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Ievads

Šim darba dokumentam ir divi mērķi: pirmkārt, analizēt Zaļo grāmatu par teritoriālo kohēziju 
un piedāvāt dažas sākotnējas referenta idejas kā reakciju uz šo svarīgo vadlīniju dokumentu. 
Šajā debašu stadijā dokuments tikai akcentēs galvenos jautājumus, kas risināmi ziņojuma 
projektā, un sniegs referenta sākotnējo atbildi uz tiem. Otrs mērķis ir vienoties par šī ziņojuma 
ieteicamo pamatvirzienu, labāk organizējot debates Reģionālās attīstības komitejā. Jūsu 
referents ir drošs, ka Eiropas Parlaments drīzumā pieņems skaidru viedokli ne tikai par 
teritoriālās kohēzijas izpratni un lomu, bet arī par ES reģionālās politikas nākotni.

Pašiniciatīvas ziņojuma mērķis būs reaģēt ne tikai uz Zaļo grāmatu par teritoriālo kohēziju, 
bet arī 5. progresa ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju. Pēdējā jau apspriesta REGI 
komitejā septembrī, tādēļ tās analīze atrodama šī darba dokumenta beigās.

Vispārīgais konteksts

Pašiniciatīvas ziņojumā par „Teritoriālās kohēzijas nozīmi reģionālajā attīstībā” (referents: 
Ambroise Guellec), kas tika pieņemts 2005. gada 28. septembra plenārsēdē, Eiropas 
Parlaments aicināja Eiropas Komisiju nekavējoties pievērsties „Baltās grāmatas par teritoriālo 
kohēziju” izdošanai. Tolaik tā bija skaidra Eiropas Parlamenta norāde, ka jēdzienam 
„teritoriālā kohēzija” būs būtiska nozīme ES reģionālās politikas tālākajā attīstībā, tāpēc tam 
bija jābūt pienācīgi definētam. „Teritoriālās” iekļaušana līdzās "ekonomiskajai un sociālajai" 
kohēzijai Lisabonas līgumā (ES Līguma 3. un 174. pants) vēl vairāk konsolidēja šo jēdzienu, 
kura definīcija, metodika un pieeja gan palika mazliet neskaidra. 

Vispārīgas debates par teritoriālo kohēziju gan notikušas jau kopš 90. gadiem. 1999. gadā 
Eiropas telpiskās attīstības perspektīva (ESDP) uzsāka procesu, kura rezultātā par telpisko 
plānošanu un pilsētu attīstību atbildīgie ES valstu ministri 2007. gadā pieņēma „Eiropas 
Savienības teritoriālo darba kārtību”. Šie politikas dokumenti sevišķi akcentēja lomu, kāda 
būtu jāpiešķir teritoriālai kohēzijai harmoniskas un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā visā 
Savienībā. Eiropas Parlaments savā ziņojumā par „Teritoriālās darba kārtības un Leipcigas 
hartas papildu pasākumiem” (referente: Gisela Kallenbach) uz šo pieeju reaģēja pozitīvi, 
atkārtoti izsakot prasību par skaidru teritoriālās kohēzijas definējumu gaidāmajā Zaļajā 
grāmatā par teritoriālo kohēziju.  

Komisijas Zaļās grāmatas saturs

2008. gada 6. oktobrī Eiropas Komisija beidzot pieņēma Zaļo grāmatu par teritoriālo kohēziju 
ar nosaukumu „Teritoriālās dažādības pārvēršana spēkā”. Grāmata nepiedāvā „teritoriālās 
kohēzijas” definīciju, bet gan aizsāk plašu apspriedi ar reģionālajām, vietējām pašvaldībām, 
asociācijām, NVO, pilsonisko sabiedrību ar mērķi veicināt kopīgu izpratni par šo jauno 
jēdzienu un tā iesaisti tālākajā ES reģionālajā politikā. Lai to paveiktu, tiek dots saraksts ar 
konkrētiem jautājumiem, kas aptver dažādus aspektus, ieskaitot definīciju. Šī publiskā 
apspriešana būs atvērta līdz 2009. gada februāra beigām. 
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Saskaņā ar Zaļo grāmatu, teritoriālā kohēzija nozīmē nodrošināt visu ES teritoriju harmonisku 
attīstību un iespēju to pilsoņiem gūt maksimālu labumu no šīm teritorijām piemītošajām 
iezīmēm. Zaļajā grāmatā paustais ieteikums ir, lai dažādība pārtop par vērtību un 
priekšrocību, kas veicinātu visas ES ilgtspējīgu attīstību. Līdz ar to galvenais uzdevums ir 
palīdzēt teritorijām iespējami sekmīgi izmantot to resursus. Zaļā grāmata atzīst, ka efektīviem 
risinājumiem nereti nepieciešama integrēta pieeja un sadarbība starp dažādiem varas 
orgāniem un iesaistītajām pusēm. Tā īpaši piemin nepieciešamību pēc uzlabotas kohēzijas 
politikas vadības, lai padarītu to elastīgāku un spējīgāku pielāgoties atbilstošākajai intervences 
pakāpei.

