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KOPSAVILKUMS

Pēc 10 jaunu dalībvalstu pievienošanās, kam drīzumā sekos vēl divas, un tālākas paplašināšanās 
perspektīvā, kohēzijas politikai jāstājas pretim četrkāršam izaicinājumam, kas saistīts ar reģionālo un 
sociālo atšķirību pieaugumu, jaunu teritoriālo nevienlīdzību parādīšanos, pieaugošu sociālo 
noslāņošanos un jaunu pilsoņu uzņemšanas fenomenu nākotnes Eiropā. 

Kohēzijas politika jau tagad dod lielu ieguldījumu Lisabonas un Gēteborgas mērķu īstenošanā. Tā kā 
ir nepieciešams vairāk iesaistīt reģionus konkurētspējas veidošanā un pastiprināt kohēziju Eiropas, 
nacionālajā un reģionālajā līmenī, tad nebūtu vēlams pilnībā pielīdzināt kohēzijas politikas prioritātes 
Lisabonas prioritātēm, nedz arī ķerties pie atklātās koordinācijas metodes.

Spiediens, kas tiek vērsts pret sabiedriskajām finansēm, bieži vien tiek attaisnots ar kohēzijas budžeta 
samazināšanu. Kaut gan  ar šo finanšu palīdzību tiek pieliktas lielākas pūles, lai sasniegtu lielāku 
efektivitāti un labāku rezultātu, to nozīmību nedrīkst novērtēt par zemu, jo tās bieži vien sevī slēpj 
visai egoistisku renacionalizācijas projektu. Lai panāktu pozitīvu rezultātu, ir jāmeklē jauni 
finansējuma ceļi, īpaši aizdevumu un privātā sektora mobilizācijas veidā.  

Kohēzijas politika piedāvā lielu instrumentu klāstu un metodi, kuras liederība ir plaši atzīta 
visatpalikušākajos reģionos. Citās zonās procedūru sarežģītība attiecībā uz summām, kuras iespējams 
saņemt, bieži vien rada papildu grūtības. Tomēr šai politikai ir milzīgas priekšrocības, jo Eiropieši 
saskata tās konkrētumu, un tās pievienotā vērtība neatspoguļojas tikai IKP pieaugumā. 2000. gadā 
izstrādātie notiekumi vēl ir tālu no pilnības, izņemot ESF pastiprināto saistību ar Eiropas 
nodarbinātības startēģiju un partnerattiecību paplašināšanu programmu realizēšanai.  

Piedāvājot būtisku kohēzijas politikas reorganizāciju, izvirzot trīs galvenās prioritātes : konverģenci, 
konkurētspēju un teritoriālo sadarbību, Komisija cer vairāk piemēroties pastāvošajām vajadzībām. 
Tomēr jautājums par adekvātu piemērošanos jauno dalībvalstu augošajām prasībām paliek atklāts. 
Komisija piedāvā pielikt tikpat lielas pūles, lai atvieglotu un decentralizētu strukturālo fondu pārvaldi. 
Tomēr, attiecībā uz ambīcijām un spēju atbilstoši rīkoties, lai panāktu ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo attīstību, Komisija ir attiekusies no dažiem instrumentiem, tādiem kā fondu integrācija, 
kopienas iniciatīvas programmas, privāto līdzekļu mobilizācija, utt., kuru dēļ samazinājās kopienas 
pievienotā vērtība 

Finansiālajā plānā Komisijas priekšlikums izskatās saprātīgs, ja balstās ne vien uz dalībvalstu, bet arī 
uz reģionu, pašvaldību un sabiedrisko partneru reakciju.  Būtu vēlams veikt vēl dažus pārkārtojumus, 
īpaši lai nekaitētu statistisko seku skartajiem reģioniem un lai nostiprinātu attīstības virzību. Tomēr ir 
jāapzinās, ka debates par kohēzijas politiku patlaban ir daļēji pārtrauktas, dažu citu budžeta līniju, 
piemēram, lauku attīstības budžeta pievienošanas dēļ. Iespējamie ieguvumi un zaudējumi tiks 
analizēti kopumā.   
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Lai veiktu iepriekš dotās analīzes kopsavilkumu, tiek dotas 10 precīzas darbības rekomendācijas un 4 
padomi, kam pievērst uzmanību :  

1. Atjaunot kopienas iniciatīvas programmas sadarbības nolūkos, nodaļā « Eiropas līmenī 
organizēta strapreģionu sadarbība », 4,3 miljardu € apmērā. Starp paplašinātajai Eiropas 
Savienībai pielāgotajām tēmām jāmin sabiedrisko institūciju modernizēšana, pilsētu 
atjaunošana, sadarbība starp laukiem un pilsētām, utt. Šīs operācijas var saņemt neitrālu 
finansējumu, tās no jauna pielāgojot nodaļai « transnacionālā sadarbība ».   

