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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par turpmākas paplašināšanās ietekmi uz kohēzijas politikas efektivitāti
(2006/2107(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā tā 2006. gada 16. marta rezolūciju par Komisijas 2005. gada stratēģisko 
dokumentu attiecībā uz paplašināšanos1,

– ņemot vērā Komisijas 2006. gada 8. novembra paziņojumu par paplašināšanas stratēģiju un 
galvenajiem uzdevumiem 2006.–2007. gadā ar pievienoto īpašo ziņojumu par ES spēju 
integrēt jaunas dalībvalstis (COM(2006)0649),   

– ņemot vērā 2006. gada 13. decembra rezolūciju attiecībā uz Komisijas paziņojumu par 
paplašināšanas stratēģiju un galvenajiem uzdevumiem 2006.–2007. gadā2,

– ņemot vērā 2006. gada 13. decembra rezolūciju par Eiropas Savienības spējas integrēt 
jaunas dalībvalstis institucionālajiem aspektiem3,

– ņemot vērā 2005. gada 28. septembra rezolūciju par sarunu uzsākšanu ar Turciju4,

– ņemot vērā 2006. gada 15.–17. jūnija Eiropadomes prezidentvalsts secinājumus5, 

– ņemot vērā 2006. gada 27. septembra rezolūciju par Turcijas progresu ceļā uz 
pievienošanos6,

– ņemot vērā 2006. gada 17. maija Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu 
nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību7,

– ņemot vērā Komisijas trešo ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju 
(COM(2004)0107),

– ņemot vērā Komisijas 2006. gada 12. jūlija paziņojumu „Izaugsmes un darbavietu izveides 
stratēģija un Eiropas kohēzijas politikas reforma – Ceturtais progresa ziņojums par 
kohēziju” (COM(2006)0281),

– ņemot vērā 1993. gada 21. un 22. jūnija Kopenhāgenas Eiropadomes prezidentvalsts un 
2004. gada 16. un 17. decembra un 2006. gada 14. un 15. decembra Briseles Eiropadomes 
prezidentvalsts secinājumus,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 49. pantu un Eiropas Savienības dibināšanas 
līguma 158. pantu,

  
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0096.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA-PROV(2006)0568.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA-PROV(2006)0569.
4 OV. C 227E, 21.9.2006, 163. lpp.
5 10633/1/06, 17.6.2006.
6 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0381.
7 OV. C 139, 14.6.2006, 1. lpp.
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– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu 
(A6-0000/2006),

tā kā

A. saskaņā ar Līguma par ES 2. pantu sociālā, ekonomiskā un teritoriālā kohēzija ir svarīgs 
Eiropas Savienības mērķis un pilsoņiem tā ir Eiropas solidaritātes apliecinājums;

B. saskaņā ar 2006. gada 4. jūlija starpziņojumu Eiropas kohēzijas politika var gūt 
ievērojamus panākumus sociālās, ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas mērķa īstenošanā;

C. līdzšinējā paplašināšanās nākusi par labu Eiropas Savienības ekonomikai un drošības 
politikai, kam ir liela nozīme, pieņemot lēmumu par vai pret turpmāku paplašināšanos;

D. būs jāpieliek lielas pūles, lai izlīdzinātu austrumu virziena paplašināšanās procesa valstu 
līmeni, jo to sākotnējais ekonomikas līmenis bija zemāks, salīdzinot ar iepriekšējo 
paplašināšanos dalībvalstīm, un vienlaikus bija jāīsteno radikāla politiskās sistēmas 
maiņa; saskaņā ar pētījumiem Rumānijai un Bulgārijai būs nepieciešami 76 gadi, lai 
panāktu 75 % slieksni;

E. globalizācijas sekas apgrūtina izlīdzināšanas procesu un atklāj jaunus vājos reģionus arī 
piecpadsmit veco ES dalībvalstu iekšienē;

