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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Zaļo grāmatu par teritoriālo kohēziju un statusu debatēm par Kohēzijas politikas 
nākotnes reformu
(2008/2174(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Piekto progresa ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju „Reģionu 
izaugsme — Eiropas izaugsme” (COM(2008)0371),

– ņemot vērā Zaļo grāmatu par teritoriālo kohēziju „Teritoriālās daudzveidības priekšrocību 
izmantošana” COM(2008)0616),

 ņemot vērā EK līguma 158. un 159. pantu,

 ņemot vērā Ceturto ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju (COM(2007)0273),

– ņemot vērā ES Teritoriālās attīstības programmu un Leipcigas Hartu par Eiropas pilsētu 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī Teritoriālās attīstības rīcības programmas īstenošanu, 

– ņemot vērā 2008. gada 21. februāra rezolūciju par Ceturto ziņojumu par ekonomisko un 
sociālo kohēziju1 un rezolūciju par Teritoriālās programmas un Leipcigas hartas 
īstenošanu — Eiropas telpiskās attīstības un teritoriālās kohēzijas rīcības programmas 
izstrādi2, kā arī 2008. gada 21. oktobra rezolūciju par pārvaldību un partnerību reģionālās 
politikas jomā valstu, reģionu un projektu līmenī3,

– ņemot vērā Eiropas Telpiskās plānošanas novērošanas tīkla (ESPON) ziņojumu 
,,Teritorijas attīstības izredzes — Eiropas teritoriālās attīstības scenāriji” un Eiropas 
Parlamenta ziņojumu ,,Reģionālās atšķirības un kohēzija — kādai jābūt nākotnes 
stratēģijai?”,

– ņemot vērā secinājumus, kas tika pieņemti Konferencē par teritoriālo kohēziju un 
kohēzijas politikas nākotni, kura notika 2008. gada 30. un 31. oktobrī Parīzē,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

A. tā kā visas dalībvalstis vēl nav ratificējušas Lisabonas līgumu, kurā kā Eiropas 
pamatmērķis līdztekus ekonomiskajai un sociālajai kohēzijai ir ietverta arī teritoriālā 
kohēzija;

B. tā kā teritoriālās kohēzijas jēdziens ir vienmēr bijis netieši iekļauts kohēzijas politikā kopš 
tās izveides un ir šīs politikas attīstības centrā; tā kā Lisabonas līgumā un Zaļajā grāmatā 
par teritoriālo kohēziju šo jēdzienu ir izdevies izvirzīt priekšplānā un padarīt redzamāku; 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0068.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0069.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0492.
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C. tā kā, īstenojot kohēzijas politiku, ir veiksmīgi izveidota nozīmīga sinerģija ar citām 
Kopienas politikām, lai stiprinātu to praktisko ietekmi un radītu priekšrocības Eiropas 
pilsoņiem, kā arī kohēzijas politikas un pētniecības un jauninājumu jeb Lisabonas 
stratēģijas sinerģija, kura ļāvusi gūt panākumus un taustāmus pozitīvus rezultātus,

Statuss debatēm par ES kohēzijas politikas nākotni

1. atbalsta Piektajā progresa ziņojumā par ekonomisko un sociālo kohēziju ietvertos 
pamatsecinājumus, kas tika gūti sabiedriskajā apspriešanā par ES kohēzijas politikas 
nākotni; pauž apmierinājumu par lielo interesi, ko dažādas ieinteresētās personas 
reģionālās politikas jomā jau ir izrādījušas par šīm debatēm;

2. pauž gandarījumu, ka šie secinājumi ļoti lielā mērā atbilst viedoklim, ko tas paudis 
2008. gada 21. februāra rezolūcijā; atgādina, ka šī rezolūcija bija Parlamenta pirmais 
ieguldījums sabiedriskajās debatēs;

3. konstatē, ka iepriekšminētajā 2008. gada 21. februāra rezolūcijā ir pausts viedoklis, ar 
kuru tiek noraidīti jebkādi atkārtotas nacionalizēšanas mēģinājumi un atbalstīta vienas 
kopienas politika, kurā būtu jāparedz arī pievēršanās tādiem kopīgiem jautājumiem kā 
globalizācija, klimata un demogrāfiskās pārmaiņas, migrācija, kā arī energoefektivitāte; 
šajā rezolūcijā tiek pausta arī stingra pārliecība, ka šai politikai būtu jāaptver visi ES 
reģioni, sniedzot pievienoto vērtību katram, un tiek norādīts uz nepieciešamību noteikt 
prioritātes ES nozaru politiku izdevumiem un darbībām, kā arī līdzekļu piešķiršanas 
atbalstam; tiek arī uzsvērta nepieciešamība panākt dažādu nozaru politiku praktisku 
sinerģiju un integrētu pieeju, lai panāktu optimālu rezultātu praktiskā izaugsmē un 
attīstībā;

