo atbalsta piešķiršanas periodu no 2007. līdz 2013. gadam, problemātika izpaužas vēl 
skaidrāk. Lai realizētu no šodienas skatpunkta par vajadzīgām atzītās struktūrfondu 
investīcijas, PKV-9 valstu rīcībā jābūt 150,2 miljardu eiro budžetam.15

Šāds struktūrfondu palielinājums ir politisks un nereāls. Maz ticama ir arī atbilstoši lineāri 
veidota atbalsta līdzekļu samazināšana līdzšinējām saņēmējvalstīm: Polijai, piemēram, tādā 
gadījumā būtu šajā periodā jāpiekrīt samazinājumam no 59,7 miljardiem eiro līdz 
30,6 miljardiem eiro. 

  
12 Eiropas Savienības Padome, Valdes secinājumi 15./16.6.2006 (Dokuments 10633/1/06 no 17.7.2006).
13 „Turpmākā paplašināšanās un kohēzijas politika,” Struktūrpolitikas un kohēzijas politikas departamenta 
kopsavilkums IP/B/REGI/NT/2006_08, 2006. gada novembris.
14 „Turpmāko paplašināšanos ietekme uz ES reģionālo politiku, aprēķini un paskaidrojumi par turpmāko 
struktūrfondu sadalījumu”, GEFRA, Finanšu un reģionālās analīzes biedrība, 2006. gada novembris.
15 „Turpmāko paplašināšanos ietekme uz ES reģionālo politiku, aprēķini un paskaidrojumi par turpmāko 
struktūrfondu sadalījumu”, GEFRA, Finanšu un reģionālās analīzes biedrība, 2006. gada novembris.
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Aprakstītās skaitļu konstelācijas paskaidro tikai dimensijas. Protams, ir jāievēro, ka 4 % 
absorbcija ne visos gadījumos ir tūlīt iespējama. Taču droši var teikt, ka tas ir kandidātvalstīm 
svarīgs īstermiņa kontrolskaitlis. Turpmāk jāievēro, ka aprakstītie paplašināšanās scenāriji 
nenotiks reizē. Tomēr 2007. gadā pievienojošos valstu Rumānijas un Bulgārijas statistiskie 
efekti katrā ziņā tiek aprēķināti nākamajam atbalsta piešķiršanas periodam. Tāpat Kopienai 
jādiskutē par sekām, kādas izraisītu visu BKL-9 pievienošanās ES, kuru tās drīzumā cenšas 
panākt, arī par gadījumu, kad pievienošanās varētu notikt agrāk, vēl pirms noslēgušies 
vairuma pašreizējo konverģences reģionu ekonomiskie iedzīšanas procesi.

Jebkurā aspektā Turcija ir īpašs gadījums. Pieņemot, ka Turcija jau tagad būtu ES dalībvalsts, 
tā saskaņā ar aprēķiniem viena pati saņemtu 27,3 % no struktūrfondu līdzekļiem. Šie gadā 
apmēram 16 miljardi eiro aptuveni atbilst Eiropas Komisijas aprēķinam, kas 2024. gadam pie 
izaugsmes tempa 4–5 % un 4 % absorbcijas balstās uz gada summu 22,4 miljardu eiro 
apmērā.16 Citi aprēķini 2025. gadam tikai struktūrpolitikai vien dod Turcijai 26 miljardus eiro 
gadā.17

Ietekme uz atbilstību atbalsta saņemšanas kritērijiem ES-25 valstīs

Ja BKL-9 pievienotos ES šodien visas reizē, saskaņā ar aprēķiniem vairāk nekā trešdaļa 
līdzšinējo atbalstāmo reģionu zaudētu 1. mērķa reģiona statusu.18 Tikai Baltijas valstīm un 
Slovākijai nevajadzētu samierināties ar atbalstāmo reģionu zaudēšanu. Visvairāk tiktu skarta 
Itālija, Vācija, Malta, Spānija, Grieķija un Francija. No kohēzijas fondiem (90 %) būtu 
jāšķiras dalībvalstīm Grieķijai, Kiprai un Slovēnijai. Čehija būtu tuvu 90 % robežas 
pārkāpšanai. Pārskatu par pakāpenisku pievienošanās procesu sekām dod 3. un 4. pielikuma 
tabula.