Zaļā grāmata koncentrējas uz vajadzību nodrošināt līdzsvarotu pilsētu-lauku attīstību un 
iesaka līdzekļus iedzīvotāju skaita samazināšanās un pilsētu izplešanās novēršanai, konkrētu 
politisko darbību izstrādē balstoties uz trim galvenajiem jēdzieniem: koncentrāciju, 
savienošanu un sadarbību:

 Koncentrācija ietver tādas priekšrocības kā uzlabotu produktivitāti un radošumu, taču 
tai ir arī negatīvas iezīmes vides aizsardzības izmaksu, pārapdzīvotības, zemes cenu un 
sociālās izstumšanas veidā. Līdz ar to teritoriālās kohēzijas ietvaros jāiegūst pareizs 
līdzsvars starp ieguvumiem no koncentrācijas un nepieciešamības realizēt teritoriālo 
potenciālu plašākā mērogā, lai maksimizētu tās devumu Savienības kopējai izaugsmei. 

 Savienošana izceļ vajadzību virzīties uz integrētu Eiropu, kas piedāvā ātru un efektīvu 
pieeju tirgiem, pakalpojumiem un personām. Tas ietver transportu, bet arī vienotā 
tirgus efektīvas funkcionēšanas pamatā esošās infrastruktūras, kas, piemēram, garantē 
pieeju veselības aprūpei un izglītībai, platjoslas internetam vai enerģijas tīkliem. Visi 
šie savienojumi Savienībā arvien ir nevienmērīgi izplatīti. 

 Sadarbība vienmēr ir bijusi svarīgs kohēzijas politikas balsts. Zaļajā grāmatā 
norādīts, ka šajā ziņā jāstrādā vēl vairāk, pievēršoties jautājumiem, kas pēc būtības ir 
starpvalstu un aptver jomas no svārstmigrācijas līdz vides aizsardzībai. Šai sadarbībai 
būtu jānotiek daudzos līmeņos ar jaunu partneru iesaisti. 

Komisija arīdzan atzīst specifiskās attīstības problēmas, ar kurām saskaras triju veidu reģioni 
ar īpašām ģeogrāfiskajām iezīmēm (kalniem, salām, reti apdzīvotām teritorijām), un skaidro, 
vai šo problēmu kompensēšanai nepieciešami īpaši politiski pasākumi. Visbeidzot, Komisija 
iezīmē virkni ES sektorpolitiku, kam ir spēcīga teritoriālā ietekme (piemēram, transports, 
enerģija, KLP pirmais pīlārs, nodarbinātība, vides aizsardzība), norādot, cik būtiski to starpā 
radīt sinerģiju. 
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Parlamenta atbildes formulēšana: Jūsu referenta sākotnējas piezīmes

A. ZAĻĀ GRĀMATA

 Zaļās grāmatas pieņemšana: Jūsu referents uzskata Zaļās grāmatas par teritoriālo 
kohēziju pieņemšanu par apsveicamu, jo tā ir reakcija uz Eiropas Parlamenta ilgstoši 
izteikto prasību. Kaut Lisabonas līgums vēl nav ratificēts un „teritoriālajai kohēzijai” 
nav formāla likumiskā pamata, šī Zaļā grāmata ietver pirmo analīzi šim jēdzienam, kas 
līdzās ekonomiskajai un sociālajai kohēzijai būs Savienības prioritāte.

 Definīcija: Tiesa, šajā Zaļajā grāmatā, pretēji sākotnēji gaidītajam, trūkst konkrētas šī 
jaunā jēdziena definīcijas. Praktiski tas nozīmē, ka „teritoriālās kohēzijas” jēdziena 
ieviešana atkal tiek atlikta. Jāuzsver, ka Eiropas Parlaments sagaida skaidras 
teritoriālās kohēzijas definīcijas rašanos publiskās apspriešanas rezultātā, par to kopīgi 
vienojoties un to izprotot visām reģionālajā politikā iesaistītajām pusēm. 