4. uzskata, ka teritoriālajai kohēzijai ir centrāla nozīme ES kohēzijas politikas attīstībā; 
tāpēc uzskata, ka ir jāizveido tieša saikne starp debatēm par Zaļo grāmatu par teritoriālo 
kohēziju un plānoto ES reģionālās politikas reformu; 

Zaļās grāmatas par teritoriālo kohēziju novērtējums

5. atzinīgi vērtē to, ka Komisija, atbildot uz ilgstoši izteikto Eiropas Parlamenta prasību, ir 
pieņēmusi Zaļo grāmatu par teritoriālo kohēziju; lai gan Lisabonas līgums vēl nav 
ratificēts, pilnībā atbalsta lēmumu turpināt analizēt teritoriālo kohēziju, kas ilgstoši bijusi 
viens no centrālajiem jautājumiem jebkādās debatēs par reģionālo politiku; 

6. uzskata, ka Zaļajā grāmatā trūkst skaidras teritoriālās kohēzijas definīcijas un tāpēc netiek 
īpaši veicināta šī jaunā jēdziena izpratne; turklāt pauž nožēlu, ka Zaļajā grāmatā nav 
izskaidrots, kā teritoriālo kohēziju integrēs jau esošajā kohēzijas politikā un īstenos 
nākamajā plānošanas periodā; 

7. atzinīgi vērtē analīzi, kas iekļauta Zaļajā grāmatā, kurā definēti trīs teritoriālās kohēzijas 
attīstībai būtiski pamatjēdzieni — koncentrācija, savienošana un sadarbība; uzskata, ka,
izmantojot šos jēdzienus, var rast risinājumu dažiem galvenajiem šķēršļiem, kas kavē 
Eiropas Savienības harmonisku attīstību, piemēram, saimnieciskās darbības 
koncentrācijas negatīvajai ietekmei, nevienlīdzībai attiecībā uz piekļuvi tirgiem un 
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pakalpojumiem attāluma dēļ, kā arī sadalījumam, ko rada ne tikai dalībvalstu, bet arī 
reģionu robežas;

8. atzinīgi vērtē to, ka ir uzsākta teritoriālās kohēzijas sabiedriskā apspriešanās, kā tas tika 
prasīts Zaļajā grāmatā; uzskata, ka jebkuras sabiedriskās apspriešanās panākumi ir tieši 
saistīti ar iespējami plašāku dažādu ieinteresēto aprindu un pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalību; aicina kompetentās valsts un vietēja mēroga institūcijas nekavējoties izplatīt 
attiecīgu informāciju, lai veicinātu izpratni par šī jaunā jēdziena svarīgumu; 

9. uzskata, ka teritoriālās kohēzijas sekmēšanai ir būtiski koordinēt visas Kopienas nozaru 
politikas, kuras rada spēcīgu teritoriālu ietekmi; tāpēc pauž nožēlu, ka Zaļajā grāmatā 
iekļautā analīze aprobežojas ar šo ES politiku uzskaitījumu, nesniedzot priekšlikumus par 
to, kā uzlabot sinerģiju starp tām, un pat ne metodes šo politiku teritoriālās ietekmes 
faktiskai noteikšanai;

10. atbalsta pieeju, ar kuru saskaņā Zaļajā grāmatā un sabiedriskajā apspriešanā netiek 
iekļautas nekādas atsauces uz teritoriālās kohēzijas finansiālo ietekmi un ietekmi uz 
budžetu; uzskata, ka, pirms pats jēdziens nav skaidri definēts un to nav skaidri sapratušas 
visas ieinteresētās personas, šādu analīzi veikt būtu pāragri; ierosina, ka šos apsvērumus 
vajadzētu izdarīt saistībā ar nākamajiem finanšu plāniem;

Teritoriālās kohēzijas jēdziena analīze

11. atbalsta Zaļajā grāmatā pausto nostāju, ka teritoriālā kohēzija nozīmē nodrošināt dažādu 
un atšķirīgu teritoriju harmonisku attīstību un iespēju to pilsoņiem gūt maksimālu labumu 
no dažādām teritorijām piemītošajām iezīmēm; uzsver faktu, ka teritoriālā kohēzija ir 
horizontāls jēdziens, uz kura pamatojas Eiropas Savienības kā vienota veseluma attīstība, 
pārvēršot dažādību par visu tās reģionu ieguvumu; ir cieši pārliecināts, ka ar teritoriālo 
kohēziju vajadzētu novērst iespēju, ka Eiropas Savienības kļūst asimetriska;