III. Jautājuma nostādne un referenta pirmie apsvērumi
Jau uzrādītās attīstības prognozes rāda, ka līdz ar potenciālo dalībvalstu uzņemšanu reģionālās 
atšķirības labklājības līmeņos paplašinātās ES iekšienē vēlreiz ārkārtīgi palielinātos. Šo 
izaicinājumu kohēzijas politikai, kuras mērķis ir reģionālā izlīdzināšana, paaugstina saspringtā 
publiskā budžeta situācija un pieaugošais globālās konkurences spiediens. Vienlaikus pieaug 
cerības, ka Eiropas struktūrpolitika dos iedarbīgu ieguldījumu Lisabonas stratēģijā. Līdz ar to 
izaicinājumi Eiropas reģionālajai politikai pieaugs lielākā mērā nekā reģionālajai politikai 
piešķirtie līdzekļi. Tāpēc jāapsver jauni reģionālā atbalsta pakāpju modeļi, tāpat arī jauni 
efektivitātes kritēriji. Savs ieguldījums jādod iniciatīvas ziņojumam ar šādu pirmo apsvērumu 
palīdzību.

Turpmākie uzņemšanas scenāriji un pakāpju modeļi Eiropas reģionālajai politikai

• Referents uzskata, ka pretrunā ar Eiropas solidaritātes ideju būtu tas, ja Kopienas 
paplašināšanās tiktu it kā nopirkta, arvien vairākiem pašreizējās ES-15, ES-25 vai ES-

  
16 „Jautājumi, kas izriet no Turcijas pievienošanās perspektīvas”, Komisijas darba dokuments SEK(2004) 1202, 
2004. gada oktobris.
17 „Turcijas pievienošanās ES: cik dārga kļūs Kopējā lauksaimniecības politika", Harald Grethe. Berlīnes 
Humbolta Universitāte, Agrārās zinātnes 54 (2005) Burtnīca 2/ 2005.
18 „Turpmākā paplašināšanās un kohēzijas politika”, Struktūrpolitikas un kohēzijas politikas departamenta 
kopsavilkums IP/B/REGI/NT/2006_08, 2006. gada novembris, skatīt 3. tabulu pielikumā.
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27 reģioniem atņemot atbalstāmā reģiona statusu. Tikai tad, kad, piemēram, Īrijas 
gadījumā, izlīdzināšanās ilgākā laikā ir panākta un tas novērtēts arī ar sākotnējo 
mērauklu, reģioniem drīkst atņemt atbalstāmā reģiona statusu.

• Lēmums par Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos ir pieņemts. ES vajadzēs veikt 
stingrus pasākumus, lai nodrošinātu atbalsta līdzekļu izmantošanas pārskatāmību. 
Statistiskā efekta dēļ būs vajadzīgs pārejas atbalsts it īpaši reģioniem Itālijā un Vācijā, 
kā arī Grieķijai, Spānijai, Francijai, Maltai un Polijai. Dalībvalstis, kurām ir pieeja 
kohēzijas fondiem (90 %), pievienošanās sākumā neietekmē. 

• Kandidātvalsts Horvātijas uzņemšana Eiropas Kopienai izvirza papildu uzdevumus. 
Četrprocentīga absorbcija no 2014. gada, domājams, nozīmētu strukturālo atbalstu 
gandrīz 2 miljardu eiro apmērā. Šī pievienošanās neietekmēs tos reģionus un valstis, 
kas var saņemt atbalstu. IKP uz iedzīvotāju 48 % (attiecībā pret ES-25) ir samērā 
augsts un līdz 2013. gadam varētu pieaugt līdz 62 %. Ņemot to vērā, integrācija 
Kopienas struktūrpolitika vidējā perspektīvā ir iespējama. Pirmspievienošanās 
palīdzībai jākoncentrējas uz Horvātijas administratīvo iestāžu sagatavošanu drīzai 
struktūrpolitikas instrumentu izmantošanai.

• Turcija jebkurā aspektā ir īpaši liels izaicinājums. Spēkā esošie struktūrfondu 
noteikumi nekad nav tikuši piemēroti līdzīga lieluma valstij ar salīdzināmu 
ekonomisko līmeni un līdzīgu reģionālo atšķirību intensitāti. Četrprocentīga absorbcija 
nešķiet īstenojama ne finansējamības (vismaz 16 miljardi eiro gadā), ne administratīvo 
kapacitāšu aspektā. Līdz ar to Turcijas pilna integrācija struktūrfondu finansiālajos 
pašregulējošajos mehānismos tuvākajā nākotnē nav iespējama. Attaisnojama ir 
specifisku procedūru ieviešana.

