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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par kohēzijas politikas lomu un efektivitāti attīstības atšķirību samazināšanā ES 
nabadzīgākajos reģionos
(2006/2176(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā EK līguma 12. pantu, 87. panta 3. punktu, 137., 141. un 158. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2005. gada 5. jūlija paziņojumu „Kohēzijas politika izaugsmes un 
darbavietu atbalsta jomā: Kopienas stratēģijas pamatnostādnes 2007.–2013. gadam” 
(COM(2005)0299),

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 6. oktobra Lēmumu 2006/702/EK par Kopienas 
kohēzijas stratēģijas pamatnostādnēm1,– ņemot vērā Padomes 2006. gada 11. jūlija 
Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu2, un tās labojumu3,–

ņemot vērā Eiropadomes 2000. gada 23. un 24. marta Lisabonas sanāksmes un 
2001. gada 15. un 16. jūnija Gēteborgas sanāksmes secinājumus,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Trešais progresa ziņojums par kohēziju: jauna 
partnerība izaugsmei, darba vietu izveidei un kohēzijai” (COM(2005)0192),

– 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 ceturto ziņojumu par kohēziju,

– ņemot vērā Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 10/2006 par 1. un 3. mērķa programmas 
ex post novērtējumu 1994.–1999. gadam (Struktūrfondi),

– ņemot vērā Komisijas 1996. gada 21. februāra paziņojumu par vienlīdzīgu iespēju 
sievietēm un vīriešiem iekļaušanu visās Kopienas politikas jomās un darbībās 
(COM(1996)0067),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Ceļvedi sieviešu un vīriešu līdztiesībā 
2006–2010 (COM(2006)0092),

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A6-0000/2007),

A. tā kā EK līguma 158. pants nosaka, ka Kopienas mērķis ir veicināt harmonisku attīstību 

  
1 OV L 291, 21.10.2006., 11. lpp.
2 OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.
3 OV L 239, 1.9.2006., 248. lpp.
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un mazināt dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības un vismazāk attīstīto reģionu 
atpalicību, sekmējot ekonomisko izaugsmi;

B. tā kā nabadzīgākie ES reģioni ir reģioni, uz kuriem attiecas kohēzijas politikas 
konverģences mērķis un kuru IKP uz vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā 75 % no vidējā 
IKP uz vienu iedzīvotāju visā ES kopumā;

C. tā kā kohēzijas jēdziens nav skaidri definēts un tā kā tas ietver dažādas darbības, kas 
sekmē harmonisku ekonomisko, sociālo un teritoriālo attīstību ES reģionos;

D. tā kā līdz šodienai ES kohēzijas politika ir efektīvi veicinājusi agrāko kohēzijas valstu 
(Īrija, Grieķija, Portugāle un Spānija) izaugsmi un tā kā tās ietekme attiecībā uz 
nabadzīgāko reģionu konverģenci ir palīdzējusi palielināt labklājību ES kopumā;

E. tā kā paplašinātās 27 dalībvalstu ES iedzīvotāju skaits pašlaik ir pieaudzis gandrīz līdz 
493 miljoniem1, no kuriem apmēram 30 %2 dzīvo pašreizējos 100 konverģences mērķa 
reģionos, un tā kā atšķirības starp reģionu IKP 27 valstu Eiropas Savienībā pašlaik ir 
daudz lielākas nekā 15 valstu ES un vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju svārstās no 24 % 
(dienvidaustrumu Rumānija) līdz 303 % (Iekšējā Londona) no vidējā ES IKP;

F. tā kā 27 valstu Eiropas Savienībā nabadzīgākie konverģences mērķa reģioni atrodas 
Rumānijā, Bulgārijā, Polijā, Čehijas Republikā un Ungārijā – valstīs, kurām vienlaikus ir 
ievērojams ekonomiskās izaugsmes potenciāls;

G. tā kā nabadzīgāko dalībvalstu ekonomikas izaugsme ir izplatīta nevienmērīgi un tai ir 
tendence koncentrēties pilsētu teritorijās, t. i., vietās, kur ES dzīvo lielākā daļa iedzīvotāju;

H. tā kā no reģioniem, kas cieš no ekonomiskās nabadzības, kuru izraisa pamatinfrastruktūras 
trūkums, sabiedrisko pakalpojumu ierobežotas pieejamības un augsta bezdarba līmeņa, 
iedzīvotāji aizplūst ātrāk nekā no citiem reģioniem un tā kā tas savukārt mazina šo reģionu 
spēju panākt reālu attīstību

I. tā kā 10 jaunajās dalībvalstīs līdzekļu piesaistīšana nabadzīgākajos reģionos, uz kuriem 
attiecas kohēzijas politika, laikposmā no 2004. līdz 2006. gadam bija zemā līmenī3;

J. tā kā, lai veiksmīgi ieviestu ES strukturālo finansējumu, kas ir nepieciešams, lai 
nabadzīgāko reģionu attīstības līmenis sasniegtu vismaz 27 valstu Eiropas Savienības 
vidējo līmeni, ir vajadzīga iestāžu cieša sadarbība vietējā, valsts un Kopienas līmenī;

K. tā kā tas, ka finansējums ir piešķirts, nenozīmē, ka to izmantos lietderīgi, un tā kā 
iestādēm nabadzīgajos reģionos bieži trūkst atbilstošu prasmju un pieredzes un vajadzīgā 
pašfinansējuma, lai varētu pilnībā izmantot kohēzijas līdzekļus, kurus tām ir tiesības 
saņemt;