12. uzskata, ka teritoriālā kohēzija ir atsevišķs jēdziens, kam būtu jādod taustāma pievienotā 
vērtība ekonomiskajai un sociālajai kohēzijai; uzsver, ka kohēzijas trim sastāvdaļām 
(ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai) jābūt savstarpēji papildinošām un 
pastiprinošām, tajā pat laikā saglabājot savu atsevišķo misiju vienotā integrētā jēdzienā; 
tāpēc uzskata, ka starp šiem mērķiem nebūtu jāpastāv hierarhijai;

13. atzinīgi vērtē secinājumus, kas izdarīti ESPON veiktajā pētījumā par Eiropas teritoriālās 
attīstības scenārijiem līdz 2030. gadam, kurā iekļauti reāli dati, kas palīdz risināt debates 
par ES un valstu politiku veidolu, lai tādējādi izveidotu īstos instrumentus, ar kuru 
palīdzību izvairīties no ES teritoriju polarizācijas un depopulācijas un radīt optimālus 
apstākļus kvalitatīvai pilsoņu dzīvei;

14. uzsver, ka viens no svarīgākajiem teritoriālās kohēzijas mērķiem ir nodrošināt to, ka 
vienā konkrētā teritorijā gūtie panākumi un izaugsme radītu priekšrocības visam 
reģionam un visai ES; saistībā ar šo uzskata, ka izcilības centri un pētniecības un 
jauninājumu grupas ir būtiski svarīgas ekonomiskajiem panākumiem, zinātniskajiem 
atklājumiem, tehnoloģiskajiem jauninājumiem un darbavietām un ka jāstimulē lielāka 
mijiedarbība un zināšanu apmaiņa starp šiem centriem un to apkārtējiem reģioniem;
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15.   uzsver vienotā tirgus nozīmīgo ieguldījumu ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzijā; 
uzsver sabiedrisko pakalpojumu nozīmi ilgtspējīgā ekonomiskā un sociālajā attīstībā, kā 
arī nepieciešamību nodrošināt sociāli un reģionāli vienlīdzīgu piekļuvi vispārējas nozīmes 
pakalpojumiem; pauž viedokli, ka, ņemot vērā subsidiaritātes principu un ES 
konkurences tiesības, atbildība par vispārējas nozīmes pakalpojumu definēšanu un to 
sniegšanas organizēšanu, finansēšanu un uzraudzību jāuzņemas valsts, reģionālajām un 
vietēja mēroga institūcijām; taču uzskata, ka jautājumu par pilsoņu vienlīdzīgu piekļuvi 
pakalpojumiem būtu jāiekļauj debatēs par teritoriālo kohēziju;

16. konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir atzītas specifiskās attīstības problēmas, ar kurām saskaras 
reģioni ar īpašām ģeogrāfiskajām iezīmēm, piemēram, kalnu un salu reģioni un reti 
apdzīvotas teritorijas; konstatē arī to, ka pierobežas apgabalos nākas saskarties ar īpašiem 
politiskiem apgrūtinājumiem attiecībā uz pieejamību, kvalitāti un efektivitāti; noraida 
viedokli, ka teritoriālajai kohēzijai vajadzētu būt politikai, kas paredzēta tikai šo reģionu 
problēmu risināšanai; tomēr uzskata, ka šo reģionu attīstībai būtu jāpievērš īpaša 
uzmanība, lai mazinātu to apgrūtinājumus un radītu tiem iespējas efektīvi iesaistīties 
harmoniskas Eiropas Savienības kā vienota veseluma attīstībā; 

17. uzskata, ka teritoriālās kohēzijas jautājumā nevajadzētu aprobežoties ar to, ka tiek 
izskatīta ES reģionālās politikas ietekme Eiropas teritorijā, bet arī pievērsties teritoriālajai 
dimensijai, ko veido citas Kopienas nozaru politikas ar spēcīgu teritoriālo ietekmi; 
teritoriālās kohēzijas kontekstā uzsver to, cik svarīgi ir uzlabot dažādu Kopienas politiku 
sinerģiju, lai koordinētu un maksimāli palielinātu to praktisko teritoriālo ietekmi; taču 
norāda, ka vienmēr tiks saglabāta visu Kopienas politiku autonomija un ka šajā procesā 
nav paredzēts pakārtot vienu politiku kādai citai;