 Publiskā apspriešana: No tāda viedokļa Jūsu referents uzskata publiskās apspriešanas 
par teritoriālo kohēziju izsludināšanu par apsveicamu. Šī procesa panākumi ir tieši 
saistīti ar iespējami plašāku dažādo iesaistīto pušu un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvniecību debatēs. Eiropas Parlamenta locekļiem būtu efektīvi jāpiedalās Eiropas 
pilsoņu iepazīstināšanā ar Zaļo grāmatu par teritoriālo kohēziju. 

 Baltās grāmatas publicēšanas gaidās: Eiropas Parlamentam jābūt nelokāmam, 
pieprasot Baltās grāmatas par teritoriālo kohēziju publicēšanu pēc šī apspriešanas 
procesa beigām. Jūsu referents uzskata, ka Baltās grāmatas izdošana var tikai veicināt 
„teritoriālās kohēzijas” pārtapšanu konkrētos nosacījumos, ko ietvert nākamajā 
likumdošanas paketē par struktūrfondiem plānošanas periodam pēc 2013. gada. 

 Finansiālie aspekti: Jūsu referents atbalsta norāžu uz teritoriālās kohēzijas budžeta un 
finansiālo aspektu neiekļaušanu šajās debatēs. Labāk sašaurināt mūsu analīzi līdz 
jaunā mērķa politikas aspektiem un to, vai, kā un kādā mērā šis jaunais jēdziens varētu 
ietekmēt ES budžetu pēc 2013. gada, atspoguļot vēlākā posmā.

B. TERITORIĀLĀS KOHĒZIJAS JĒDZIENS

Jaunā jēdziena analizēšana: Jūsu referents tic, ka teritoriālā kohēzija ir atsevišķs jēdziens, 
kam būtu jādod taustāma pievienotā vērtība ekonomiskajai un sociālajai kohēzijai. 
Kohēzijas trim sastāvdaļām (ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai) jābūt savstarpēji 
papildinošām un pastiprinošām, tajā pat laikā saglabājot savu atsevišķo misiju vienotā 
integrētā jēdzienā, tādēļ starp šiem mērķiem nebūtu jāpastāv hierarhijai. Pašreizējās 
debatēs būtu jācenšas ne tikai noteikt teritoriālās kohēzijas pievienoto vērtību un 
konkrētos Eiropas pilsoņu ieguvumus no tās realizācijas, bet arī apdomāt, kā šis jēdziens 
iekļausies nākotnes ES reģionālajā politikā. 

Asimetriskas Eiropas perspektīvas noliegums: Jūsu referents uzskata, ka Savienības 
harmoniskā attīstība efektīvi veicinās ES ekonomikas konkurences priekšrocību 
palielināšanos, tādēļ teritoriālo kohēziju var skaidrot tikai kā horizontālu jēdzienu, kas 
stimulē Savienības kā vienota veseluma attīstību. Uzdevums ir koncentrēties uz 
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efektīvākiem instrumentiem šī mērķa sasniegšanai. Eiropas Telpiskās plānošanas 
novērošanas tīkla (ESPON) darbs tālab ir sevišķi būtisks, jo ar to tiek mēģināts demonstrēt 
dažādu attīstības modeļu ietekmi ES teritoriālajā attīstībā. 

Ieguvumu izplatīšana Savienībā: Šī ideja kļūst sevišķi aktuāla saistībā ar izcilības centru 
izveidi visā Savienībā, kas ir svarīga ekonomiskajiem panākumiem, zinātniskajiem 
atklājumiem, tehnoloģiskajām inovācijām un darbavietām. Ir būtiski stimulēt  
mijiedarbību un zināšanu apmaiņu starp centriem un izpētes un inovācijas grupām un to 
apkārtējiem reģioniem. Šādiem plaukstošiem centriem būtu jārada ieguvumi, kas 
vienmērīgi izpaustos visā ES teritorijā, lai maksimizētu veikto investīciju iedarbību.