  
1 492 852 386. Avots: EK Statistikas birojs/ASV Statistikas birojs.
2 Avots: EK Statistikas birojs, Statistics in Focus – Economy and Finance 17/2006.
3 10 jaunajās dalībvalstīs laikposmā no 2004. gada maija līdz 2006. gada septembrim piesaistīja tikai 
5,6 miljardus EUR (26,2 %) no 21,5 miljardiem EUR, kas bija paredzēti šīm valstīm (piem., Kipra  19,3 %, 
Čehijas Republika 23,5 %; Polija 24,5 %). Avots: Par finanšu plānošanu un budžetu atbildīgās komisāres Dalia 
Grybauskaitė uzstāšanās, Brisele, 2006. gada 21. septembris.
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L. tā kā atsevišķu reģionu ekonomiskajai atpalicībai ir vairāki iemesli un tā kā 
nabadzīgākajiem ES reģioniem pirmkārt trūkst pamatinfrastruktūras, kas ir vajadzīga 
ilgtspējīgai attīstībai un turpmākiem ieguldījumiem, kā arī atbilstošu cilvēkresursu;

M. tā kā privātajam kapitālam, riska kapitālam un rotējošam finansējumam jauniem 
uzņēmumiem ir svarīga loma kā uzņēmējdarbības, jauninājumu un darbavietu attīstības 
dzinējspēkam;

N. tā kā tieši nabadzīgākajos reģionos dominē sociālā atstumtība un ārkārtīgi augsts 
ilgtermiņa bezdarba līmenis, jo īpaši starp sievietēm, vecākiem cilvēkiem un personām ar 
invaliditāti;

O. tā kā pilsoņu pamattiesības vīriešiem un sievietēm paredz pakalpojumu vienlīdzīgu 
pieejamību, vienlīdzīgas iespējas darba tirgū un izglītības, kultūras, veselības un sociālo 
pakalpojumu vienlīdzīgu pieejamību,

1. mudina apņēmīgi rīkoties, lai nabadzīgākajos ES reģionos samazinātu attīstības visasākās 
nepilnības, un jo īpaši atzīmē, ka jaunajām dalībvalstīm, uz kurām kopš 2004. gada 
attiecas kohēzijas politika, to pastāvīgo institucionālo, administratīvo un ekonomisko 
nepilnību dēļ ir vajadzīgs īpašs atbalsts;

2. uzskata, ka finansējuma piesaistīšanas grūtības ir nopietna un steidzami risināma 
problēma, jo īpaši jaunajām dalībvalstīm, kam ir grūti izpildīt kohēzijas politikas 
sarežģītās prasības, ņemot vērā procesuālās grūtības un laika ierobežojumus, kas saistīti ar 
projektu izpildi, un ka potenciālie līdzekļu saņēmēji tāpēc nespēj saņemt vai pat pieprasīt 
līdzekļus, ko tie varētu lietderīgi izmantot;

3. ierosina, ka ES kohēzijas politikā vajadzētu pienācīgi ņemt vērā nabadzīgāko reģionu 
vajadzību dažādību, atbalstu pielāgojot to īpašajām iezīmēm un apstākļiem un izmantojot 
to potenciālu, lai īstenotu projektus, kas rada ilgstošus rezultātus un patiesu attīstību, 
pamatojoties uz daudzgadu attīstības plāniem, kuros pienācīgi ņem vērā teritoriālās 
attīstības plānus;

4. iesaka, ka, lai nabadzīgākajos reģionos paātrinātu ekonomisko izaugsmi, turpmākus 
ieguldījumus un ilgtspējīgu attīstību, reģioniem un dalībvalstīm jādod priekšroka 
projektiem, kas reģionus padara pieejamākus, nodrošinot tiem pamatinfrastruktūru, jo 
īpaši transporta un IT un telekomunikāciju jomā, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā šo 
projektu sociālo un vides ietekmi;

5. aicina dalībvalstu un reģionu iestādes, plānojot turpmākās reģionālās attīstības 
programmas, pienācīgi ņemt vērā nepieciešamību atsevišķos reģionos nodrošināt 
līdzsvarotu attīstību; uzskata, ka ir sevišķi svarīgi ņemt vērā pilsētu teritoriju īpašās 
vajadzības, īstenojot atbilstošu pilsētvides politiku, tostarp arī mājokļu politiku 
„nabadzīgajiem rajoniem”, kā arī īstenot atbilstošu lauku reģionu politiku;

6. mudina dalībvalstis padarīt nabadzīgākos reģionus pievilcīgākus ieguldītājiem, izmantojot 
šo reģionu dabas un kultūras vērtības, lai attīstītu katram reģionam raksturīgos 
saimnieciskās darbības tradicionālos veidus un radītu jaunus saimnieciskās darbības 
veidus;
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7. atzinīgi vērtē mērķi izmantot kohēzijas politiku, lai laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam 
palielinātu Kopienas jauninājumu potenciālu; atzīmē, ka šim mērķim ir jāattiecas arī uz 
nabadzīgākajiem reģioniem; īpaši uzsver nepieciešamību samazināt tehnoloģiju plaisu 
reģionos un dalībvalstīs un to starpā, veicinot tehnoloģiskās sadarbības tīklu veidošanu;

8. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt projektus, kas pastiprina reģionālo potenciālu 
radīt un pārņemt jaunas tehnoloģijas, jo īpaši tās, kas attiecas uz vides aizsardzību un 
dabas resursu attīstību un ir saistītas ar tādu modeļu izplatīšanu, kuru pamatā ir mazāks 
enerģijas patēriņš un atjaunīgo enerģijas veidu izmantošana;

9. mudina Komisiju, dalībvalstis un vietējās iestādes nabadzīgākajos reģionos veicināt 
uzņēmējdarbību, izmantojot ieguldītājiem paredzētu ekonomisko un sociālo stimulu 
integrētu sistēmu, un vērš uzmanību uz nepieciešamību ievērojami vienkāršot 
administratīvās procedūras, jo īpaši attiecībā uz jaunu saimniecisko darbību izveidi un 
pastāvošo saimniecisko darbību izvēršanu;

10. mudina dalībvalstis veicināt uzņēmējdarbību skolās un sniegt atbalstu nākamo uzņēmēju 
apmācības shēmām, jo īpaši attiecībā uz jauniešiem, sievietēm un vecākiem cilvēkiem;

11. atzinīgi vērtē tādus jaunus instrumentus kā Jeremie un Jessica; atzīmē, ka šie instrumenti 
ir steidzami jāizplata un pēc iespējas plašāk jāpiemēro jaunajās dalībvalstīs;

12. aicina Komisiju palielināt centienus sniegt tehnisko palīdzību dalībvalstīm un reģioniem, 
izveidojot atbilstošas apmācības programmas; atzinīgi vērtē Jaspers iniciatīvu sniegt 
palīdzību lielu projektu īstenošanā, bet aicina Komisiju izveidot palīdzības sistēmu arī 
mazākiem projektiem, ko paredzēts īstenot nabadzīgākajos reģionos;

13. atzinīgi vērtē nesen ieviesto „Ekonomisko pārmaiņu reģionu” iniciatīvu un tās mērķi 
izplatīt paraugpraksi, kam agrāk ir bijusi acīmredzami pozitīva ietekme un kas ir 
veicinājusi reģionu ekonomisko izaugsmi; tāpēc aicina Komisiju nodrošināt, lai 
nabadzīgākos reģionus iekļautu paraugprakses apmaiņas tīklā;

14. mudina dalībvalstis veidot valsts un privātās partnerības (VPP), kas ir efektīvs līdzeklis 
privātā kapitāla iesaistīšanai reģionālās attīstības projektu finansēšanā; šajā sakarā ierosina 
pieņemt vienkāršus un pārredzamus noteikumus par šādu partnerību izveidi;

15. aicina Komisiju palielināt centienus padarīt direktīvas, noteikumus un pamatnostādnes 
saprotamākas, lai novērstu nepareizu interpretāciju un atvieglotu programmu īstenošanu;

16. mudina dalībvalstis turpināt vienkāršot procedūras, lai nodrošinātu, ka līdzekļus piešķir 
pārredzamā un efektīvā veidā un ka saņēmēji tos ātri saņem;

17. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvu politisko, tehnisko un administratīvo koordināciju, 
lai panāktu līdzekļu pareizu pārvaldību; pauž bažas par to, ka nabadzīgākajos reģionos nav 
pareizi darbojošos koordinācijas mehānismu;

18. vērš Komisijas un dalībvalstu uzmanību uz to, ka, lai nodrošinātu līdzsvarotu attīstību, ir 
jāpanāk sinerģija starp ekonomisko, sociālo un vides aspektu, pamatojoties uz 
ekonomiskās atpalicības iemeslu analīzi un sevišķi ņemot vērā bezdarbu un tā pamatā 
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esošās struktūras, jo īpaši nabadzīgākajos reģionos;

19. uzsver, ka bezdarba līmenis dažos no nabadzīgākajiem ES reģioniem pārsniedz 20 %1; 
pauž bažas par to, ka bezdarbs ir problēma, kas īpaši ietekmē tieši nabadzīgākos reģionus, 
un ka starp sievietēm tam ir augstāks līmenis nekā starp vīriešiem; aicina dalībvalstis 
sniegt sievietēm atbalstu darba tirgū un izlīdzināt darba samaksas atšķirības starp 
sievietēm un vīriešiem;

20. atzīmē, ka bezdarbs nabadzīgākajos reģionos galvenokārt skar nekvalificētus darba 
ņēmējus, un uzsver, ka ir lietderīgi jāizmanto Eiropas Sociālais fonds, lai veiktu 
ieguldījumus cilvēkresursos, nodrošinot labāku izglītību un pastāvīgi augošu kvalifikācijas 
līmeni, jo īpaši jauniešiem, sievietēm un vecākiem cilvēkiem;

21. uzsver, ka visās to projektu izstrādes un īstenošanas stadijās, kuri ir ES kohēzijas politikas 
darbības jomā, ir jāveicina vienlīdzīgas iespējas sievietēm un vīriešiem;

22. atzīmē, ka 2007. gads ir pasludināts par Eiropas vienlīdzīgu iespēju gadu, un aicina 
Komisiju un dalībvalstis veicināt projektus, kuru mērķis ir palielināt izpratni par dzimuma 
aspekta iekļaušanu visās Kopienas programmās, jo īpaši tajās, kas ietekmē ekonomisko un 
sociālo kohēziju;