Ieteikumi turpmākajai teritoriālās kohēzijas attīstībai

18. sagaida, ka sabiedriskās apspriešanās rezultātā pieņems skaidru teritoriālās kohēzijas 
definīciju, par kuru kopīgi vienosies un kuru izmantos un izpratīs visas šajā jomā 
ieinteresētās personas; uzskata, ka, radot šo definīciju, tiks nodrošināta skaidrība un 
pārredzamība un ka šajā definīcijā vajadzētu koncentrēties uz pievienoto vērtību, ko 
teritoriālā kohēzija, gaidāms, ieviesīs tradicionālajā kohēzijas politikā; 

19. mudina Komisiju publicēt Balto grāmatu par teritoriālo kohēziju, kad beigsies šis 
apspriešanās process; uzskata, ka Baltajai grāmatai būs liela nozīme, nostiprinot 
teritoriālās kohēzijas jēdzienu, kā arī ierosinot konkrētus nosacījumus un politiskas 
darbības, ko vajadzētu ietvert tiesību aktu paketē par struktūrfondiem plānošanas 
periodam pēc 2013. gada; 

20. sagaida, ka trīs jēdzienus —koncentrāciju, savienošanu un sadarbību, — uz kuriem 
pamatojas Zaļaja grāmatā ietvertā teritoriālās kohēzijas analīze, būs nepieciešams 
pilnveidot un pārveidot konkrētās politiskās iespējās; mudina Komisiju izskaidrot, kā šie 
jēdzieni tiks integrēti tiesiskajā regulējumā plānošanas periodam pēc 2013. gada; 

21. aicina ievērojami pastiprināt Eiropas teritorialās sadarbības mērķi nākamajam plānošanas 
periodam; pauž pārliecību par šī mērķa pievienoto vērtību Eiropas līmenī, arī pateicoties 
tam, ka reģionālās un vietēja mēroga institūcijas tieši piedalās pārrobežu, starpvalstu un 
starpreģionālās sadarbības programmu plānošanā un īstenošanā; saistībā ar šo uzsver arī 
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Eiropas kaimiņattiecību politikas pārrobežu dimensijas un attiecīgo rīcības programmu 
nozīmi;

22. uzskata, ka teritoriālajai kohēzijai būtu jāattīstās kā horizontālam principam, kas atrastos 
visu Kopienas politiku un darbību pamatā; uzskata, ka ilgtspējīgas attīstības un vides 
aizsardzības principu attīstību vajadzētu izmantot par paraugu, kā integrēt teritoriālās 
kohēzijas jēdzienu visu atbilstošo Kopienas politiku turpmākajā pilnveidošanā;

23. uzsver nepieciešamību saistībā ar teritoriālo kohēziju izveidot papildu kvalitatīvus 
rādītājus, lai varētu labāk izstrādāt un īstenot atbilstošas praktiskas politikas, ņemot vērā 
dažādu teritoriju specifiskumu; tomēr uzsver, ka IKP joprojām ir vienīgais atbilstības 
kritērijs finansiālas palīdzības saņemšanai no struktūrfondiem;

24. uzskata, ka Kopienas nozaru politiku teritoriālās ietekmes labākai koordinēšanai ir 
nepieciešams labāk izprast un izmērīt šo ietekmi; tāpēc mudina Komisiju veikt šo politiku 
teritoriālās ietekmes novērtējumu; sagaida, ka Komisija arī nāks klajā ar konkrētiem 
priekšlikumiem saistībā ar šo teritoriālo un nozaru politiku sinerģijas izveidi;

25. atkārtoti norāda uz savu ilgstoši izteikto prasību izstrādāt reģioniem ar specifiskām 
ģeogrāfiskām iezīmēm vispusīgu ES stratēģiju, ar kuru tiem tiktu sniegta iespēja labāk 
risināt problēmas, ar kurām tie saskaras; uzskata, ka šādā ES stratēģijā arī vajadzētu 
paredzēt veidus, kā Kopienas politikas pielāgot šo teritoriju specifiskajām vajadzībām un 
priekšrocībām; 

26. tomēr uzsver, ka, izstrādājot papildu rādītājus un veicot teritoriālos novērtējumus, 
nevajadzētu radīt lielāku birokrātiju vai turpmāku kavēšanos teritoriālās kohēzijas 
veicināšanai paredzēto jauno politiku un darbību īstenošanā; uzsver nepieciešamību gūt 
tiešus rezultātus no teritoriālās kohēzijas iekļaušanas nākamajā struktūrfondu programmu 
kopumā;