F. finansiālais spiediens uz valstu budžetu pieaug; daudzas dalībvalstis pārkāpj stabilitātes 
kritēriju; demogrāfiskā attīstība papildus noslogos dalībvalstu budžetu un vājinās to 
izaugsmi;

G. 2005. gada oktobrī Kopiena uzsāka pievienošanās sarunas ar Turciju un Horvātiju, kuru 
iznākums vēl nav zināms, un 2005. gada decembrī Eiropadome Bijušai Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republikai piešķīra kandidātvalsts statusu; pārējās Rietumbalkānu valstis 
(Albānija, Bosnija-Hercegovina, Melnkalne, Serbija (ieskaitot Kosovu)) tiek uzskatītas
par potenciālām kandidātvalstīm; atbalstu šo valstu reformu procesam tās saņem no 
pirmspievienošanās palīdzības programmām ar struktūrpolitikas sastāvdaļu;

H. Rumānijas un Bulgārijas pievienošanās ietekme uz struktūrpolitiku vēl nav pilnā mērā 
aprēķināta;

I. līdz ar iepriekš minētajām valstīm Kopienas teritorija pieaugtu par 35 %, iedzīvotāju 
skaits – par 27 %, bet IKP – tikai par 4 %; turklāt IKP uz vienu iedzīvotāju saruktu par 
18 %; aktuālā atbalsta piešķiršanas perioda nepieciešamais finanšu apjoms sasniegtu
150 miljardus eiro;

J. tikai Turcijai vien pienāktos apmēram 63 % no struktūrfondu papildlīdzekļiem; Horvātija
saņemtu 7 % , un pārējām Rietumbalkānu valstīm, kas saņem pirmspievienošanās 
palīdzību, pienāktos 9,2 %;

K. līdz ar Turcijas pievienošanos Eiropas kohēzijas politika iegūtu pilnīgi jaunu dimensiju, jo 
šī politika vēl nav bijusi attiecināta uz valsti, kas būtu tik liela, ar līdzīgu ekonomikas 
attīstības līmeni un tādām reģionālām atšķirībām;

L. 2006. gada jūnija Eiropadome savos secinājumos norādīja, ka Eiropas Savienībai, 
uzņemot jaunas dalībvalstis, jāspēj „saglabāt Eiropas integrācijas dinamika” un „turpmāk 
[būtu] jāpieliek visas pūles, lai stiprinātu Eiropas Savienības kohēziju un efektivitāti”;
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M. Komisija savā 2006. gada 8. novembra paplašināšanās stratēģijā prasa, lai pirms 
turpmākas paplašināšanās precīzi izanalizētu tās ietekmi uz ES budžetu;

N. 2008./2009. gadā pārskatot ES budžetu, reģionālā politika kā viens no lielākajiem budžeta 
posteņiem tiks apspriesta arī no efektivitātes kritēriju viedokļa;

1. uzskata, ka Eiropas Savienības integrācijas spēja nozīmē, ka tā īsteno sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas mērķi, ņemot vērā budžeta politikas apstākļus;

2. uzskata, ka turpmāka paplašināšanās nedrīkst, pamatojoties uz statistisko efektu, no 
Eiropas kohēzijas politikas atbalsta izstumt aizvien jaunus Eiropas Savienības reģionus,
ja to ekonomiskais stāvoklis faktiski nav uzlabojies;

3. pauž nožēlu, ka Komisija 2006. gada 8. novembra paziņojumā par paplašināšanās 
stratēģiju un galvenajiem uzdevumiem 2006.–2007. gadā nesniedz turpmākas 
paplašināšanās finansiālo seku izvērstu analīzi;

4. aicina Komisiju attiecībā uz turpmākiem paplašināšanās procesiem konkrēti un regulāri 
aprēķināt, kādi saskaņā ar aktuālajiem kritērijiem Eiropas Savienībai var rasties 
izdevumi, īstenojot reģionālo politiku, un kā tas ietekmēs līdzšinējos atbalstāmos 
reģionus;