23. aicina Komisiju turpināt Parlamentam pastāvīgi sniegt uzticamas statistiskās analīzes par 
sieviešu un vīriešu specifisko situāciju nabadzīgākajos ES reģionos, lai varētu pienācīgi 
pārraudzīt kohēzijas politikas ietekmi attiecībā uz visu sociālo grupu dzīves apstākļu 
uzlabošanu;

24. aicina Komisiju pilnveidot sistēmu, ko izmanto kohēzijas politikas novērtēšanai, un 
izstrādāt jaunus reģionālās attīstības mērīšanas līdzekļus, kuru pamatā būtu ne vien IKP, 
bet arī citi rādītāji, piemēram, bezdarba līmenis un kvalitatīvi rādītāji;

25. aicina Komisiju Parlamentam regulāri sniegt uzticamus un salīdzināmus visjaunākos 
statistikas datus, kas ļauj precīzi novērtēt nabadzīgāko ES reģionu attīstības progresu;

26. aicina Komisiju tās Kopienas budžeta 2009. gada vidusposma pārskatā un nākamajā 
ziņojumā par ekonomisko un sociālo kohēziju analizēt kohēzijas politikas ietekmi un 
izpētīt visus Kopienas politikas izraisītus nevēlamus iznākumus, lai nodrošinātu, ka 
2007.–2013. gada plānošanas periodā kohēzijas politika būtu pēc iespējas efektīvāka.

27. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

  
1 Avots: Statistikas birojs, Euroindicators news release 29/2007 – 2007. gada 28. februāris.
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ES kohēzijas politikai sākas jauns plānošanas periods. 2007.–2013. gada finanšu plāna 
perioda pirmajā gadā piemēro jaunās kohēzijas politikas noteikumus. Ir pieņemtas politikas 
stratēģiskās pamatnostādnes un vispārīgās nostādnes. Tagad ir pienācis laiks izvirzīt 
atbilstošus ieteikumus, lai jauno kohēzijas politiku padarītu pēc iespējas efektīvāku. 
Pamatojoties uz statistiku, kas parāda ietekmi, kura kohēzijas politikai jau ir bijusi, un 
apzinoties problēmas, kas dažām valstīm agrāk liedza pilnībā izmantot strukturālā 
finansējuma priekšrocības, šī patstāvīgā ziņojuma mērķis ir nodrošināt, lai 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā kohēzijas politika būtu pēc iespējas efektīvāka un lai tās ietekme tādējādi 
būtu pēc iespējas redzamāka un jūtamāka, jo īpaši ES nabadzīgākajos reģionos. 

Ir ļoti svarīgi uzsvērt principus, pēc kuriem dalībvalstis un ES varētu rīkoties, lai uzlabotu 
kohēzijas politikas efektivitāti nabadzīgākajos reģionos un panāktu vislabākos iespējamos 
rezultātus attiecībā uz sociālo, ekonomisko un teritoriālo kohēziju šajos reģionos. Reģioniem, 
uz kuriem 2007.–2013. gada finanšu plānā attiecas konverģences mērķis, finansējums jau ir 
paredzēts, un tagad ir jānodrošina, lai šis finansējums tiktu reāli piesaistīts un nabadzīgāko 
reģionu attīstības līmenis sasniegtu vismaz 27 valstu Eiropas Savienības vidējo attīstības 
līmeni. Tas ļautu pakāpeniski samazināt atšķirības starp bagātākajiem un nabadzīgākajiem ES 
reģioniem, kas pašlaik ir milzīgas.

Lielākā daļa nabadzīgāko reģionu atrodas jaunajās dalībvalstīs, kam bieži trūkst 
administratīvās kapacitātes, prasmju un pieredzes, kas vajadzīgas, lai efektīvi izmantotu 
pieejamo finansējumu. Šajā ziņojumā ir iekļauti vairāki ieteikumi un piezīmes, kas vērsti uz 
to, lai uzlabotu struktūrfondu piesaistīšanu un izmantošanu, tādējādi panākot ilgtspējīgu 
attīstību nabadzīgākajos reģionos.

Galvenais ES kohēzijas politikas mērķis ir samazināt attīstības atšķirības starp reģioniem; 
nabadzīgāko reģionu strauja attīstība ir visas Eiropas Savienības interesēs. Pašlaik kohēzijas 
politikas konverģences mērķis attiecas uz 100 nabadzīgākajiem reģioniem, t. i., reģioniem, 
kuru IKP uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 75 % no ES vidējā IKP.