27. mudina dalībvalstis stiprināt centienus, lai sasniegtu mērķus, kas noteikti pirmās rīcības 
programmas Eiropas Savienības Teritoriālās attīstības programmas īstenošanai 4. sadaļā, 
lai gūtu zināšanas par teritoriālo kohēziju un ilgtspējīgu teritorijas plānošanu, izstrādātu 
nākotnes plānus un analizētu ietekmi, kā arī atzītu ESPON svarīgo nozīmi šajā procesā;

28. ar lielu interesi konstatē, ka 5. progresa ziņojumā pirmo reizi konkrēti tiek minēti „pārejas 
reģioni”, kas atrodas starp „konverģences reģioniem” un „konkurētspējas un 
nodarbinātības reģioniem”; atzīst nepieciešamību atsevišķi pievērsties šiem reģioniem, 
kas tagad ir izdalīti kā „pakāpeniskas attiecināšanas” un „pakāpeniskas neattiecināšanas” 
reģioni starp abiem mērķiem; aicina Komisiju saistībā ar teritoriālo kohēziju ieviest 
vispusīgāku palīdzības sistēmu tādu reģionu pakāpeniskai pārejai, kuri drīzumā pārsniegs 
75 % IKP robežu, lai nodrošinātu tiem skaidrāku statusu un lielāku drošību to attīstībai;

29. uzskata, ka, izmantojot integrētu pieeju, būs lielākas iespējas gūt panākumus, ja katras 
teritorijas attīstības stratēģiju izstrādāšanā un īstenošanā jau no paša sākuma tiks 
iesaistītas reģionālās un vietēja mēroga institūcijas, kā arī ieinteresētās personas, kas var 
sniegt vispārēju pārskatu un izpratni par attiecīgās teritorijas vajadzībām un specifiskajām 
iezīmēm; 
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30. atzīst, ka ar teritoriālās kohēzijas jēdzienu tiek ieviestas dažas jaunas idejas par to, kā 
uzlabot kohēzijas politikas pārvaldību; piekrīt viedoklim, ka dažādu problēmu risināšanai 
ir nepieciešams atšķirīgs teritoriālais mērogs un ka tāpēc patiesas partnerības izveide 
starp visiem dalībniekiem, kas ir iesaistīti dažādu līmeņu reģionālajā un vietējā attīstībā, 
ir priekšnoteikums teritoriālās kohēzijas izstrādāšanas procesam, un aicina Komisiju un 
dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai izveidotu šādu daudzu līmeņu teritoriālo pārvaldību; 
uzskata, ka teritoriālajai kohēzijai būtu jākalpo, lai noteiktu piemērotu teritoriālo līmeni 
katras politikas vai pasākuma īstenošanai;

31  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Šajā pašiniciatīvas ziņojumā tiek izskatīta Zaļā grāmata par teritoriālo kohēziju un iekļauti arī 
daži vispārīgi apsvērumi par pašreizējo situāciju debatēs par ES kohēzijas politiku nākotnē, kā 
tas izklāstīts Piektajā progresa ziņojumā par ekonomisko un sociālo kohēziju. Ziņojumā 
izanalizēta Zaļā grāmata un, atbildot uz šo svarīgo politikas dokumentu, piedāvātas dažas 
sākotnējas idejas. Reģionālās attīstības komiteja uzskata, ka Eiropas Parlamentam ir svarīgi 
pieņemt skaidru viedokli ne tikai par teritoriālās kohēzijas izpratni un lomu, bet arī par ES 
reģionālās politikas nākotni.

Pamatojums

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” publicēšanai. 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 kohēzijas” iekļaušana līdztekus „ekonomiskajai 
un sociālajai kohēzijai” Lisabonas līgumā (ES Līguma 3. un 174. pants) vēl vairāk 
nostiprināja 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 īpaši akcentēja lomu, kāda būtu 
jāpiešķir teritoriālajai 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.  

Statuss debatēm par kohēzijas politikas nākotni

Sabiedriskajā apspriešanā par ES kohēzijas politikas nākotni gūtie rezultāti ir izklāstīti 
Piektajā progresa ziņojumā par ekonomisko un sociālo kohēziju. Šis progresa ziņojums sastāv 
no divām daļām.  Parlaments var atbalstīt galvenos secinājumus no šī apspriešanās procesa 
(kurā tika saņemti vairāk kā 100 iesniegumi). Tie pilnībā atbilst EP ziņojumā par Ceturto 
kohēzijas ziņojumu (referents: Ambroise Guellec) pieņemtajām pozīcijām. Šajās pozīcijās ir 
ietverts jebkāda atkārtotas nacionalizēšanas mēģinājuma noraidījums un atbalsts vienai 
kopienas politikai, kura būtu jāparedz arī pievēršanās tādiem jautājumiem kā globalizācija, 
klimata 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 tajā ir uzsvērta vajadzība pēc sinerģijas un integrētas pieejas starp dažādām 
sektorpolitikām, lai panāktu optimālu rezultātu tūlītējai izaugsmei un attīstībai.

