Eiropas Savienība

Atklāts Jaspers birojs Vīnē
Eiropas komisija, Eiropas Investīciju
banka un Eiropas Rekonstrukcijas un
attīstības banka Vīnē atklāja jauno
Jaspers reģionālo biroju. Šis birojs ir
otrais no trim Jaspers reģionālajiem
birojiem, kurus partneri ir paredzējuši
izveidot (pirmais birojs jau tika
atklāts Varšavā un pēdējo no trim
birojiem ir plānots atklāt Bukarestē).
Vīnes birojs palīdzēs Čehijas,
Ungārijas, Slovākijas un Slovēnijas
iestādēm sagatavot nozīmīgus
struktūrfondu un Kohēzijas fonda
projektus.
http://www.eib.europa.eu/news/
press/press.asp?press=3274

Struktūrfondu un Kohēzijas
fonda programmu izvērtēšana
“Norādījumi par izvērtēšanas
metodēm: izvērtēšana plānošanas
perioda laikā” ir piektais darba
dokuments dokumentu sērijā, ko ir
sastādījuši Reģionālās politikas
ģenerāldirektorāts un Nodarbinātības
ģenerāldirektorāts. Dokumenta
mērķis ir sniegt metodiskas vadlīnijas
struktūrfondu un Kohēzijas fonda
programmu izvērtēšanai 2007.–
2013. gada periodā.
http://ec.europa.eu/regional_policy/
sources/docoﬃc/2007/working/
wd5_ongoing_en.pdf

Izlīdzinot atšķirības platjoslas
pakalpojumu jomā
Konferenci “Izlīdzinot atšķirības
platjoslas pakalpojumu jomā”, kas
notika Briselē 14. un 15. maijā,
apmeklēja aptuveni 780 cilvēku. Divu
dienu laikā dalībnieki meklēja
iespējas, kā labāk pielietot
informācijas un komunikāciju
tehnoloģijas (IKT), lai sekmētu
reģionālo un vietējo attīstību un
uzlabotu mazāk attīstītu reģionu un
lauku rajonu pievilcību. Dalībnieki
izvēlējās arī “Eiropas 2007. gada
platjoslu projekta godalgas” ieguvēju.
http://ec.europa.eu/information_
society/events/broadband_gap_
2007/index_en.htm

Pierobežu rajoni un pārrobežu
sadarbība
Reģionālās politikas
ģenerāldirektorāta atbalstītā Mission
Opérationnelle Transfrontalière (MOT)
šā gada 8. un 9. novembrī Lillē
organizē Eiropas konferenci par tēmu
“Pārrobežu teritorijas — Eiropas
ikdiena”. Tiek plānots, ka konferencē
piedalīsies vairāk nekā 800
dalībnieku, kuri aplūkos politiskos un
darba jautājumus, kas saistīti ar
pārrobežu sadarbību un Eiropas
teritoriālās sadarbības nākotni.
http://www.espacestransfrontaliers.eu/
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Pielāgošanās — kohēzijas politikas panākumu atslēga
Kohēzijas politika ir pierādījusi savu spēju atbalstīt ES reģionālo attīstību un konverģenci, tomēr
šobrīd tā sastopas ar nākošo gadu izaicinājumiem un pieprasa jaunas debates par tās nākotnes
virzību.
Šie ir galvenie atzinumi, ko sniedz Eiropas Komisijas
Ceturtais ziņojums par ekonomisko un sociālo kohēziju, kas tika laists klajā 30. maijā. Ziņojums ar nosaukumu “Attīstīti reģioni, attīstīta Eiropa” sniedz 27 dalībvalstu lielās Savienības un tās 269 reģionu pirmo
ekonomisko, sociālo un teritoriālo izvērtējumu.

4. Kopienas politika un kohēzija. Ziņojums rāda,
ka dažādas Kopienas politikas — pētniecība un
attīstība, inovācija, lauksaimniecība, konkurence
un valsts palīdzība — palīdz padarīt kohēzijas politiku vēl efektīvāku. Tomēr nākotnē šīs sinerģijas
būtu jāizmanto vēl efektīvāk.

Tas satur ES reģionu pašreizējā stāvokļa detalizētu
analīzi IKP, produktivitātes un nodarbinātības aspektos un nosaka izaicinājumus, ar ko saskarsies dalībvalstis un reģioni nākamajos gados. Turklāt tas satur
Eiropas kohēzijas politikas ietekmes pirmo izvērtējumu 2000.–2006. gada programmēšanas periodā, kā
arī jaunā 2007.–2013. gada programmēšanas perioda
sagatavošanas izvērtējumu. Ziņojums sastāv no
četrām daļām.