5. aicina Komisiju steidzami izstrādāt un ziņot par kohēzijas politikas pakāpju modeli, kas 
ļautu diferencēt starp Eiropas kohēzijas politikas pirmspievienošanās palīdzību un pilnu 
dalību un potenciālajām kandidātvalstīm dotu iespēju atkarībā no to politiskā progresa, 
vēl neesot Eiropas Savienības pilntiesīgam biedram, saņemt efektīvu atbalstu reģionālajai
attīstībai;

6. prasa, it īpaši attiecībā uz Turciju, izstrādāt pakāpenisku politiku, vairāk koncentrējoties 
uz noteiktām atbalsta jomām (nozaru kopām, administratīvo struktūru, vienlīdzību) un 
reģioniem, lai tādējādi izvairītos no nepārdomāta finansiālā automātisma pievienošanās 
procesa gaitā un panāktu mērķtiecīgāku kohēzijas un izaugsmes efektu;

7. secina, ka reģionālās politikas pakāpju modelis atkarībā no kandidātvalsts politiskā 
progresa var būt kā īpaša ES dalības forma vai „EEZ+” dalība;

8. prasa, lai, izvērtējot un reformējot pirmspievienošanās palīdzību, Eiropas Parlaments,
sākot ar 2010. gadu, piedalītos koplēmuma procedūrā;

9. aicina Komisiju izvērstāk definēt „intensīvu kaimiņattiecību politiku” un apsvērt 
strukturālā atbalsta veicināšanas instrumentus; 

10. uzskata, ka, lai nodrošinātu kohēzijas politikas efektivitāti, turpmāk jāpalielina 
dalībvalstu atbildība, nosakot tām augstāku līdzfinansējuma procentu;

11. apsverot turpmāko kohēzijas politiku, ierosina Eiropas Savienībai lielākā mērā izmantot 
aizdevuma finansējuma efektu;

12. uzskata, ka šajā sakarā Eiropas Savienības vairāk atpalikušajiem reģioniem būtu 
piemērojami izdevīgāki nosacījumi aizdevumu un dotāciju finansēšanai;

13. prasa, finansējot strukturālo atbalstu, vairāk izmantot privātos līdzekļus un ievērojami 
atvieglot privāto līdzfinansējumu struktūrfondu projektos un programmās;
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14. prasa turpmāko strukturālo atbalstu virzīt tā, lai izvairītos no nevajadzīga atbalsta 
sniegšanas, un uzskata, ka Komisijai kritiski jāizvērtē kohēzijas politikas ietvaros sniegto 
ekspluatācijas subsīdiju ietekme, pieņemot lēmumu par ražošanas atrašanās vietu;

15. secina, ka kohēzijas politikas panākumi ir saistīti ar dalībvalstu ekonomikas politiku, 
turklāt Lisabonas stratēģijas valstu rīcības plānu īstenošana ietekmē kohēzijas politikas 
panākumus;

16. aicina Komisiju un Padomi apsvērt iespēju turpmākās kohēzijas politikas līdzekļu
piešķiršanu saistīt ar labu valsts izaugsmes politiku, kuru definē, izmantojot skaitļos 
izsakāmus indikatorus, lai tādējādi paaugstinātu kohēzijas politikas efektivitāti;

17. ierosina Komisijai, īstenojot Eiropas kohēzijas politikas 2. un 3. mērķa atbalsta 
programmas, lielāku uzmanību veltīt tam, lai internacionalizētu reģionālo ekonomiku un 
attīstītu nozīmīgu starptautisku infrastruktūru;

18. prasa turpmāk vairāk izmantot struktūrfondus, lai mazinātu demogrāfisko izmaiņu un 
attiecīgās reģionālās migrācijas sekas;