Atšķirības starp reģioniem attiecībā uz IKP uz vienu iedzīvotāju ir ārkārtīgi lielas, un 
27 valstu Eiropas Savienībā tās ir lielākas, nekā tās bija 15 valstu ES. Šīs atšķirības ir 
parādītas 1. tabulā.
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1. tabula
Reģionu IKP uz vienu iedzīvotāju 27 valstu Eiropas Savienībā – 2004. gada skaitļi 
(pirktspējas līmenis ES 27 = 100)
15 reģioni ar vislielāko IKP Piecpadsmit reģioni ar vismazāko IKP
1 Iekšējā Londona (UK) 303 1 Ziemeļaustrumi (RO) 24
2 Luksemburga (LU) 251 2 (BG) 26
3 Brisele galvaspilsēta (BE) 248 3 (BG) 26
4 Hamburga (DE) 195 4 (BG) 26
5 Vīne (AT) 180 5 Dienvidu Muntēnija (RO) 28
6 Ildefransa (FR) 175 6 Dienvidrietumu Oltēnija (RO) 29
7 Berkšīra, Bakingemšīra un 

Oksfordšīra (UK)
174 7 Severoiztochen (BG) 29

8 Augšbavārija (DE) 169 8 Yugoiztochen (BG) 30
9 Stokholma (SE) 166 9 Dienvidaustrumi (RO) 31
10 Utrehta (NL) 158 10 Ziemeļrietumi (RO) 33
11 Darmštate(DE) 157 11 Ļubeļska (PL) 35
12 Prāga (CZ) 157 12 Piekarpati (PL) 35
13 Dienvidu un Austrumu apgabals 

(IE)
157 13 Centrs (RO) 35

14 Brēmene (DE) 156 14 Podļaska (PL) 38
15 Ziemeļaustrumu Skotija (UK) 154 15 Rietumi (RO) 39
Avots: Statistikas biroja ziņu izlaidums 23/2007 – 2007. gada 19. februāris.

Statistikas biroja publicētie skaitļi liecina, ka starp bagātāko un nabadzīgāko ES reģionu 
attīstību pastāv dziļa plaisa un nabadzīgākie reģioni atrodas Centrāleiropas un Austrumeiropas 
dalībvalstīs, kas Eiropas Savienībai pievienojās divās pēdējās paplašināšanās reizēs (2004. un 
2007. gadā).

Šī situācija liedz nopietni rīkoties, lai samazinātu atšķirības starp bagātākajiem un 
nabadzīgākajiem reģioniem. Lai tie varētu panākt līdzsvarotu attīstību, reģioniem, kuri 
atpaliek izaugsmes ziņā, kuros notiek pārstrukturēšana vai kuri saskaras ar īpašām 
ģeogrāfiskām, ekonomiskām vai sociālām problēmām1, būtu papildus pieejamajam 
finansējumam jāsniedz arī tehniskā palīdzība, lai tie varētu risināt sarežģījumus, kas ir saistīti 
ar ES kohēzijas politikas īstenošanas procedūru. 

Kohēzijas politika ir ļāvusi daudziem ES reģioniem, kas kādreiz bija nabadzīgi, sasniegt 
apmierinošu attīstības līmeni. Ar struktūrfondu un kohēzijas finansējuma atbalstu visas četras 
valstis, kas kādreiz tika sauktas par „kohēzijas valstīm” – Īrija, Grieķija, Portugāle un Spānija 
–, ir sasniegušas ievērojamu ekonomiskās izaugsmes līmeni.

  
1 Attālākie reģioni, salas, kalnu rajoni un reti apdzīvoti reģioni. 
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2. tabula
Kohēzijas valstu izaugsme attiecībā uz IKP uz vienu iedzīvotāju (ES = 100)

Spānija              Portugāle Grieķija                Īrija
1960 60,76 40,48 44,78 64,52
1970 74,89 51,97 64,50 62,97
1980 74,46 57,11 71,79 67,40
1990 77,94 62,97 59,41 75,30
2000 82,29 68,37 65,51 115,26
2002 84,48 69,23 66,59 122,26

Avots: Karl Aiginger. Ekonomiskā iedzīšana Eiropā: Portugāles, Spānijas un Grieķijas pieredze 
90. gados. WIFO (Austrijas Ekonomikas pētniecības institūts) darba dokumenti, Nr. 212, 2003. gada 
decembris, 4. lpp.

Tas, ka nav aptverošas un pietiekami salīdzināmas statistikas par attīstību nabadzīgākajos 
reģionos, liedz veikt precīzu analīzi par to, kādā mērā struktūrfondi ir veicinājuši reģionālo 
attīstību. Tomēr IKP skaitļu vispārēja analīze liecina, ka laikposmā no sešdesmitajiem gadiem 
līdz 2002. gadam Spānijas IKP pieauga no 60,76 % līdz gandrīz 85 % no Kopienas vidējā 
IKP, Portugāles – no 40 % līdz 69 %, Grieķijas – no 44 % līdz 66 % un Īrijas – no 65 % līdz 
122 %.

Pamatojoties uz šiem pozitīvajiem piemēriem, var pieņemt, ka arī tās dalībvalstis, uz kurām 
attiecas pašreizējais konverģences mērķis, varēs izmantot priekšrocības, ko tām sniedz jaunā 
kohēzijas politika, jo īpaši tāpēc, ka, lai gan to IKP ir zemāks par ES vidējo IKP, to 
ekonomiskās izaugsmes temps ir ievērojami austāks par ES vidējo tempu un tām tāpēc ir liels 
attīstības potenciāls. 