Iepazīstinot ar ziņojumu, ES Reģionālās politikas komisāre Danuta Hibnere teica, ka ES Kohēzijas politika
ir “pierādījusi savu spēju pielāgoties mainīgajiem apstākļiem”, un brīdināja, ka ES arī turpmāk sastapsies ar
jauniem izaicinājumiem nākamajos gados, ieskaitot
“populācijas samazināšanos, kas varētu sākties ap
2020. gadu un jau ir sākusies dažos reģionos, lielāku
ekonomisko spiedienu no globālajiem konkurentiem,
paaugstinātas enerģijas cenas, klimata maiņu un sociālo polarizāciju”.

1. Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā situācija un
tendences ES-27 dalībvalstīs un reģionos. Analīze rāda, ka ienākuma un nodarbinātības atšķirības
ES ir samazinājušās pagājušās desmitgades laikā.
Tomēr joprojām pastāv svarīgi neatrisināti jautājumi, it īpaši starp vecajām un jaunajām dalībvalstīm,
un ir skaidrs, ka šo jautājumu risināšana prasīs
daudz laika.
2. Kohēzijas politikas ietekme. Ziņojumā tiek secināts, ka ES Kohēzijas politikai ir bijusi tieša ietekme
uz reģionālo konverģenci un nodarbinātību, veicinot IKP pieaugumu Grieķijā par 2,8 % un Portugālē
par 2,0 % 2000.–2006. gada periodā. Sākuma aprēķini liecina par to, ka 2007.–2013. gada periodā tā
palīdzēs palielināt IKP Lietuvā, Latvijā un Čehijā par
8,5 %, bet Polijā par 5,5 %.
3. Valsts politika un kohēzija. Ziņojums izceļ
faktu, ka pēdējos gados valsts investīcijas ES ir
samazinājušās, bet lēmumu pieņemšana un
valsts investīciju pārvaldīšana tiek arvien vairāk
decentralizēta līdz reģionālajam un vietējam līmenim. No 2000. līdz 2005. gadam valsts izdevumi šajos līmeņos pieauga par 3,6 % gadā, straujāk nekā IKP (1,7 %) un kopējie valsts izdevumi
(2,4 %).

Publicējot Ceturto kohēzijas ziņojumu, Komisija ir uzsākusi pārrunas par to, kā kohēzijas politikai ir jāattīstās, lai tiktu galā ar jaunajiem izaicinājumiem. 2007. un
2008. gadā Komisija izstrādās savu pieeju 2008./2009.
gada budžeta pārskatam. Ceturtais kohēzijas forums,
kas notiks 27. un 28. septembrī, dos iespēju apspriest
visus šos jautājumus ar ieinteresētajām pusēm. Foruma uzmanības centrā būs daudzi svarīgi jautājumi,
piemēram:
1. Ko mēs varam mācīties no pieredzes ar 2007.–2013.
gada programmas sagatavošanu?
2. Šajā kontekstā runājot, jānoskaidro, cik labi Kohēzijas politika ir sagatavota pārvarēt jaunos izaicinājumus, ar ko Eiropas reģioni sastapsies tuvāko gadu
laikā.
3. Kādā veidā kohēzijas politikai ir iespējams attīstīt
integrētu un elastīgāku pieeju attīstībai/izaugsmei
un nodarbinātībai šajā kontekstā?
4. Izvērtējot iepriekšminētos jautājumus, kāds ir politikas pārvaldības sistēmas novērtējums 2007.–
2013. gada periodā?
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoﬃc/
oﬃcial/reports/cohesion4/index_en.htm
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Reģionu un pilsētu potenciāla izmantošana
24. un 25. maijā Leipcigā neformālas tikšanās laikā ES pilsētu attīstības un teritoriālās kohēzijas ministri apstiprināja divus
svarīgus politikas dokumentus, kuru mērķis ir uzsvērt reģionu un pilsētu lomu ekonomiskās izaugsmes veicināšanā un darbavietu
radīšanā Eiropas Savienībā.
Dokumenti ar nosaukumiem “ES teritoriālā darba kārtība” un “Leipcigas
harta par ilgspējīgām Eiropas pilsētām” pieprasa atzīt Eiropas reģionu un
pilsētu daudzveidību un identitāti un aicina dot iespēju tām ņemt lielāku
dalību ES līmeņa politikas veidošanā un ilgspējīgas izaugsmes un nodarbinātības attīstības veicināšanā.

jaunai pilsētu politikai Eiropā. Harta uzsver pilsētu nozīmīgo lomu, jo tajās dzīvo vairāk nekā 60 % Eiropas iedzīvotāju un tās rada 75–85 % no ES
IKP, un tā akcentē vajadzību sniegt pilsētām lielāku palīdzību tādu problēmu kā sociālā izolācija, strukturālās izmaiņas, novecošana, klimata
maiņa un mobilitāte risināšanā.

“Teritoriālā darba kārtība” apstrīd integrētas teritoriālās attīstības politikas pielietošanas ieguvumus. Tā pieprasa nākotnē panākt plašāku sadarbošanos un tīklošanu teritoriālo aspektu ziņā, ieskaitot ilgspējīgas ekonomiskās izaugsmes un darba tirgus politiku, tīklošanu starp pilsētu reģioniem un mūsdienīgu pieeju pilsētu un telpas attīstībai, iesaistot daudz
un dažādus reģionālos un vietējos dalībniekus.