• Viens veids varētu būt koncentrēšanās uz noteiktām atbalstāmajām jomām (nozaru 
kopām, līdztiesību) vai atbalstāmajiem reģioniem (ar īpaši piemērotiem pieslēguma 
punktiem). Pirmspievienošanās palīdzībai vairāk jābūt vērstai šai virzienā. Šo jomu
koncepciju var pakāpeniski attīstīt tālāk.

• Atkarībā no politiskā progresa pievienošanās sarunās šo reģionālpolitisko pakāpju 
koncepciju var attēlot kā Turcijas dalības Kopienā īpašu sastāvdaļu vai arī kā 
izpausmi, kāda ir „EWR+” dalībai ar paaugstinātu vērtību. 

• No Rietumbalkānu valstīm Maķedonijai un Bosnijai-Hercegovinai ir labākais sākuma 
līmenis, lai veiktu Kopienas reģionālpolitiskos pasākumus. Kopumā šajā gadījumā
mazāk parādās finanšu dimensijas, daudzās jomās pamatpriekšnoteikums, lai varētu 
notikt ciešāka iesaistīšanās ES, daudz lielākā mērā ir politiskais progress. Arī šajā 
gadījumā reģionālpolitiskās pakāpju koncepcijas ar noteiktām atbalstāmajām jomām
vispirms jāizmanto pirmspievienošanās palīdzībā.

Reģionu un valstu pašu atbildības stiprināšana

• Raugoties no struktūrpolitikas efektivitātes un iedarbīguma viedokļa, gan pakāpju 
modelī, gan „klasiskajā” atbalstā reģioniem ES daudz lielākā mērā varētu 
struktūrpolitiski uzstāties kā garantiju devējs (par aizdevumu finansējumu), nevis 
subsīdiju devējs. Reģionālās politikas iedarbīgums ar aizdevumu finansēšanas 
palīdzību saglabātos arī finansiāli spiedīgos apstākļos. 

• Tomēr aizdevumu finansēšana nedrīkst būt atbalsta dominējošais elements, jo 



DT\643610LV.doc 7/11 PE 376.712v03-00

 Ārējais tulkojums LV

jāstiprina tieši saņēmēja finansiālais spēks. Tādēļ īpaši nelabvēlīgos apvidos jābūt vēl 
izdevīgākiem nosacījumiem subsīdiju un aizdevumu saņemšanai. 

• Tāpat jāstiprina dalībvalstu un projektu iesniedzēju pašu atbildība, paaugstinot 
līdzfinansējumu. ES daļa līdz 85 % varētu negatīvi ietekmēt produktivitāti. Lielāka 
reģionu finansiālā iesaistīšanās noved pie prioritāra atbalsta steidzamākajiem 
projektiem.

Piešķīrumu sasaiste ar dalībvalsts ekonomisko politiku, kas orientēta uz izaugsmi

• Eiropas struktūrpolitikas panākumus var novērtēt tikai kopsakarībā ar dalībvalsts 
ekonomisko politiku. Ja tā pieļauj lielu valsts deficītu vai valsts izdevumu struktūra 
mazā mērā orientējas izaugsmi, ES struktūrfondu rezultāti var pagaist bez pēdām. 
Tādēļ līdzekļu piešķiršana jāsaista ar labu izaugsmes politiku. Tā būtu jādefinē ar 
skaitļos izteicamiem rādītājiem. 

Kārtējās subsīdijas: izvairīšanās no blakus efektiem un pārskatāmības radīšana

• Zinātniski pētījumi uzvedina uz domām, ka kārtējo subsīdiju pozitīvās sekas 
ekonomiskajā sistēmā gandrīz pazūd.19 Turklāt šīs subsīdijas lēmumā par ražotnes 
atrašanās vietu ir tikai pakārtots faktors. Jāizvairās no tā, ka ES subsidē tikai blakus 
efektus.

• Tikai tad, ja ir pietiekama pārredzamība par to, kā un kur tiek izmantoti struktūrfondu 
līdzekļi, politisko mērķu kataloga pārskatīšana var būt sekmīga. Līdzekļu piešķiršanas 
pārskatāmība jāpaaugstina vēl vairāk, neierobežoti notiekot īstenošanas pasākumos
paredzētajai uzņēmumu subsīdiju galīgo saņēmēju publiskošanai.