3. tabula
Reālais IKP izaugsmes temps
IKP izaugsmes temps – procentuālās izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
(2006., 2007. un 2008. gada rādītāji ir prognozes)

1997     -98       -99      -00     -01    -02     -03     -04    -05    -06   -07   -08
Bulgārija -5,4 3,9 2,3 5,4 4,1 4,9 4,5 5,6 5,5 6,0 6,0 6,2
Rumānija -1,2 2,1 5,7 5,1 5,2 8,4 4,1 7,2 5,8 5,6
ES 25 2,7 2,9 3,0 3,9 2,0 1,2 1,3 2,4 1,7 2,9 2,4 2,4
ES 15 2,6 2,9 3,0 3,9 1,9 1,1 1,1 2,3 1,5 2,7 2,2 2,3
Avots: EK Statistikas birojs

Kā var redzēt 3. tabulā, divām valstīm, kas ES pievienojās 2007. gadā – Bulgārijai un 
Rumānijai –, ir sevišķi liels ekonomiskās izaugsmes potenciāls. Lai šo potenciālu pilnībā 
īstenotu, pirmkārt ir vajadzīgi pienācīgi sagatavošanas pasākumi, tostarp efektīva 
administrācija.

Tomēr statistika par finansējuma piesaistīšanu pirmo divu gadu periodā liecina, ka, 
neraugoties uz lielo ekonomisko progresu, dalībvalstis, kas pievienojās 2004. gadā, nespēja 
pilnībā izmantot līdzekļus, kas tām bija pieejami līdz 2006. gadam, un tā iemesls bija tas, ko 
varētu vispārēji saukt par administratīvo neefektivitāti. 
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4. tabula
Strukturālā un kohēzijas finansējuma piesaistīšana ES 10

(no 2004. gada maija līdz 2006. gada septembrim)

miljoni EUR 1) Saistības 2) Maksājumi (2)/(1)
ES 10 21 494,5 5 622,8 26,2 %
Čehijas Republika 2 224,3 521,9 23,5 %
Igaunija 604,4 177,7 29,4 %
Kipra 93,6 18,1 19,3 %
Ungārija 2 945,9 959,0 32,6 %
Latvija 1 092,8 274,8 25,2 %
Lietuva 1 380,0 353,9 25,6 %
Malta 86,4 22,7 26,2 %
Polija 11 015,2 2 701,5 24,5 %
Slovēnija 415,5 141,9 34,1 %
Slovākija 1 636,6 451,6 27,6 %
Avots: Par finanšu plānošanu un budžetu atbildīgās komisāres Dalia Grybauskaitė
uzstāšanās, Brisele, 2006. gada 21. septembris.

Ir daudz piemēru dalībvalstu nespējai izmantot pieejamo finansējumu. Nabadzīgākajiem 
reģioniem vislielākās grūtības parasti rodas finansējuma piesaistīšanā. Iestādēm šajos 
reģionos bieži trūkst vajadzīgās prasmes, pieredzes un pašfinansējuma, lai varētu izpildīt 
kohēzijas politikas sarežģītās prasības, un tās tāpēc nespēj pieprasīt līdzekļus, ko tām principā 
ir tiesības saņemt.

Jāuzsver, ka institucionālā kapacitāte ir svarīgs priekšnoteikums programmu un projektu 
sekmīgai īstenošanai un cilvēkresursu attīstībai. Pirmspievienošanās atbalsta periodā vairāku 
programmu īstenošanas laikā atklājās daudz institucionālu, pārvaldības un administratīvu 
nepilnību, kuras pieļāva līdzekļu saņēmēju puse. Lai līdzekļus varētu pareizi ieguldīt un tērēt, 
šīs nepilnības, kas vēl nav pilnībā novērstas, jāsāk labot pēc iespējas ātrāk. 

Tāpēc ir nepieciešama: 
− labāka administrācija, lai reģioni, kas saņemt finansējumu, varētu piesaistīt atbalsta 

līdzekļus un tos efektīvi izmantot;
− tehniskā palīdzība, jo īpaši attiecībā uz sagatavošanas pasākumiem jaunu projektu 

īstenošanai;
− kvalitāte gan no ārpuses – kas izpaužas kā ekspertu zināšanas –, gan iekšienē, lai 

varētu noteikt, kas tiešām ir vajadzīgs;
− projektu un izdevumu kvalitātes pārbaude un jau īstenoto projektu ilgtspējības 

novērtēšana;

Ir svarīgi arī tas, lai reģioni, kam ir tiesības saņemt finansējumu, to saņemtu ātri. Dažreiz paiet 
pārāk ilgs laiks, kamēr līdzekļi sasniedz saņēmējus, un tas palielina projektu izmaksas. 
Līdzekļu piešķiršanas pamatā jābūt pārredzamiem noteikumiem un skaidriem kritērijiem.
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Ir grūti izvairīties no sarežģītiem strukturālā finansējuma īstenošanas mehānismiem, ko 
ietekmē trīs dažādu līmeņu noteikumi, proti, Kopienas noteikumi, valstu tiesiskais regulējums 
un reģionālā prakse. Tāpēc procesuālā vienkāršošana ir jautājums, kas jārisina visos trīs 
līmeņos, lai novērstu jebkādu turpmāku interpretēšanu un lai atvieglotu un paātrinātu 
programmu īstenošanu.

Pareizai strukturālo līdzekļu pārvaldībai ir vajadzīga arī koordinācija dažādos līmeņos 
(politiskajā, tehniskajā un administratīvajā līmenī). Tā ir sevišķi svarīga problēma jaunajās 
dalībvalstīs, kur ir jārīkojas efektīvāk. Sevišķi svarīgas ir diskusijas par kohēzijas 
nodrošināšanu starp Kopienu, dalībvalstīm un reģioniem, un šajā strukturētajā dialogā 
nedrīkst izlaist nevienu pārvaldības jomu.

