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1. IEVADS

Kohēzija, kuras mērķis ir ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšana starp Eiropas 
reģioniem, ir viens no Eiropas Savienības pamatmērķiem.

Ir pagājuši jau vairāk nekā 20 gadi kopš reģionālā politika palīdz nodrošināt harmonisku un 
ilgtspējīgu visas Eiropas teritorijas attīstību. Vairāk nekā 20 gadus tiek īstenotas programmas 
un notiek strukturāli pielāgojumi, lai varētu tuvināt joprojām atšķirīgos reģionus un uzlabot 
Eiropas iedzīvotāju dzīves apstākļus.

Tā kā kopš pēdējās paplašināšanās ievērojami palielinājās Eiropas Savienības teritoriālā 
dimensija, ir ļoti svarīgi no jauna izvirzīt teritoriālās kohēzijas mērķi, lai varētu sekmīgi 
īstenot integrāciju, kā arī atrisināt identitātes krīzi, ar ko Eiropa pašlaik saskaras, un panākt, 
lai iedzīvotāji pieņemtu šo Eiropas projektu.

Tāpēc Parlaments pozitīvi vērtē šo pirmo ziņojumu par kohēziju kopš 2004. un 2007. gada 
paplašināšanās.

2. PROVIZORISKS PĀRSKATS PAR KONVERĢENCES STĀVOKLI ES-27

Ceturtā ziņojuma dati norāda, ka laika periods no 2000. līdz 2006. gadam ir bijis veiksmīgs 
tajā jomā, kas attiecas uz konverģenci valsts līmenī. Lielākie labuma guvēji no kohēzijas 
politikas - Grieķija, Spānija, Īrija un Portugāle - visi ir demonstrējuši ievērojamu izaugsmi.

Kopš 2000. gada vislielākā izaugsme novērota valstīs, kur IKP uz iedzīvotāju pirktspējas ziņā 
bija viszemākais, piemēram, Grieķijā un Portugālē, kur laika posmā no 2000., līdz 
2006. gadam pieaugums bija, attiecīgi, 2.8 % un 2 % no IKP. Turklāt to reģionu skaits, kuru 
IKP uz iedzīvotāju bija zemāks par 75 % no ES vidējā rādītāja, samazinājās no 78 līdz 70.

Tomēr, ņemot vērā ļoti zemo sākotnējo IKP rādītāju uz vienu iedzīvotāju un neskatoties uz 
dinamisko izaugsmi, jaunajās dalībvalstīs ir vairāk problēmu nekā vecajās dalībvalstīs. 
Pieņemot, ka izaugsme notiks pašreizējā līmenī, iespējams, ka būs vajadzīgi vairāk nekā 
15 gadi, līdz Polija un jo īpaši Bulgārija un Rumānija sasniegs tāda līmeņa IKP uz vienu 
iedzīvotāju, kas būtu 75 % no ES-27 vidējā rādītāja.

Ja tuvināšanās starp dalībvalstīm acīmredzami ir progresējusi šo pēdējo gadu laikā, tad 
savukārt attīstības atšķirības pašās dalībvalstu ir padziļinājušās. Reģionālo un infrareģionālo 
atšķirību padziļināšanos var novērot dažādos aspektos - gan nodarbinātības, gan ražīguma, 
gan ienākumu, izglītības līmeņa vai inovācijas iespēju ziņā.

Pat daži no visbagātākajiem reģioniem sāk piedzīvot ļoti zemu vai pat negatīvu ekonomikas 
izaugsmi. Laikā no 1995. līdz 2004. gadam ražīgums 29 reģionos Itālijā, Francijā, Spānijā un 
Vācijā samazinājās, bet nodarbinātība samazinājās 16 reģionos, jo īpaši Vācijas austrumu 
daļā, Francijas ziemeļaustrumos un Anglijas ziemeļos. Šiem reģioniem vajadzēs pielāgoties 
pasaules tirdzniecības spiedieniem, attīstot inovācijas un augsto tehnoloģiju ekonomiku.

Visbiežāk tieši šos reģionus skar demogrāfiskās izmaiņas, jo īpaši iedzīvotāju novecošana. 
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Iedzīvotāju skaita samazināšanās rada ekonomiskas problēmas, jo reģionālā pirktspēja 
samazinās un kvalificēts darbaspēks emigrē no šiem reģioniem. Kohēzijas politikai ir jāreaģē 
uz šo svarīgo problēmu, lai noturētu demogrāfisko un teritoriālo līdzsvaru ES.