2. Saglabāt statistisko seku skartajiem reģioniem vienādas tiesības ar attīstītajiem reģioniem. Šis 
pasākums, kura vidējās izmaksas sasniedz 6 miljardus €, ļaus samazināt paplašināšanās 
iespaidu uz daudzām valstīm piešķirto pabalstu samazināšanu, jo īpaši mazāk attīstītajās 
valstīs 

3. Saglabāt sinerģiju starp lauku zonu konkurētspējas mērķi un ERAF, nosakot adekvātus 
startēģiskos virzienus.  

4. Atjaunot iespēju mobilizēt privātos līdzekļus, izstrādājot kopējo izdevumu plānus, kuros tiktu 
iekļauti privātie līdzekļi. Komisija piedāvāja noteikt kopienas ieguldījuma līmeni valsts 
izdevumos, izslēdzot no tā privāto līdzfinansējumu, lai vienkāršotu šo procedūru. Šī regula 
tika pieņemta, lai konverģences mērķa īstenošana neatņemtu citiem mērķiem tik nozīmīgo 
sviras efektu.  

5. Pagarināt administratīvā kārtā n+3 atbrīvošanas termiņu, jo NEM pirmajos gados noteikti 
radīsies problēmas ar izmantošanu.  

6. Piešķirt budžetu pārrobežu sadarbībai, gan katrai robežai, gan katrai valstij, lai veicinātu 
jaunievedumus un piešķirtu sadarbībai jaunu dinamismu. Šajā sakarā interesantas 
perspektīvas paver GECT priekšlikums.  

7. Atjaunot starpvērtējumu savstarpēji pietuvināto reģionu programmām, lai kontrolētu, vai 
programmu attīstība notiek pietiekami augstā līmenī.  

8. Noteikt divu gadu ritmu nacionālā progresa ziņojumiem, lai neradītu jaunas birokrātiskas 
procedūras.

9. Veikt pilnīgu revīziju ik pēc četriem gadiem, lai pārskatītu kopienas prioritātes un reģionālās 
startēģijas, ņemot vērā realizēto progresu un sastaptās grūtības. Šodien ir grūti novērtēt NEM 
ekonomisko un sociālo attīstību, to spēju gūt labumu no strukturālajiem fondiem. Paralēli 
tam, būtu  gudri paredzēt attīstības profilus diferencētajiem kredītiem, kas tiek piešķirti gan 
AEM, gan NEM reģioniem. Pirmajiem būs vieglāk uzsākt plānošanu, kaut gan laika tiem nav 
palicis daudz.  

10. Nostiprināt nosacījumus strukturālo fondu līdzekļu saņemšanai, neņemot par atsauci tos 
makroekonomiskos rādītājus, kas nav tieši saistīti ar programmām.  
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Padomi, uz kuriem jāvērš uzmanība, attiecas uz dažiem riskiem, saistībā ar pārrunu rezultātiem par 
finašu perspektīvām :  

A. ERAF budžeta integritāte (Komisijas piedāvātajā līmenī), kas satur papildinājumu, kas 
nepieciešams Eiropas teritoriālajai attīstībai lauku zonās.  

B. Konskurētspējas mērķim piešķirtā budžeta integritāte (Komisijas piedāvātajā līmenī). ERAF 
finansējuma samazinājums visā teritorijā līdz bada maizes līmenim atņem Savienībai 
eiropiešu skatījumā ļoti ietekmīgu instrumentu 

C. Pirmspaplašināšanās budžeta palielinājums, lai to varētu salīdzināt ar budžetu starp 2000. un 
2006. gadu.   

D. Kopienas panākumu saglabāšana strukturālo fondu izmantošanā. Būs jāpārliecinās, vai jaunā 
plānošanas sistēma, kas paredz stratēģisku kopienas virzību, nacionālo kadru izmantošanu, 
atsaucoties uz katras valsts gada pārskatiem, ko Komisija piedāvā laikposmam no 2007. līdz 
2013. gadam, nenovedīs pie kohēzijas politikas ieslīdēšanas atklātās koordinācijas metodes 
laukā.   

Nobeigumā, ja Eiropas Savienība būtu tikai brīvā tirgus zona, kohēzijas politika varētu aprobežoties 
ar fondu līdzekļu pārdali mazāk attīstītajiem reģioniem vai valstīm, lai kompensētu ienākumu 
atšķirības. Tomēr tai ir pavisam citas ambīcijas : tas ir politisks projekts, tiklab ekonomiski, kā sociāli. 
Rezultātā, kohēzijas politika ir uzskatāma par instrumentu, kas kalpo tādam attīstības modelim, kurā 
nozīmīga loma atvēlēta  solidaritātei un sadarbībai.  