Uz izaugsmi orientētās struktūrpolitikas stingrāka vēršana uz internacionalizāciju

• Tieši no efektivitātes viedokļa jāizsver, kur Eiropas struktūrpolitika rada īpaši spēcīgus 
izaugsmes impulsus un var palīdzēt internacionalizēt ekonomiku un reģionus. 
Programmas reģionālās konkurētspējas atbalstam var derēt par paraugu, tomēr tās 
jāpastiprina, izmantojot tādus kritērijus kā vidusšķiras internacionalizēšanas 
veicināšana vai infrastruktūras komponentiem ar īpašu ietekmi uz izaugsmi. Arī šajā 
gadījumā vairāk jāizmanto aizdevumu finansējums.

• Eiropas Sociālais fonds (ESF) vēl vairāk jāizmanto kā horizontālais instruments
globalizācijas seku sociālai mīkstināšanai. Turpmāk jāapsver, vai ESF vēl vairāk nav 
jāmīkstina demogrāfisko pārmaiņu un atbilstošās reģionālās migrācijas sekas.

Kopsavilkums
Iespējamās paplašināšanās ievērojami pārsniedz pēdējās paplašināšanās kārtas apjomus, kad 
pievienojās ES-10. Rimstošā izaugsmes dinamika un globalizācijas un demogrāfiskās 
perspektīvas dēļ mainošies pamatnosacījumi pastiprina prasības, kas izvirzāmas uz 
izlīdzināšanu un izaugsmi orientētai struktūrpolitikai.  
Pastāvošās Kopienas kohēzijas politikai saskaņā ar pašreizējiem atbalsta piešķiršanas 
kritērijiem ir izvēles iespēja vai nu atņemt atbalstu lielākajai daļai līdzšinējo atbalstāmo 
reģionu, vai krasi palielināt līdzekļus struktūrpolitikai. Šķiet, ka abi varianti ir politiski grūti 
īstenojami. 

  
19 „Reģionālā iedarbības pakāpe un investīciju atbalsta telpiskā izstarojuma ietekme”, Hans-Friedrich Eckey/ 
Reinhold Kosfeld. Kaseles Universitātes pētījums Nr. 55/ 2004.
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Saglabāt kohēzijas politikas mērķus var tikai ar efektivitāti kāpinošām reformām, pārejas 
atbalstiem, kā arī struktūrpolitiskiem pakāpju modeļiem, kas kandidātvalstis pakāpeniski 
integrē reģionālajā struktūrpolitikā. Šis process tomēr ir tikpat lielā mērā atkarīgs gan no 
Kopienas uzņemšanas spējas, gan arī no kandidātvalstu progresa citās svarīgās politikas 
jomās.
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Pielikuma grafiki un tabulas

1. tabula. Turpmāko paplašināšanos ietekme uz ES

Paplašināšanās ietekme. ES-25 (2005) =100
ES-25 ES-27 + Horvātija + Turcija + 

Rietumbalkāni
Iedzīvotāju skaits 100% 106% 107% 123% 127%
Platība 100% 109% 110% 130% 135%
IKP (€) 100% 101% 101% 104% 104%
IKP uz iedzīvotāju 
(€)

100% 95% 94% 84% 82%

Avots: Pamatā dati no EUROSTAT, dažām Rietumbalkānu valstīm dati no šo valstu avotiem (skatīt 
7.1.nodaļu – Avoti).

Avots: Turpmākā paplašināšanās un kohēzijas politika, Struktūrpolitikas un kohēzijas politikas departamenta 
kopsavilkums IP/B/REGI/NT/2006_08.

1. grafiks. Turpmāko paplašināšanos ietekme uz ES 

Effects of enlargements. EU 25 (2005) = 100
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Avots: Turpmākā paplašināšanās un kohēzijas politika, Struktūrpolitikas un kohēzijas politikas departamenta 
kopsavilkums IP/B/REGI/NT/2006_08.
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2. tabula. Potenciālā kandidātvalstu daļa struktūrfondu maksājumos no 2007. līdz 
2014. gadam

2007 
(miljardi €)

Daļa 
budžetā

2014 
(miljardi €)