Ziņojumā ir veikts interesants salīdzinājums ar galvenajiem konkurentiem visā pasaulē. Šķiet, 
reģionālās atšķirības, kuras nosaka pēc IKP uz vienu iedzīvotāju, ES-27 ir izteiktākas nekā 
ASV vai Japānā. Visām ASV valstīm un 40 no 47 Japānas reģioniem IKP uz vienu 
iedzīvotāju ir lielāks par ES vidējo rādītāju. Tas daļēji ir saistīts ar ES teritorijas specifiku, 
proti, tā ir ierobežota vieta, kurā pastāv liela ģeogrāfiskā un kultūru daudzveidība, kā arī šai 
teritorijai ir vēsturiska īpatnība - kontinenta sadalīšana divu pasaules karu rezultātā.
Savukārt Ķīnā IKP uz vienu iedzīvotāju tikko sasniedz 1/5 no Kopienas vidējā rādītāja un 1/8 
no Indijas IKP.

3. 2007.-2013. GADA FONDU ORIENTĒŠANA UZ LISABONAS STRATĒĢIJU

2007. gada 1. janvārī 27 valstu paplašinātajā Eiropā oficiāli tika uzsākts darbs pie jaunās 
struktūrfondu plānošanas 2007.-2013. gadam. Budžets joprojām ir ievērojams (308 miljardi 
eiro visai Savienībai), taču jauno dalībvalstu vajadzībām ir nepieciešami ievērojami 
ieguldījumi, tādēļ vecajās dalībvalstīs ir jāparedz finansējuma prioritāšu pārorientēšana ar 
mazākiem budžetiem.

Izņemot integrācijas mērķus, plānošana 2007.-2013. gadam acīmredzami atbilst inovāciju un 
konkurences politikas veicināšanas mērķim, jo Eiropas Savienība ir izteikusi vēlmi sasniegt 
lielvalstu (ASV, Japāna) līmeni un ieguldīt 3 % no IKP pētniecībā un attīstībā.

Ceturtajā kohēzijas ziņojumā ir teikts, ka pastāv milzīgas atšķirības pētījumiem un attīstībai 
atvēlēto ieguldījumu jomā: lai gan 27 reģioni pat pārsniedz Barselonas mērķi, proti, 
pētniecībai un attīstībai iegulda vairāk nekā 3 % IKP, tomēr vairāk nekā 100 reģionos 
ieguldījumi pētniecībai un attīstībai nesasniedz pat 1 %. Jāpiebilst, ka pētniecības un attīstības 
darbības galvenokārt koncentrējas galvaspilsētās, taču daži reģioni, kuros gūti labi rezultāti un 
kuros nav nozīmīgas aglomerācijas, parāda, ka lieli ieguldījumi un nodarbinātība pētniecības 
un attīstības jomā ne vienmēr ir saistīti ar nozīmīgu iedzīvotāju urbanizāciju.

Atjauninātās Lisabonas stratēģijā tika iekļauta mērķfinansējuma sistēma, lai apropriācijas
novirzītu tiem izdevumiem, kas saistīti ar šo stratēģiju.
Pamatojoties uz jau saņemtajām operatīvajām programmām, ziņojumā ir norādīts, ka vidēji 
64 % no resursiem, kas paredzēti konverģences mērķa sasniegšanai, un 80 % no 
konkurētspējas izdevumiem tiks atvēlēti tiem ieguldījumiem, kuri paredzēti Lisabonas 
izdevumiem, kas ir apmēram 210 miljardi jeb par 55 miljardiem vairāk, salīdzinot ar 
iepriekšējo periodu.

Nav šaubu, ka kohēzijas politika rada reālu sviras efektu uz konkurētspējas veicināšanu un 
vienas konkrētas zonas izaugsmi, attīstot publisko-privāto partnerību, teritoriālās sinerģijas 
nodarbinātībai, inovācijai un pētniecībai, kur MVU var netraucēti sadarboties ar universitātēm 
un vietējām attīstības struktūrām.