19. uzskata, ka Eiropas Sociālais fonds (ESF) nākotnē vēl vairāk jāizmanto kā horizontālais 
instruments, lai mazinātu globalizācijas sekas;

20. uzsver, ka kohēzijas politikas rezultātu var pārbaudīt tikai tad, ja struktūrfondu līdzekļu
sadale ir pārredzama, un tāpēc prasa, lai Eiropas Savienība noteiktu ļoti stingrus kritērijus
līdzekļu izmantošanas pārredzamībai;

21. prasa noteikt stingrākas sankcijas, ja ir pierādīta ļaunprātīga līdzekļu izmantošana, kā arī 
efektīvākas metodes līdzekļu atgūšanai;

22. norāda, ka veiksmīga korupcijas apkarošana, kā arī administratīvo resursu izveide, kas 
spēj efektīvi un pārredzami īstenot struktūrfondu programmu, ir galvenie nosacījumi 
Eiropas strukturālajam atbalstam; prasa, lai jaunajām kandidātvalstīm konsekventi un 
nelokāmi piemērotu kontroles instrumentus;

23. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un Reģionu komitejai.
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PASKAIDROJUMS

I. Tēmas ierobežošana un definīcija „Turpmākās paplašināšanās”
Patstāvīgs ziņojums veltīts jautājumam par to, kā ES turpmākas paplašināšanās ietekmēs 
kohēzijas politikas efektivitāti un kā tā būtu turpmāk jāveido, lai panāktu vēlamo līdzsvara un 
izaugsmes efektu.
Eiropas Parlaments nesen rezolūcijā par paplašināšanās stratēģiju vairāku iemeslu dēļ 
pieprasījis stingrāk ievērot Kopienas uzņemšanas kapacitāti.1 Tas attiecas arī uz Eiropas 
Savienības spēju konkrētajos budžeta politikas apstākļos īstenot sociālās, ekonomiskās un 
teritoriālās kohēzijas mērķus.
Struktūrpolitika jāpārskata, ņemot vērā 2008./2009. gadam paredzēto ES budžeta revīziju 
(Komisijas revīzijas ziņojums paredzēts 2009. gada sākumā). Tā kā Iestāžu nolīgumā par 
budžetu no 2007. līdz 2013. gadam ir izvirzīts efektivitātes jautājums, tieši struktūrpolitika un 
reģionālā politika kā viens no lielākajiem budžeta posteņiem tiks ļoti intensīvi apspriesta.2
Tāpēc ir svarīgi apsvērt veidu un iespējas, kā paaugstināt kohēzijas politikas efektivitāti.

Kā nākamo jautājumu ziņojumā vispirms analizē Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos, 
kas notika 2007. gada 1. janvārī. Šo pievienošanos formāli nevar pieskaitīt pie „turpmākas 
paplašināšanās procesiem”, jo šī paplašināšanās kārta jau ņemta vērā jaunā programmu 
plānošanas perioda no 2007. līdz 2013. gadam finanšu plānos. Tomēr 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 stāsies spēkā tikai 
ar 2014. gadu.
Jēdziens „turpmākās paplašināšanās“ attiecas arī uz valstīm, kuras oficiāli bauda 
kandidātvalstu statusu un ar kurām ES jau sākusi pievienošanās sarunas, kaut arī iznākums vēl
nav zināms. Tas attiecas uz Turciju un Horvātiju.
Pārējās Rietumbalkānu valstis (Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Albānija, 
Bosnija-Hercegovina, Melnkalne, Serbija (ieskaitot Kosovu)) uzskatāmas par potenciālām
kandidātvalstīm, kas tāpat kā kandidātvalstis arī ir pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
saņēmējvalstis. Maķedonija pieteikumu par pievienošanos Eiropas Savienībai iesniegusi 
2004. gada 22. martā un kā vienīgā no Rietumbalkānu valstīm bauda kandidātvalsts statusu.3