Katra reģiona potenciāla maksimāla izmantošana: Eiropas Savienībai nav attīstības 
modeļa „viens izmērs der visam”, kas vienlīdz labi darbotos visos tās reģionos. Savienības 
dažādība patiesībā ir tās spēks. Ir svarīgi noteikt katra Eiropas reģiona resursus un 
organizēt attīstību uz to pamata, lai palielinātu konkurētspēju un garantētu izaugsmi un 
labklājību. Jūsu referents šajā ziņā uzskata par ļoti svarīgu bijušā Somijas premjerministra 
Esko Aho viedokli, ko viņš nesen izteica rakstā Financial Times (publicēts 2008. gada 16. 
jūlijā). Esko Aho uzskata, ka Eiropas Savienībai jāpievēršas „Silīcija ielejas” tipa centru 
izveidei visā Savienībā. Ir svarīgi koncentrēt resursus dažiem esošiem centriem, nevis 
tikai izšķiest naudu uz visām pusēm ar ierobežotām izredzēm uz panākumiem. Citiem 
vārdiem sakot, ne katram reģionam ir potenciāls vai resursi, lai kļūtu par izcilības centru; 
tas nav mērķis, ko mums būtu jācenšas sasniegt. ES šajā ziņā būtu jāierobežo sava pieeja. 

Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa uzlabošana: Šī mērķa nenoliedzamā pievienotā 
vērtība Eiropas kontekstā jau ir skaidri pierādīta. Reģionālo un vietējo varas orgānu tiešā 
dalība starpvalstu, starpnacionālās un starpreģionālās sadarbības programmu plānošanā un 
īstenošanā dod vēl vienu pozitīvu signālu šī politikas mērķa tālākai attīstībai. Šajā sakarā 
būtu jāizceļ arī Eiropas kaimiņattiecību politikas starpvalstu dimensijas un saistīto rīcības 
programmu nozīme. Tas ir veiksmes stāsts ES reģionālajai politikai, un tālākajā 
plānošanas periodā tas būtu ievērojami jāatbalsta.

Reģioni ar īpašām ģeogrāfiskajām iezīmēm: Zaļajā grāmatā par teritoriālo kohēziju atzīti 
konkrēti attīstības uzdevumi trim reģionu veidiem: kalnainiem reģioniem, salu reģioniem 
un reti apdzīvotiem reģioniem. Eiropas Parlaments ir ilgstoši mudinājis uz visaptverošu 
stratēģiju, kas ļautu šiem reģioniem kompensēt to nopietnos un pastāvīgos dabas un 
demogrāfiskos trūkumus. Šo reģionu attīstība būtu jāizskata īpaši, lai precīzi nodrošinātu 
harmonisku Savienības attīstību un panāktu „teritoriālo kohēziju”. Tiesa, šeit Jūsu 
referents vēlētos uzsvērt, ka teritoriālā kohēzija paliek horizontāls jēdziens, kas attiecas uz 
visiem ES reģioniem; to nevar uztvert kā jaunu politiku reģioniem ar īpašām 
ģeogrāfiskajām iezīmēm. 

Kopienas sektorpolitiku teritoriālā ietekme: Jūsu referents ir sarūgtināts, ka Zaļās 
grāmatas attiecīgā nodaļa aprobežojas ar to ES politiku uzskaitījumu, kam ir spēcīga 
teritoriālā ietekme, nenosakot teritoriālo kohēziju par prioritāru mērķi vai 
priekšnosacījumu šo politiku attīstībai. Eiropas Parlaments vairākos gadījumos ir 
atbalstījis tūlītēju vajadzību pēc visu ES darbību un politiku integrētas pieejas. Politiskā 
aspektā var norādīt, ka šī ideja pilnībā atbilst vajadzībai koordinēt visu Kopienas 
sektorpolitiku teritoriālo ietekmi dotā teritorijā. Tajā pat laikā jāpiezīmē, ka, liekot 
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akcentu uz citu ES struktūrpolitiku teritoriālo dimensiju, Eiropas Parlaments nemēģina 
samazināt ES reģionālās politikas svarīgumu un autonomiju. Gluži otrādi, integrētas 
pieejas mērķis ir maksimizēt strukturālo intervenču efektu nekavējoties un par labu 
Eiropas pilsoņiem. 