Taču, ja kohēzijas politikai saskaņā ar Lisabonas stratēģiju ir jāsniedz ieguldījums 
finansējumā, kas paredzēts inovācijai un pētniecībai, tad ir nepieciešama elastīgāka pieeja 
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fondu izmantošanas mērķu noteikšanā, lai nodrošinātu līdzsvarotu teritoriju attīstību. Jo tāds 
uzskats, ka kohēzijas politika ir Lisabonas stratēģijas finansu instruments, neļautu sasniegt ne 
kohēzijas politikas, ne arī Lisabonas stratēģijas mērķus. Kohēziju politiku nevar uzskatīt par 
vienkāršu līdzekli, ar kura palīdzību var sasniegt citu sektoru politiku mērķus, tā ir Kopienas 
politika ar augstu Eiropas pievienoto vērtību, kuras pastāvēšanas iemesls ir kohēzija.

Neskatoties uz vājajiem rezultātiem, ko konstatēja starpposma ziņojuma izskatīšanas laikā, un 
uz to, ka kohēzijas politiku ļoti ierobežo ES-27 budžets, tās galvenais mērķis nav panākt, lai 
ES būtu viskonkurētspējīgākā zināšanu ekonomika pasaulē.

Tas ir viens no iemesliem, kāpēc strukturālajām politikām nav jāatrodas norobežotā un 
tematiskā perspektīvā, bet tām ir jāiekļaujas citās Savienības politikās un publiskajās 
politikās, kuras īsteno dalībvalstis.

Leipcigas hartas Teritoriālā darba kārtības pieņemšana ministru sanāksmē Leipcigā 
2007. gada 24. un 25. maijā ir nozīmīgs solis, lai sekmētu šo integrēto pieeju. Ir vēlams, lai šo 
politiku mērķi tiek realizēti, pieņemot konkrētu rīcības programmu, lai veiksmīgāk varētu
iekļaut teritoriālo dimensiju visās publiskajās valstu un Kopienas politikās.

4. SAGLABĀT TERITORIĀLĀS KOHĒZIJAS KURSU

Kohēzijas politikai ir jākoncentrējas uz teritoriālās kohēzijas pamatmērķi, tai nevajadzētu 
pievērsties (kā to paredz stingrā apropriāciju izmantošanas mērķu noteikšana) tiem reģioniem, 
kur ražīguma un nodarbinātības pieauguma potenciāls ir vislielākais, tādējādi atstājot novārtā 
tos reģionus ar mazu pieauguma potenciālu, kuri arī neatbilst konverģences mērķim.

Ceturtajā ziņojumā runa ir par teritoriālo kohēziju ES-27, un tajā tiek konstatēts, ka vislielākā 
ekonomiskā aktivitāte koncentrējas tieši galvaspilsētās. 2004. gadā galvaspilsētu reģioni 
saražoja vidēji 32 % no savas valsts IKP, kaut gan tās pārstāv 22 % no kopējā iedzīvotāju 
skaita. Šis fenomens ir visievērojamākais, un tas visvairāk attīstās jaunajās dalībvalstīs.

Ziņojumā tiek analizēta teritoriālā evolūcija vietējā līmenī, kur urbanizācijas tempi pilnībā 
izjauc demogrāfisko līdzsvaru, kur ir liela Eiropas pilsētu suburbanizācijas tendence un 
iedzīvotāju skaits lauku rajonos samazinās. Ja publiskās politikas netiks mainītas, šīs 
teritoriālās atšķirības var nākotnē tikai pieaugt.

ORATE pētījums „Teritorijas nākotne”1 šajā ziņā ir ļoti atbilstošs. Tas ļauj salīdzināt divus 
ilgtermiņa teritoriālās attīstības scenārijus. Viens no scenārijiem, kas būtu orientēts tikai un 
vienīgi uz konkurētspēju, radītu lielāku ekonomisko pieaugumu un nodrošinātu jaunu 
tehnoloģiju parādīšanos, bet tas būtu saistīts ar lielākām vides un sociālajām izmaksām, kas 
ilgtermiņā varētu novest pie ekonomiskās un sociālās efektivitātes samazināšanās.