Komisijas Zaļās grāmatas saturs
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2008. gada 6. oktobrī Eiropas Komisija beidzot pieņēma Zaļo grāmatu par teritoriālo kohēziju 
„Teritoriālās daudzveidības priekšrocību izmantošana”. Grāmatā nav sniegta „teritoriālās 
kohēzijas” definīcija, bet ar to aizsāk plašu apspriedi ar reģionālajām, vietējām pašvaldībām, 
asociācijām, NVO, pilsonisko sabiedrību, lai veicinātu kopīgu izpratni par šo jauno jēdzienu 
un tā izmantošanu turpmākajā ES reģionālajā politikā. Lai to paveiktu, tajā iekļauts saraksts ar 
konkrētiem jautājumiem, kas aptver dažādus aspektus, ieskaitot definīciju. Šī sabiedriskā 
apspriešanās notiks līdz 2009. gada februāra beigām. 

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 ir ierosināts, ka dažādībai būtu jāpārtop par vērtību un priekšrocību, 
kas veicinātu visas ES ilgtspējīgu attīstību. Tādējādi galvenais uzdevums ir palīdzēt 
teritorijām pēc iespējas sekmīgāk izmantot to resursus. Zaļajā grāmatā tiek atzīts, ka, lai to 
panāktu, efektīviem risinājumiem nereti nepieciešama integrēta pieeja un dažādu iestāžu un 
iesaistīto pušu sadarbība. Tajā īpaši minēta nepieciešamība uzlabot kohēzijas politikas 
pārvaldi, lai padarītu to elastīgāku un spējīgāku pielāgoties atbilstošākajai nepieciešamās 
intervences pakāpei.

Zaļajā grāmatā lielākā uzmanība pievērsta vajadzībai nodrošināt līdzsvarotu pilsētu-lauku 
attīstību un ieteikti līdzekļi iedzīvotāju skaita samazināšanās un pilsētu izplešanās novēršanai, 
konkrētu politisko darbību izstrādē balstoties uz trim galvenajiem jēdzieniem: koncentrāciju, 
savienošanu un sadarbību:

 Koncentrācija sniedz tādas priekšrocības kā uzlabotu produktivitāti un radošumu, 
taču tai ir arī negatīvas iezīmes, piemēram, vides aizsardzības izmaksas, 
pārapdzīvotība, zemes cenas un sociālā izstumšana. Tādējādi teritoriālā kohēzija 
būtībā ir koncentrācijas radīto ieguvumu izmantošana, vienlaikus izvairoties no 
pārmērīgas izaugsmes koncentrācijas un veicinot piekļuvi visās teritorijās notiekošās 
aglomerācijas radītajiem ieguvumiem.

Savienošana uzsver nepieciešamību virzīties uz integrētu Eiropu, kas piedāvā ātru un 
efektīvu piekļuvi tirgiem, pakalpojumiem un personām. Tas attiecas ne tikai uz 
transportu, bet arī vienotā tirgus efektīvas funkcionēšanas pamatā esošajām 
infrastruktūrām, kas, piemēram, garantē piekļuvi veselības aprūpes un izglītības, 
platjoslas interneta vai enerģijas tīklu pakalpojumiem. 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 pārrobežu jautājumiem, kas aptver jomas 
no svārstmigrācijas līdz vides aizsardzībai. Šai sadarbībai būtu jānotiek daudzos 
līmeņos, un tajā jāiesaista jauni partneri. 

Komisija arīdzan atzīst specifiskās attīstības problēmas, ar kurām saskaras triju veidu reģioni 
ar īpašām ģeogrāfiskajām iezīmēm (kalniem, salām, reti apdzīvotām teritorijām), un izvērtē, 
vai šo problēmu kompensēšanai nepieciešami īpaši politiski pasākumi. Visbeidzot, Komisija 
iezīmē virkni ES nozaru politiku, 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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Referenta vispārējas piezīmes 

A. ZAĻĀ GRĀMATA
 Zaļās grāmatas pieņemšana. Referents atzinīgi vērtē Zaļās grāmatas par teritoriālo 

kohēziju pieņemšanu, jo tā ir reakcija uz Eiropas Parlamenta ilgstoši izteikto prasību.
Lai gan Lisabonas līgums vēl nav ratificēts un „teritoriālajai kohēzijai” nav formāla 
likumiskā pamata, Zaļajā grāmatā ir pirmo reizi analizēts šis jēdziens, kas līdztekus 
ekonomiskajai un sociālajai kohēzijai būs Eiropas 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 gaidīja skaidras 
teritoriālās kohēzijas definīcijas rašanos sabiedriskās apspriešanās rezultātā, par to
kopīgi vienojoties un to izprotot visām reģionālajā politikā iesaistītajām pusēm. 