Visas deviņas kandidātvalstis turpmāk tiek apzīmētas kā PKV 9. Ziņojums attiecas uz visām 
PKV 9 valstīm, kuras, lai gan ne visas reizē, tomēr tuvākā nākotnē varētu pievienoties ES. 
Ziņojumam izmantotie dati attiecībā uz dažādām kandidātvalstīm, kas atkarībā no iestāšanās 
sarunu statusa ir apvienotas blokos, atšķiras.
Citas valstis, ar kurām ES ir noslēgusi partnerības nolīgumus (Ukraina, Krievija), respektīvi, 

  
1 „Rezolūcija par Komisijas 2005. gada stratēģijas dokumentu attiecībā uz paplašināšanos” 
P6_TAPROV(2006)0096, Plenārsēde 16.3.2006; „Eiropas Parlamenta rezolūcija attiecībā uz Komisijas 
paziņojumu par paplašināšanas stratēģiju un galvenajiem uzdevumiem 2006.–2007. gadā”, P6 _TA-
PROV(2006)568, pamatojoties uz A6-0436/2006, Plenārsēde 2006. gada 13. decembrī; „Eiropas Parlamenta 
rezolūcija par Eiropas Savienības spējas integrēt jaunas dalībvalstis institucionālajiem aspektiem”, P6-TA-
PROV(2006)569, pamatojoties uz A6-0393/2006, Plenārsēde 2006. gada 13. decembrī.
2 Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgums par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu 
pārvaldību (Oficiālais Vēstnesis 2006/C 139/01).
3 „Turpmāko paplašināšanos ietekme uz kohēzijas politikas iedarbīgumu”, Struktūrpolitikas un kohēzijas 
politikas departamenta 31.7.2006 ziņojums; PE 375.308.
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Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) valstis, 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. Šajā gadījumā struktūrfondu kumulatīvie 
efekti sekmēja situāciju, ka IKP Grieķijā, Portugālē un Īrijā no 1989. līdz 1999. gadam 
pieauga par 10 procentpunktiem līdz vairāk nekā 70 % (no 63,5 %) no ES vidējā1. Patlaban
daudzi no reģioniem, kas ir pievienojušies iepriekš, atrodas virs 75 % līdz 90 % sliekšņa.
Jau nedaudz mērenāka ir bilance paplašināšanās procesam austrumu virzienā. Izaicinājums arī 
ir nesalīdzināmi lielāks, jo izlīdzināmais ekonomikas sākuma līmenis bija zemāks. Vienlaikus 
bija jāīsteno radikāla politiskās sistēmas maiņa. Paplašinoties no 15 līdz 25 dalībvalstīm, ES 
platība pieaugusi par 23 %, iedzīvotāju skaits palielinājies par 20 %, pievienotā vērtība
turpretim augusi tikai par 5 %. Vidējais ES 10 valstu nacionālais ienākums spēja pieaugt no 
44 % 1997. gadā līdz 50 % no vidējā ES 15 valstu nacionālā ienākuma līmeņa 2005. gadā.2
Tomēr dzīves apstākļu izlīdzināšanos (75 % sliekšņa sasniegšanu) Komisija sagaida tikai ap 
2040. gadu. Dažādi zinātniski institūti pieņem, ka ES 10 valstu izaugsme daļēji varētu 
ievērojami vājināties, tātad izlīdzināšanās process varētu turpināties ievērojami ilgāk.3

Tomēr arī ES 15 valstu iekšienē daudzas strukturālas problēmas nav atrisinātas, proti, 
globalizācijas rezultātā atklājas jauni nelabvēlīgie reģioni. Daudzus reģionus skārusi firmu 
slēgšana un augsts bezdarbs. Iepriekš minēto ES 10 valstu ekonomikas izlīdzināšanos ar 
ES 15 valstīm nosaka arī „veco” ES 15 valstu relatīvais izaugsmes vājums.