Turpretim otrs scenārijs, kas būtu orientēts uz kohēziju, radītu neskaidrāku modeli attiecībā uz 
galvaspilsētu teritoriju pievilcības un polarizācijas potenciāliem. Vairākas konkurētspējīgas 
integrācijas zonas varētu no jauna parādīties gan Eiropas pašā centrā, gan arī lielākās vai 
mazākās piepilsētu zonās. Šis policentriskās attīstības modelis, salīdzinājumā ar iepriekšējo 

  
1 „Teritorijas nākotne 2013. gadā. Eiropas teritoriālie scenāriji”, ESPON 2006.



DT\685156LV.doc 5/6 PE 394.084v01-00

LV

scenāriju, ir saistīts ar neizteiktāku ekonomisko izaugsmi, savukārt tam ir veiksmīgāks 
ģeogrāfiskais sadalījums, tādējādi izvairoties no iedzīvotāju konfliktu un sociālo un vides 
spiedienu polarizācijas šaurā teritorijā.

Šī iemesla dēļ ir svarīgi novirzīt vēl vairāk izdevumus projektiem, kuri strukturizē visu 
teritoriju pievilcību. Nevajag aizmirst faktu, ka liela Eiropas priekšrocība konkurētspējas jomā 
ir tās daudzveidība.

Līdzsvarota un ilgtspējīga attīstība, ņemot vērā teritoriju vajadzības, kas pienācīgā veidā ir 
identificētas, nevar ignorēt šo faktu. Savienības reģionālā politika ir jāvada ciešā partnerībā ar 
reģionālajiem faktoriem un saskaņā ar citām valstu un Eiropas politikām. Šajā ziņā būtu 
jānoskaidro, vai Komisijas īstenotā arhitektūra, proti, Kopienas stratēģiskā orientācija, valsts 
stratēģijas pamatdokuments, operatīvās programmas, ir visveiksmīgākā metode reālai vairāku 
līmeņu pārvaldīšanai un efektīvai teritoriju vajadzību identificēšanai.

5. JAUNI TERITORIĀLI IZAICINĀJUMI UN ES BUDŽETS

Ceturtajā ziņojumā tiek konstatēts, ka reģionālās un interreģionālās atšķirības skaidrāk ir 
redzamas ES nekā ASV vai Japānā. Lai gan 12 jauno dalībvalstu gandrīz vienlaicīgā 
pievienošanās izraisīja vairāk vai mazāk krasas izmaiņas statistikā, tomēr teritoriālās 
problēmas, kas vēl jārisina, ir milzīgas neatkarīgi no tā, vai runa ir par ekonomisko un 
tehnoloģisko attīstību, par pieejamību vai dzīves līmeni.

Tam visam klāt nāk jauni izaicinājumi, kas vērsīsies plašumā nākamajos gados, proti, pilsētu 
koncentrēšanās, kas radīs sastrēgumu problēmu un būs jārisina jautājumi, kas attiecas uz 
sociālkulturālo integrāciju pilsētās, demogrāfiskās izmaiņas, kuras radīs galvenokārt 
iedzīvotāju novecošana, migrācija, globalizācijas turpināšanās un lauku produktu 
pieprasījuma pieaugums, klimatiskās izmaiņas, kas būs saistītas ar lielākiem dabas katastrofu 
draudiem dažās teritorijās, kā arī enerģijas cenu pieaugums.

Šie jaunie izaicinājumi radīs jaunu dimensiju teritoriālajā attīstībā, tādējādi liekot saglabāt 
strukturālās politikas arī pēc 2013. gada. Tāpēc ir svarīgi koncentrēties ne tikai uz jaunajām 
dalībvalstīm, jo šie izaicinājumi ir svarīgi arī ES-15 un tiem ir nepieciešama plašāk pieeja, 
nekā tā ir Lisabonas stratēģijai.

Turklāt ceturtā ziņojuma secinājumi par kohēzijas politikas nākotnes izaicinājumiem pierāda, 
ka vēl bez IKP uz vienu iedzīvotāju ir noteikti jāievieš jauni rādītāji, kas varētu veiksmīgāk 
attēlot katra reģiona teritoriālās parādības un arī kohēzijas pakāpi šajā apvidū.

Ir svarīgi, lai šie jaunie izaicinājumi tiktu iekļauti strukturālajās politikās un lai tiem tiktu 
piešķirti vajadzīgie resursi, jo teritorijas kohēzijas līmenis arvien vairāk kļūst atkarīgs no šo 
politiku radītās teritoriālās ietekmes un no veida, kā šie izaicinājumi tiks ņemti vērā 
publiskajās politikās.