 Sabiedriskā apspriešanās. No tāda viedokļa referents atzinīgi vērtē sabiedriskās 
apspriešanās par teritoriālo kohēziju uzsākšanu. Šī procesa panākumi ir tieši saistīti ar 
iespējami plašāku dažādu iesaistīto pušu un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību debatēs, 
un Eiropas Parlamenta locekļiem arī būtu aktīvi jāiesaistās, lai efektīvi sekmētu 
Eiropas pilsoņu iepazīstināšanu ar Zaļo grāmatu par teritoriālo kohēziju.

 Gaidot Baltās grāmatas publicēšanu. Referents uzskata, ka Eiropas Parlamentam jābūt 
nelokāmam, pieprasot Baltās grāmatas par teritoriālo kohēziju publicēšanu pēc tam, 
kad būs beidzies šis apspriešanās process. Referents arī uzskata, ka Baltās grāmatas 
izdošana varētu tikai veicināt „teritoriālās kohēzijas” pārtapšanu konkrētos 
nosacījumos, ko ietvert nākamajā tiesību aktu paketē par struktūrfondiem plānošanas 
periodam pēc 2013. gada.

 Finansiālie aspekti. Referents atbalsta to, ka šajās debatēs neiekļauj norādes par 
teritoriālās kohēzijas finansiālo ietekmi un ietekmi uz budžetu. Viņš uzskata, ka 
Eiropas Parlamenta pozīcijai vajadzētu drīzāk aprobežoties ar jaunā mērķa 
politiskajiem 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. Referents uzskata, 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 praktiskās īstenošanas, bet arī apsvērt, kā šis 
jēdziens iekļausies nākotnes ES reģionālajā politikā.

Asimetriskas Eiropas perspektīvas noraidīšana. 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 mēģina demonstrēt to, kā 
dažādi attīstības modeļi ietekmē ES teritoriālo attīstību. Šī darba rezultātā arī vajadzētu 
nonākt pie papildu kvalitatīvo rādītāju izstrādes, lai risinātu teritoriju specifiskās iezīmes 
un atbalstītu atbilstošu politiku praktisko izveidi un īstenošanu;

Ieguvumu sadale visā Eiropas Savienībā. Šī ideja kļūst sevišķi aktuāla saistībā ar to, ka 
visā Eiropas Savienībā notiek izcilības centru izveide, kas ir svarīga ekonomiskajiem 
panākumiem, zinātniskajiem atklājumiem, tehnoloģiskajām inovācijām un darbavietām. Ir 
būtiski stimulēt mijiedarbību un zināšanu apmaiņu starp centriem un pētniecības un 
jauninājumu grupām un to apkārtējiem reģioniem. Šādiem plaukstošiem centriem būtu 
jārada ieguvumi, kurus vienmērīgi izdalītu visā ES teritorijā, lai palielinātu veikto 
investīciju iedarbību.

Katra reģiona potenciāla maksimāla izmantošana. Eiropas Savienībai nav viena attīstības 
modeļa, kurš vienlīdz labi darbotos visos tās reģionos. Savienības dažādība faktiski ir tās 
spēks. Ir svarīgi noteikt katra Eiropas reģiona resursus un organizēt attīstību uz to pamata, 
lai palielinātu konkurētspēju un garantētu izaugsmi un labklājību. Referents šajā ziņā 
uzskata par ļoti svarīgu bijušā Somijas premjerministra Esko Aho viedokli, ko viņš nesen 
izteica 2008. gada 16. jūlijā „Financial Times” publicētā rakstā. Esko Aho uzskata, ka 
Eiropas Savienībai jāpievēršas „Silīcija ielejas” tipa centru izveidei visā Savienībā. Ir 
svarīgi koncentrēt resursus dažos jau izveidotos centros, nevis tikai izšķiest līdzekļus 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 iestāžu tieša dalība 
pārrobežu, starpvalstu un starpreģionālās sadarbības programmu plānošanā un īstenošanā 
dod vēl vienu pozitīvu signālu šī politikas mērķa tālākai attīstībai. Saistībā ar šo būtu 
jāizceļ arī Eiropas kaimiņattiecību politikas pārrobežu dimensijas un attiecīgo rīcības 
programmu nozīme. Tas ir veiksmes stāsts ES reģionālajā politikā, 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 izveidot 
visaptverošu stratēģiju, kas ļautu šiem reģioniem kompensēt to nopietnos un pastāvīgos 
dabas un demogrāfiskos trūkumus. Tāpēc šo reģionu attīstība būtu jāizskata īpaši, lai 
precīzi nodrošinātu harmonisku Savienības attīstību un panāktu „teritoriālo kohēziju”.
Taču referents uzsver, ka teritoriālā kohēzija ir horizontāls jēdziens, kas attiecas uz visiem 
ES reģioniem; to nevar uztvert kā jaunu politiku reģioniem ar īpašām ģeogrāfiskajām 
iezīmēm.