Ekonomikas izlīdzināšanās vairumā dalībvalstu notiek uz saspringtas valsts budžeta situācijas 
fona. Sešas no desmit jaunajām dalībvalstīm (Polija, Čehija, Ungārija, Slovākija, Malta un 
Kipra) pārkāpušas Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumus. 4 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 veikt iemaksas ES budžetā un līdz ar to kohēzijas politikā.

Klāt vēl nāk sagaidāmie valsts izdevumi saistībā ar demogrāfiskajām pārmaiņām. Padomes 
2006. gada 13. februāra ziņojumā par ekonomiku un finansēm5 rakstīts, ka vecuma noteikto 
publisko izdevumu daļa ES vidēji augs par 4 procentpunktiem no IKP un vidējais gada 
pieaugums ES 25 dalībvalstīs ievērojami kritīs, proti, no 2,2 % laikposmā no 2004. līdz 
2010. gadam līdz 1,4 % laikposmā 2030. līdz 2050. gadam.

  
1 „Jauna partnerība kohēzijai”, Trešais ziņojums par ekonomisko un sociālo integritāti. Eiropas Komisija 
COM(2004)343, 2004. gada februāris.
2 „Paplašināšanās, pēc diviem gadiem. Ekonomisks vērtējums”, Eiropas Komisija, Dokuments Nr.24, 2006. gada 
maijs.
3 „Pašreizējais ekonomiskais stāvoklis Viduseiropas, Austrumeiropas un Dienvideiropas valstīs”, Dažādu valstu 
ekonomikas salīdzinājumu institūts Vīnē, 2005. gada jūlijs; EUROSTAT 2006.
4 „Jaunās dalībvalstis un Stabilitātes un izaugsmes pakts. Vai vajadzīga pielāgošana, ja ņem vērā paredzamo 
dalību eiro zonā?” Pielikums EUROFRAME-EFN ziņojumam, 2006. gada pavasaris.
5 „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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Uzņemšanas kapacitāte un turpmāko paplašināšanos izaicinājumi
ES Padomes prezidentūras lēmumā1 rakstīts, ka ES, uzņemot jaunas dalībvalstis, jāspēj 
„saglabāt Eiropas integrācijas dinamika”. Turpmāk „jāpieliek visas pūles, lai stiprinātu 
Eiropas Savienības kohēziju un efektivitāti”. Tādējādi ES spēja uzņemt jaunas dalībvalstis 
attiecībā uz kohēzijas politiku nozīmē to, ka Kopienas „vecie” reģioni/valstis nedrīkst zaudēt 
atbalstāmā statusu „statistiskā efekta” dēļ, ja to konkurētspēja un struktūras pārmaiņas nav 
uzlabojušās.
Strukturālā atbalsta pilnīga vai pakāpeniska zaudēšana daudziem ES 15 dalībvalstu reģioniem 
radīja problēmu jau paplašināšanās austrumu virzienā dēļ. Ja visas PKV 9 valstis šodien 
pievienotos ES, saskaņā ar Eiropas Parlamenta zinātniskā dienesta aprēķiniem vairāk nekā 
trešdaļa līdzšinējo atbalstāmo reģionu zaudētu 1. mērķa reģiona statusu.2 Tikai Baltijas 
valstīm un Slovākijai nevajadzētu samierināties ar atbalstāmā reģiona statusa zaudēšanu. 
Visvairāk tas skartu Itāliju, Vāciju, Maltu, Spāniju, Grieķiju un Franciju. No kohēzijas fonda
(90 %) būtu jāizstājas Grieķijai, Kiprai un Slovēnijai. Čehija būtu tuvu 90 % robežas 
pārkāpšanai.
Zinātniski aprēķini rāda, ka, ja visas PKV 9 šodien pievienotos ES, tām būtu nepieciešams
150,2 miljardi eiro liels budžets, lai tās varētu īstenot aktuālās struktūrfondu investīcijas.3 Šī 
summa nav samērojama ar PKV 9 potenciālo devumu struktūrpolitikas budžetā (apmēram 
4 % pieaugums)4.