Daļa
budžetā

ES-34 budžets 42,9 100,0% 51,2 100,0%
Valsts/Valstu grupas daļa
1.) Rumānija/ Bulgārija 3,8 8,8% 5,2 10,2%

tajā skaitā Bulgārija 0,9 2,2% 1,3 2,5%
tajā skaitā Rumānija 2,9 6,7% 3,9 7,7%

2.) Turcija 11,7 27,3% 16,3 31,8%
3.) Horvātija 1,3 3,0% 1,8 3,4%
4.) Pārējie Rietumbalkāni 1,7 3,9% 2,2 4,4%

tajā skaitā Albānija 0,3 0,7% 0,4 0,7%
tajā skaitā Bosnija un Hercegovina 0,3 0,7% 0,4 0,8%

tajā skaitā Serbija un Melnkalne 0,9 2,1% 1,2 2,4%
tajā skaitā Maķedonija 0,2 0,5% 0,2 0,4%

Kandidātvalstis-9, kopā 18,5 43,1% 25,5 49,8%
Anotācija: Aprēķināts, par pamatu ņemot 4 % absorbciju un pieņemot ES struktūrfondu daļu kopējā ES budžetā 
37%.
Avots: Turpmāko paplašināšanos ietekme uz ES reģionālo politiku, aprēķini un paskaidrojumi par turpmāko 
struktūrfondu sadalījumu. GEFRA, Finanšu un reģionālās analīzes biedrība, 2006. gada novembris.

3. tabula. Ietekme uz tiesībām saņemt atbalstu ES-25

ES-25 reģionu skaits ar IKP (PPS) <75% no ES-25 vidējā līmeņa
Dalībvalsts

ES-25 ES-27
+ 

Horvātija + Turcija
+ 

Rietumbalkāni
EU-25 60 48 48 42 39
Čehija 7 7 7 7 6
Vācija 4 1 1 0 0
Igaunija 1 1 1 1 1
Grieķija 5 3 3 2 2
Spānija 2 1 1 1 0
Francija 4 3 3 2 2
Itālija 5 2 2 0 0
Latvija 1 1 1 1 1
Lietuva 1 1 1 1 1
Ungārija 6 6 6 6 5
Malta 1 0 0 0 0
Polija 16 15 15 15 15
Portugāle 4 4 4 3 3
Slovākija 3 3 3 3 3
Avots: Pamatā dati no EUROSTAT, dažām Rietumbalkānu valstīm dati no šo valstu avotiem (skatīt 

7.1.nodaļu – Avoti).

Avots: Turpmākā paplašināšanās un kohēzijas politika, Struktūrpolitikas un kohēzijas politikas departamenta 
kopsavilkums IP/B/REGI/NT/2006_08.



DT\643610LV.doc 11/11 PE 376.712v03-00

 Ārējais tulkojums LV

4. tabula. Potenciālā statistiskā ietekme uz Kohēzijas fondu

Potenciālā statistiskā ietekme uz Kohēzijas fondu
IKP (PPS) uz iedzīvotāju. % ES-25. 2005
ES-25 ES-27 + 

Horvātija
+ Turcija + 

Rietumbalkāni
Beļģija 117% 122% 122% 134% 137%
Čehija 74% 76% 77% 84% 86%
Dānija 124% 128% 129% 141% 145%
Vācija 109% 113% 113% 124% 127%
Igaunija 60% 62% 62% 68% 70%
Grieķija 82% 85% 85% 93% 96%
Spānija 98% 102% 102% 112% 115%
Francija 109% 112% 113% 124% 127%
Īrija 137% 142% 143% 156% 161%
Itālija 103% 106% 107% 117% 120%
Kipra 83% 86% 86% 94% 97%
Latvija 47% 49% 49% 54% 55%
Lietuva 52% 54% 54% 59% 61%
Luksemburga 247% 256% 257% 282% 289%
Ungārija 61% 63% 63% 69% 71%
Malta 69% 72% 72% 79% 81%
Nīderlande 124% 128% 129% 141% 145%
Austrija 122% 126% 127% 139% 143%
Polija 50% 52% 52% 57% 58%
Portugāle 71% 74% 74% 81% 83%
Slovēnija 80% 83% 84% 92% 94%
Slovākija 55% 57% 57% 63% 64%
Somija 113% 117% 118% 129% 132%
Zviedrija 114% 118% 119% 130% 134%
Apvienotā 
Karaliste

116% 120% 121% 132% 136%

Avots: Pamatā dati no EUROSTAT, dažām Rietumbalkānu valstīm dati no šo valstu avotiem (skatīt 
7.1.nodaļu – Avoti).

Avots: Turpmākā paplašināšanās un kohēzijas politika, Struktūrpolitikas un kohēzijas politikas departamenta 
kopsavilkums IP/B/REGI/NT/2006_08.