Kohēzijas politika nav tikai finansējums, tā ir arī partnerība starp dažādajām ieinteresētajām 
personām. Lai palielinātu „sviras” efektu, nepietiek rīkoties un sadarboties tikai vienā līmenī. 
Tāpēc īpaši nepieciešama ir partnerība un laba informācijas plūsma. Ir arī jāizveido sistēma, 
kurā var norisināties nepieciešamā mijiedarbība, kā arī pieredzes apmaiņas sistēma. Tas var 
ietvert tādu normu un standartu ieviešanu, kas paaugstina administratīvo kapacitāti 
administratīvo un normatīvo aktu īstenošanai.

Ekonomiskajai izaugsmei ir tendence koncentrēties atsevišķos rajonos. Tas it sevišķi attiecas 
uz Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm, kurās ir strauji augoši galvaspilsētu reģioni. 
Pilsētu izaugsme un pieaugoša konkurētspēja var dažādos veidos kalpot par katalizatoru 
apkārtējo lauku kopienu attīstībai. Tomēr dažos reģionos joprojām nav ekonomiskās 
izaugsmes. Turklāt arī pašiem attīstības centriem – pilsētām – ir savas nabadzīgo rajonu 
problēmas, un efektīvai pilsētvides politikai tāpēc ir jārisina arī tās problēmas, kas ir saistītas 
ar nolaistām ēkām un sociālo atstumtību. Papildus tam no reģioniem, kas cieš no ekonomiskās 
nabadzības, kuru izraisa pamatinfrastruktūras trūkums, sabiedrisko pakalpojumu ierobežota 
pieejamība un augsts bezdarba līmenis, iedzīvotāji aizplūst ātrāk nekā no citiem reģioniem, un 
tiem tāpēc ir vajadzīga politika, kas veicina uzņēmējdarbību un aizsargā šo reģionu 
iedzīvotāju bāzi, lai panāktu reālu izaugsmi.

Ekonomiskās izaugsmes paātrināšana nabadzīgākajos reģionos ir svarīgs priekšnoteikums 
tam, lai Eiropas Savienībā varētu sasniegt un uzturēt augstus dzīves līmeņa standartus. 
Reģionālajai konverģencei Eiropas Savienībā ir izšķiroša nozīme, lai ES tuvākajā nākotnē 
būtu globāli konkurētspējīga un spēcīga. Tomēr pastāv risks, ka šīs politikas ietekme 
mazināsies, ja reģioni, kuriem ir attīstības grūtības, turpinās atpalikt, tādējādi saglabājot 
pieaugošu izmaksu apjomu.

Ir jānosaka nabadzīgāko reģionu īpašās vajadzības un jāatrod atbilstoši līdzekļi to attīstības 
paātrināšanai, liekot lietā to dabas resursus, kultūras bagātības un vides resursus, bet 
vienlaikus arī veltot pienācīgu uzmanību to aizsardzībai un attīstībai. Vissvarīgāk ir noteikt 
katra reģiona galvenās vajadzības un visu uzmanību veltīt visatbilstošāko mērķu finansēšanai. 

Kohēzijas valstīm ir jāizveido infrastruktūra turpmākiem ieguldījumiem. Starp konkurētspēju 
un kohēzijas mērķi nav nekādas pretrunas, tomēr ir svarīgi izprast, kādos apstākļos „sviras” 
efekts veicina izaugsmi. Lai sasniegtu noteiktu konkurētspējas līmeni, nabadzīgajiem 
reģioniem ir nepieciešama pietiekami attīstīta pamatinfrastruktūra. Ir arī svarīgi veikt 
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ieguldījumus izglītībā un cilvēku kapitāla veidošanā, jo cilvēkresursiem cita starpā ir izšķiroša 
ietekme uz reģiona pievilcību ieguldītājiem un tie nodrošina nākotnes izaugsmi.

Ir ļoti svarīgi aktīvāk izmantot un veicināt valsts un privāto partnerību (VPP), lai nodrošinātu 
nabadzīgāko reģionu attīstību. Ir jānosaka VPP īstenošanas noteikumi un jānovērš šķēršļi, kas 
tai traucē. Jaunajās valstīs trūkst paraugprakses, un privātā kapitāla iesaistīšanai ir izšķiroša 
nozīme turpmāku ieguldījumu piesaistīšanā. Finansiālais atbalsts ir jātērē pārredzamā veidā, 
lai varētu nodrošināt, ka tas palīdz sasniegt izvirzītos mērķus.

Jaspers, Jeremie un Jessica ir teicami instrumenti, lai cita starpā palīdzētu MVU reģionālā 
līmenī, bet dalībvalstīm un Komisijai ir jādara vairāk, lai izplatītu informāciju un veicinātu šo 
instrumentu izmantošanu un efektivitāti jo īpaši nabadzīgākajos reģionos. 

Ekonomiskā attīstība ir cieši saistīta ar jauninājumiem, kas ir reģionālās attīstības 
pamatnosacījums. Lisabonas stratēģija paredz, ka ES kohēzijas politikas mērķim jābūt
paaugstināt ES jauninājumu ieviešanas spēju, un tādēļ ir svarīgi, lai, realizējot šo mērķi, 
netiktu ignorēti nabadzīgākie reģioni. Svarīgs jauninājumu veicināšanas faktors ir 
administratīvo un normatīvo aktu kvalitātes uzlabošana ES valstīs, un tiem būtu jāveicina, 
nevis jākavē jauninājumu process svarīgās ekonomikas nozarēs. Šajā ziņā nabadzīgākie 
reģioni, iespējams, ir vismazāk aizsargāti.