Šāds struktūrfondu palielinājums ir politiski nereāls. Būtu arī nelietderīgi līdzšinējām 
saņēmējvalstīm pēc lineāras metodes samazināt atbalsta līdzekļus: Polijai, piemēram, tad būtu 
jāsamierinās ar 50 % struktūrfonda līdzekļu samazinājumu.

Jāņem vērā, ka aprakstītie paplašināšanās scenāriji nenotiks reizē. Katrā ziņā 2007. gadā 
pievienojošos valstu Rumānijas un Bulgārijas statistiskie efekti tiek aprēķināti nākamajam 
atbalsta piešķiršanas periodam. Bet arī tās kandidātvalstis, kas saņem pirmspievienošanās 
palīdzību, vēlas visdrīzākajā laikā kļūt par ES dalībvalstīm. Dotajā mirklī nevar precīzi 
paredzēt ne atsevišķu valstu pievienošanās laiku, ne arī to, kā attīstīsies ES ekonomika. Arī 
struktūrfondu līdzekļu pamatā noteiktā 4 % absorbcija ne visās valstīs ir uzreiz iespējama. 
Tomēr turpmāko pievienošanos dimensijas jāskaidro, pamatojoties uz spēkā esošiem 
struktūrpolitikas noteikumiem. Jau šis vienkāršais attēlojums parāda, ka turpmākās 
pievienošanās no šodienas struktūrpolitikas viedokļa radīs Kopienai pārslodzi.

Aprēķini rāda, ka atsevišķu valstu pievienošanās ietekme uz Eiropas Savienību ievērojami 
atšķiras. Turcija visādā ziņā ir īpašs gadījums. Pieņemot, ka Turcija jau tagad būtu ES 
dalībvalsts, tā saskaņā ar aprēķiniem viena pati saņemtu 27,3 % no struktūrfondu līdzekļiem. 
Šie apmēram 16 miljardi eiro gadā aptuveni atbilst Eiropas Komisijas aprēķinam, kas 

  
1 Eiropas Savienības Padome, Prezidējošās valsts secinājumi. 15./16.6.2006 (Dokuments 10633/1/06, 
17.7.2006).
2 „Turpmākā paplašināšanās un kohēzijas politika”, Struktūrpolitikas un kohēzijas politikas departamenta
kopsavilkums IP/B/REGI/NT/2006_08, 2006. gada novembris, skatīt 3. tabulu pielikumā.
3 „Turpmāko paplašināšanos ietekme uz ES reģionālo politiku, aprēķini un paskaidrojumi par turpmāko
struktūrfondu sadalījumu”, GEFRA, Finanšu un reģionālās analīzes biedrība, 2006. gada novembris.
4 „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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2024. gadam pie 4–5 % izaugsmes tempa un 4 % absorbcijas balstās uz gada summu 
22,4 miljardu eiro apmērā.1 Citi aprēķini rāda, ka 2025. gadā Turcija tikai strukturāliem 
mērķiem vien saņemtu 26 miljardus eiro gadā.2.

III. Referenta apsvērumi
Konkrētās attīstības prognozes rāda, ka līdz ar potenciālo dalībvalstu uzņemšanu paplašinātās 
ES iekšienē atkal ievērojami pieaugtu labklājības līmeņa starpreģionālās atšķirības. Kohēzijas 
politikas uzdevumu izlīdzināt reģionālās atšķirības apgrūtina saspringtā valsts budžeta 
situācija un pieaugošais globālās konkurences spiediens ES 27 dalībvalstīs. Vienlaikus pieaug
cerība, ka Eiropas struktūrpolitika dos ievērojamu ieguldījumu Lisabonas stratēģijā. Tādējādi 
Eiropas reģionālajā politikā izvirzītie uzdevumi būs lielāki nekā šai politikai piešķirtie 
līdzekļi. Kohēzijas politikas mērķu virzību ir iespējams saglabāt, tikai īstenojot pakāpenisku 
paplašināšanās procesu, kā arī izmantojot instrumentus, kas paaugstina reformu efektivitāti.