Teritoriālās attīstības loģika ir tāda, ka ekonomiskā izaugsme daļēji ir atkarīga no teritoriālās 
organizācijas, ko nosaka politikas visos pārvaldīšanas līmeņos, kā arī no sociālajām 
tendencēm, tehnoloģiskās attīstības un tirgus prasībām.
Centralizētajām vai sektoru politikām var būt netieša teritoriālā ietekme, kas var kaitēt 
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teritoriālajai attīstībai. Turpretim tās politikas, kuru centrā ir teritoriālais aspekts, spēj ne vien 
neitralizēt šīs sekas, bet arī radīt pievienoto vērtību, horizontālajās politikās integrējot 
ekonomiskās, sociālās un vides dimensijas.

Teritoriālajai attīstībai ir nozīmīga loma, lai spētu atbildēt uz šīm sarežģītajām atbildēm.
Viens no to galvenajiem elementiem ir Lisabonas stratēģijas paplašināšana, lai varētu 
paredzēt teritoriālo dimensiju, tādējādi publisko politiku attīstības procesā ņemot vērā arī 
katra reģiona raksturīgās īpašības. No Lisabonas stratēģijas viedokļa teritoriālās kohēzijas 
veicināšanai ir nepieciešams „kapitāls” un reģionu potenciāls, teritoriālās integrācijas 
veicināšana. To var panākt, sekmējot Eiropas mēroga sinerģiju un radot novatorisko aktivitāšu 
klasterus. 

Teritoriālās kohēzijas īstenošana praksē ir saistīta ar:

• reģionālās attīstības un valstu politiku koncentrāciju kapitāla un reģionālā 
potenciāla izmantošanā;

• Eiropas reģionu pārstrukturēšanu, kas pastiprina to profilu, un Eiropas mēroga 
sadarbību, lai uzlabotu to integrāciju un savstarpējo savienojamību.

Ir interesanti, ka par ES kohēzijas politiku kā līdzekli, kas nodrošina līdzsvarotu reģionālo 
politiku, pieaugoša interese ir radusies Ķīnai un Krievijai.

Kohēzijas politikas izdevumiem ir paredzēta 1/3 no ES budžeta, un 2008. gadā tā ieņems 
pirmo vietu budžeta izdevumu sarakstā.

Tomēr, neraugoties uz paplašināšanos un jauniem teritoriāliem izaicinājumiem, fondu apjoms
salīdzinājumā ar ES IKP samazinās. Pēc Komisijas aplēsēm 2013. gadā izdevumi, kas ir 
paredzēti kohēzijas politikai, nebūs vairāk kā 0,35 % no IKP, kas atbilst 1990. gadu sākuma 
līmenim.

Šajā sakarā Eiropas Parlaments vēlreiz atgādina par savu priekšlikumu izveidot Kopienas 
rezervi struktūrfondu ieguldījumiem, kas ļautu no jauna piešķirt neizmantotos kredītus no 
N+2 vai no N+3 programmām reģioniem vai programmām, tādējādi optimāli izmantojot šos 
papildu fondus, un palielināt ietekmi uz kohēzijas politiku.

Ir zināms, ka kohēzijas politika ir pakļauta renacionalizācijas mēģinājumiem, attiecībā uz 
kuriem dažas valstis ir īpaši jūtīgas, atkarībā no tā, vai tiek izmantota Kopienas politiku 
pieeja, kuras pamatā ir uzskaite. Turklāt ceturtajā ziņojumā par kohēziju ir norādīts, ka 
strukturālo programmu pievienotā vērtība ir ļoti augsta.

2008.-2009. gada ES budžeta novērtējuma pārskatā kohēzijas politika ir jāvērtē pēc tās 
ieguldījuma Eiropas integrācijā, to nevar uzskatīt par vienkāršu pārdalīšanas līdzekli, pretējā 
gadījumā pastāv liels risks, ka var tikt apdraudēts pats Eiropas veidošanas process.

Šajā sakarībā referents pauž gandarījumu par to, ka tika pieņemta Teritoriālā darba kārtība 
pagājušā gada maijā, kas ir nepieciešams ceļvedis, lai varētu no jauna izvirzīt kohēzijas 
politikas prioritāti Padomes un katras ES prezidentūras līmenī.
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