Nabadzīgāko reģionu ilgtspējīgai attīstībai ir svarīgi, lai būtu aktīvs atbalsts uzņēmējdarbībai, 
un tāpēc ir nepieciešams iesaistīt visas ieinteresētās puses. Uzņēmējdarbība ir jo īpaši 
jāveicina starp sievietēm un personām, kas ienāk darba tirgū, kā arī starp sociāli atstumtām 
grupām.

Ir nepieciešama sinerģija starp Eiropas un dalībvalstu politikām. Politikām ir jāpapildina 
vienai otru, nevis jābūt pretrunā. Piemēram, citu politiku sniegto priekšrocību koncentrācija 
konkrētās valstīs un reģionos var mazināt attīstības politikas ietekmi. Attiecībā uz reģionālo 
attīstību ir jāņem vērā arī sociālā un vides dimensija. Tāpēc, lai nabadzīgākajos reģionos 
pastiprinātu kohēziju un efektīvu attīstību, ir jāmobilizē un jāiesaista visas ieinteresētās puses.

Iespējamo traucējošo efektu ietekme politiku starpā ir jāņem vērā un jāizpēta Kopienas 
budžeta 2009. gada termiņa vidusposma pārskatā, kā arī Ceturtajā ziņojumā par ekonomisko 
un sociālo kohēziju.

Lai gan IKP ir atbilstošs reģionālās ekonomiskās konverģences rādītājs, tas nav piemērots 
līdzeklis sociālās un teritoriālās kohēzijas mērīšanai. Piemēram, dažos nabadzīgajos reģionos 
ekonomiskā izaugsme ir apmierinoša, bet tajos ir augsts bezdarba līmenis, un tas negatīvi 
ietekmē reģiona demogrāfisko attīstību. Tāpēc ir svarīgi ieviest citus rādītājus, lai gūtu 
skaidru priekšstatu par nabadzīgāko reģionu reālajām vajadzībām. Diskusijā par Ceturto 
kohēzijas ziņojumu vajadzētu iekļaut debates par kohēzijas rādītājiem un par to, kā mērīt 
reģionālo attīstību.

Ir jāapkaro bezdarbs, kas nabadzīgākos reģionus skar vissmagāk. Tas, ka starp noteiktām 
sociālajām grupām pastāv ilgtermiņa bezdarbs, ir sevišķi satraucoši – tāpat kā ar bezdarbu 
cieši saistītā sociālās atstumtības problēma. Lai panāktu sociālo kohēziju, ir jāpieliek pūles, lai 
nodrošinātu pēc iespējas labāku invalīdu integrāciju. ES sociālās kohēzijas svarīgs faktors ir 
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arī sieviešu un vīriešu līdztiesīgas iespējas darba tirgū. Joprojām pastāv ievērojamas darba 
samaksas līmeņa atšķirības starp vīriešiem un sievietēm, un tas kavē ekonomisko izaugsmi. 
Uzmanības pievēršana ar dzimumu saistītām atšķirībām uzlabos kohēzijas politikas 
īstenošanas efektivitāti un ļaus īstenot tādus projektus, kuros nebūs dzimumu diskriminācijas, 
kā arī ļaus panākt līdzsvaru starp ģimenes dzīvi un darbu.

Ir jāsniedz informācija par nepieciešamību ievērot dzimumu līdztiesības pieeju un par 
līdzekļiem, kā to darīt, kad tiek īstenotas un novērtētas programmas un projekti, efektīvāk 
izmantojot jau veiktos pētījumus un analīzi. Šos principus var ieviest praksē, piemēram, 
nodrošinot dzimumu politikas iekļaušanu budžetā (piemēram, pārbaudot, vai budžetā ir 
paredzēti pietiekami līdzekļi vienlīdzīgu iespēju pasākumiem), informējot sociālos partnerus 
un attiecīgās iesaistītās puses par dzimumu jautājumu aspektiem un nodrošinot, ka zināšanas 
par dzimumu jautājumiem ir pieejamas. Saprātīga pieeja dzimumu jautājumiem sociālajā un 
ekonomiskajā dzīvē, izvairoties no stereotipiem par dzimumu sociālajām lomām, ir svarīga, 
lai padarītu kohēzijas politiku efektīvāku.

Lai atrisinātu problēmas, ar kurām saskaras ES nabadzīgākie reģioni, ir vajadzīga līdzsvarota 
programma, kas ir pielāgota to īpašajām iezīmēm. Iestādēm, kuras ir atbildīgas par daudzgadu 
plānu izstrādi, pirmkārt ir jāņem vērā īstenoto projektu ilgtspējība un to ietekme uz reģionālo 
attīstību. Prioritāte ir jāpiešķir projektiem, kas attiecas uz reģionālo pieejamību, un tādējādi 
projektiem transporta, kā arī IT un telekomunikāciju jomā. Tādas platformas izveide, kuras 
pamatā ir atbilstošas ekonomiskās iniciatīvas, palielinās reģiona pievilcību ieguldītājiem un 
sekmēs ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, kas palīdzēs samazināt attīstības atšķirības.