Eiropas Reģionālās politikas pakāpju modeļi
Lai mīkstinātu potenciālo dalībvalstu ietekmi uz Eiropas Savienību un vienlaikus, kaut arī tās 
vēl nav pilntiesīgas dalībnieces, piedāvātu tām saistošu perspektīvu, Komisijai jāizstrādā 
politika, kuras pakāpeniskums ļautu vairāk diferencēt starp pirmspievienošanās palīdzību un 
pilntiesīgu dalību kohēzijas politikā. Tas it īpaši attiecas uz Turciju. Attiecīga strukturāla 
politika jāizstrādā atkarībā no kandidātvalsts ekonomiskā un politiskā progresa, tā var 
izpausties arī kā īpaša ES dalības forma, proti, „EEZ+” dalība. Ir jāparedz iespēja strukturālu 
darbību arī pārtraukt. Turklāt izvērstāk jādefinē „intensīvas kaimiņattiecību politikas”
strukturālā komponente.

Efektīvas reģionālās politikas sastāvdaļas
Izmantojot aizdevuma finansēšanas efektivitāti, reģionālās politikas efektivitāti var saglabāt 
vai pat palielināt arī finansiāli spiedīgos apstākļos. Eiropas atbalsta efektivitātes pieaugumu 
varētu panākt, Eiropas programmām vairāk piesaistot valstu daļējo finansējumu un
vienkāršojot privātā līdzfinansējuma iespējas. Turklāt būtu jāapsver saistība starp kohēzijas 
politikas efektivitāti un valsts ekonomikas politiku. Līdzekļu piešķiršana Kopienai būtu 
jāsaista ar labu valsts izaugsmes politiku.
Ir principā jāpārskata atbalsta sadaļu saturs. Lai dotu lielākus izaugsmes impulsus,
programmas, kas paredzētas reģionālās konkurētspējas atbalstam, vairāk jāvirza uz reģionālās 
ekonomikas internacionalizāciju un svarīgas starptautiskas infrastruktūras attīstību. 
Turklāt struktūrfondi principā vairāk jāizmanto, lai slāpētu demogrāfisko izmaiņu un 
globalizācijas procesu. Toties kritiski jāizvērtē ekspluatācijas subsīdiju efektivitāte, jo 
atrašanās vietas faktoram nevajadzētu piešķirt izšķirošu nozīmi.
Jānodrošina labāka līdzekļu piešķiršanas pārredzamība. Politisko mērķu kataloga 
pārskatīšana var būt sekmīga, ja ir skaidrs, kā un kur tiek izmantoti struktūrfondu līdzekļi.

  
1 „Jautājumi, kas izriet no Turcijas pievienošanās perspektīvas”, Komisijas darba dokuments SEK(2004) 1202, 
2004. gada oktobris.
2 „Turcijas pievienošanās ES: cik dārga kļūs kopējā lauksaimniecības politika”, Harald Grethe. Berlīnes
Humbolta Universitāte, Agrārās zinātnes 54 (2005) Burtnīca 2/ 2005.
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Korupcijas un līdzekļu ļaunprātīgas izmantošanas apkarošana ir obligāta. Tai jābūt par 
nosacījumu, lai pievienotos Eiropas kohēzijas politikai.

Kohēzijas politikas tālākas attīstības kritēriji tiks apspriesti, gan pārskatot 2008./2009. gada 
budžetu, gan turpmāk izvērtējot kohēzijas politiku un pirmspievienošanās palīdzību.