Teritoriālā pārvaldība: Zaļajā grāmatā aplūkota uzlabota teritoriālā pārvaldība kā atslēga 
veiksmīgai kohēzijas politikas īstenošanai nākotnē. Vadoties pēc nesen pieņemtā EP 
ziņojuma par „Pārvaldību un partnerību valsts un reģionālā līmenī un pamatu projektiem 
reģionālās politikas jomā” (referents: Jean Marie Beaupuy), Jūsu referents koncentrēsies 
uz nepieciešamību sekmēt daudzlīmeņu pārvaldības sistēmu un noteikt atbilstošo 
teritoriālo līmeni, kādā intervence būtu efektīvāka dažādajās programmu plānošanas un 
īstenošanas stadijās. Bez šaubām, pienācīga uzmanība tiks pievērsta jaunu teritoriālo 
partnerību izveides nozīmei, kam jābūt visu saistīto Zaļajā grāmatā ietverto analīžu centrā. 

Zaļā grāmata par teritoriālo kohēziju netieši norāda arī uz virkni citu jautājumu, kam arī 
var pievērsties šajās debatēs. Piemēram, par rādītājiem, kas ļautu labāk konstatēt 
teritoriālās kohēzijas iezīmes un tendences, jau ticis debatēts mūsu Komitejā, un pie šī 
jautājuma jāstrādā tālāk. 

C. PIEKTAIS PROGRESA ZIŅOJUMS PAR EKONOMISKO UN SOCIĀLO KOHĒZIJU

Šis progresa ziņojums sastāv no divām daļām. Pirmā daļa ietver publiskās apspriešanas par 
kohēzijas politikas nākotni (kas tika izsludināta pēc Ceturtā kohēzijas ziņojuma publicēšanas) 
rezultātus. Otrajā daļā analizēta situācija un tendences atsevišķu izaugsmes sektoru devumā 
kohēzijai. 

Parlaments var apstiprināt galvenos secinājumus no šī apspriešanas procesa (kurā tika saņemti 
vairāk kā 100 iesniegumi). Tie pilnībā atbilst EP ziņojumā par Ceturto kohēzijas ziņojumu 
(referents: Ambroise Guellec) pieņemtajām pozīcijām, kas ietver jebkāda atkārtotas 
nacionalizēšanas mēģinājuma noraidījumu un atbalstu vienai kopienas politikai, kam būtu 
jāparedz arī pievēršanās tādiem jautājumiem kā globalizācija, klimats un demogrāfiskās 
pārmaiņas. Ziņojumā izteikta stingra pārliecība, ka šai politikai būtu jāaptver visi ES reģioni 
ar pievienoto vērtību katram, ne tikai vājākajiem konverģences reģioniem. Tāpat uzsvērta 
vajadzība pēc tūlītējas sinerģijas un integrētas pieejas starp dažādām sektorpolitikām, lai 
panāktu optimālu rezultātu tūlītējai izaugsmei un attīstībai.

Jūsu referents vēlētos pievērst uzmanību citam 5. progresa ziņojuma par ekonomisko un 
sociālo kohēziju aspektam, kuru viņš uzskata par centrālu ES kohēzijas politikas nākotnes 
reformai. Minētajā ziņojumā Komisija pirmo reizi konkrēti piemin „pārejas reģionus”, kas 
atrodas starp „konverģences reģioniem” un „konkurētspējas un nodarbinātības reģioniem”. 
Tas, šķiet, ir pirmais mēģinājums atsevišķi pievērsties šiem reģioniem, kas tagad ir izdalīti kā 
„harmonizējošie” un „neharmonizējošie” reģioni starp abiem mērķiem. Jūsu referents pilnībā 
atbalsta šo pieeju, ne tikai tāpēc, ka tā piešķirs šiem reģioniem skaidrāku statusu, bet 
galvenokārt kā atzinumu faktam, ka jāizstrādā un jāievieš visaptveroša palīdzības sistēma 
pakāpeniskai pārejai reģioniem, kas drīzumā pārkāps 75 % IKP slieksni.
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Nobeigums

Šai analīzei būtu jākalpo par pamatu debatēm, kas notiks 2008. gada 5. novembrī REGI 
komitejā ar komisāres Hübner līdzdalību. Šis darba dokuments neietver vispusīgu 
prezentāciju par Zaļajā grāmatā aktualizētajiem jautājumiem vai pilnīgu analīzi referenta 
pozīcijām, kas tiks prezentētas ziņojuma projektā. Jūsu referents vēlētos aicināt visus šīs 
komitejas locekļus aktīvi piedalīties debatēs un nākt klajā ar savām idejām, uzskatiem un 
priekšlikumiem. 
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