Kopienas nozaru politiku teritoriālā ietekme. Referents pauž nožēlu, ka Zaļās grāmatas 
attiecīgajā nodaļā 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 
nepieciešamību izveidot visu ES darbību un politiku integrētu pieeju. Politiskā aspektā var 
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norādīt, ka šī ideja pilnībā atbilst vajadzībai koordinēt visu Kopienas nozaru politiku 
teritoriālo ietekmi konkrētā teritorijā. Tajā pat laikā jāpiezīmē, ka, akcentējot citu ES 
nozaru politiku teritoriālo dimensiju, Eiropas Parlaments nemēģina samazināt ES 
reģionālās politikas svarīgumu un autonomiju. Gluži otrādi, integrētas pieejas mērķis ir 
maksimāli pastiprināt strukturālo intervenču efektu nekavējoties un par labu Eiropas 
pilsoņiem.

Teritoriālā pārvaldība. Zaļajā grāmatā aplūkota uzlabota teritoriālā pārvaldība kā 
svarīgākais aspekts veiksmīgai kohēzijas politikas īstenošanai nākotnē. Ņemot vērā 
secinājumus, kas izdarīti 2008. gada 18. septembrī pieņemtajā EP ziņojumā par 
„Pārvaldību un partnerību valsts un reģionālā līmenī un pamatu projektiem reģionālās 
politikas jomā” (referents: Jean Marie Beaupuy), referents uzsver nepieciešamību sekmēt 
daudzlīmeņu pārvaldības sistēmu un noteikt atbilstošo teritoriālo līmeni, kādā intervence 
būtu efektīvāka dažādajās programmu plānošanas un īstenošanas stadijās. Pienācīga 
uzmanība arī tiek pievērsta jaunu teritoriālo partnerību izveides nozīmei, kam jābūt visu 
saistīto Zaļajā grāmatā ietverto analīžu centrā.

Pārejas reģioni. Referents konstatē, ka 5. progresa 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 „pakāpeniskas attiecināšanas” un 
„pakāpeniskas neattiecināšanas” reģioni starp abiem mērķiem. Referents pilnībā atbalsta 
šo pieeju saistībā ar teritoriālo kohēziju 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 robežu.

Zaļajā grāmatā par teritoriālo kohēziju ir arī minēta virkne citu jautājumu, kas ir ņemti 
vērā, piemēram, piekļuve vispārējas nozīmes pakalpojumiem vai papildu rādītāju izstrāde, 
lai labāk pārraudzītu teritoriālās kohēzijas raksturīgās iezīmes un tendences. Referenta 
viedoklis par visiem šiem jautājumiem ir iekļauts ziņojumā. 

Nobeigums

Šajā ziņojumā ir iekļauta virkne apsvērumu par attiecīgajiem Komisijas paziņojumiem un 
izteikti priekšlikumi Komisijai, dalībvalstīm un reģionālajām un vietējām institūcijām, lai 
sagatavotu pamatu labākas izpratnes veidošanai par to, kas teritoriālā kohēzija varētu būt un 
kā teritoriālās dimensijas iekļaušana kohēzijas politikā ietekmētu visus iesaistītos dalībniekus.

Taču vissvarīgākais ir tas, ka ar šo ziņojumu, gaidāms, tiks nostiprināta Eiropas Parlamenta 
nostāja Eiropas mēroga debatēs par teritoriālo kohēziju, un šīs debates lielā mērā ietekmēs 
plašākas debates par reģionālo un kohēzijas politiku pēc 2013. gada un struktūrfondu apjomu 
nākamajā plānošanas periodā. 