Hartas ietvaros ministri piedāvā 21. gadsimta “Eiropas pilsētas” ideālo
modeli un vienojas par vienotu stratēģiju, veidojot “integrētu” pilsētu
attīstības politiku, kas liek uzsvaru uz iekšpilsētu un graustu rajonu atdzīvināšanu, vietējās ekonomikas un darba tirgus uzlabošanu, tīru pilsētas transportu un iebraucēju integrāciju.

Apstiprinot Leipcigas hartu, ES ministri vienojās, ka pirmoreiz, pielietojot
vienādus principus un stratēģijas pilsētu attīstības politikā, ir likti pamati

http://www.bmvbs.de/Anlage/original_995333/Leipzig-Charter-onSustainable-European-Cities-ﬁnal-draft-2-May-2007.pdf

Aicinājums piešķirt lielāku ﬁnansējumu mājokļu fondam un reģionālajai
inovācijai
10. maijā Eiropas Parlaments apstiprināja divus pēc pašu iniciatīvas radītus ziņojumus par reģionālo politiku, kas izsaka
aicinājumu piešķirt lielāku ﬁnansējumu mājokļu fondam un reģionālajai inovācijai.
Pirmais ziņojums, kura autors ir Alfonso Andria (Eiropas liberāļu un demokrātu apvienības grupa (ALDE), Itālija), izsaka bažas par pieaugošajām
grūtībām iegūt atbilstošu, ﬁnansiāli pieejamu mājokli Eiropas Savienībā.
Ziņojums norāda, ka šī problēma tieši ietekmē ES pilsoņus, ierobežojot
viņu izvēles tiesības uz sociālo integrāciju un mobilitāti gan pilsētās, gan
lauku rajonos. Ziņojums uzsver, ka jaunajās dalībvalstīs ir pieejams ES ﬁ nansējums mājokļu atjaunošanai un attīstīšanai, un iesaka, sākot ar
2009. gadu, dot tādu iespēju arī vecajām dalībvalstīm (ES-15).

ras iestādēm un aicina tos nodrošināt vienādu izglītības pieejamību visos
līmeņos, palielināt informācijas un komunikāciju tehnoloģijas darbavietu
pieejamību, atbalstīt klasteru attīstību un sniegt daudzpusīgu atbalstu
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Parlamenta apstiprinātais ziņojums iesaka visā ES noteikt minimālos
kvalitātes rādītājus, kas apzīmēs “atbilstošu mājokli”, palielināt tiesības uz
mājokļa pabalstu, lai veicinātu darbinieku mobilitāti, un dot pilsētām lielāku iespēju struktūrfondu mājokļu projektu plānošanā un pārvaldīšanā.

Andria ziņojums:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/0596478 -129 - 05-19 -910 -20070507IPR06417- 09 - 05-2007-2007-false/
default_lv.htm

10. maijā Parlamentā plenārsēdes laikā tika apstiprināts otrais ziņojums
(autors Mieczyslaw Edmund Janowski (Nāciju Eiropas grupa (UEN), Polija)),
kas apskata reģionālās politikas ietekmi uz ES inovācijas iespējām. Ziņojums vēršas pie dalībvalstīm, Komisijas un reģionālajām un vietējām va-

Janowski ziņojums:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/0596479 -129 - 05-19 -910 -20070507IPR06419 - 09 - 05-2007-2007-false/
default_lv.htm

Turklāt tas mudina dalībvalstis veicināt sadarbību, izveidojot Eiropas
tehnoloģijas platformu, un aicina veidot ﬁnanšu mehānismus, kas atbilst
faktiskajām vajadzībām, uzsverot vajadzību publiskot EK/EIB/EIF ﬁnanšu
iniciatīvas Jaspers, Jeremie un Jessica reģionālā līmenī.

OPEN DAYS: 212 reģionālie un pilsētu sadarbības partneri
212 — tik rekordliels skaitlis Briselē esošo Eiropas reģionu un pilsētu biroju, kas pārstāv 33 valstis, ir pieteikuši savu
dalību kā oﬁciāli sadarbības partneri pasākumam “OPEN DAYS 2007 — Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa”. Šā gada
pasākums, ko kopīgiem spēkiem organizē Eiropas Komisija un Reģionu komiteja, notiks Briselē 8.–11. oktobrī.
Atvērto dienu 2007 informatīvais biļetens tagad ir pieejams tīmekļa vietnē, piedāvājot četras lappuses ar noderīgu
informāciju:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2007/doc/pdf/newsletter_1.pdf

Eiropas Komisija
Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts
Atbildīgais redaktors: Thierry Daman, Eiropas Komisija, Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts, 1. nodaļa, fakss: +32 2 296 60 03. Šajā publikācijā iekļautie teksti nav saistoši Komisijai.
Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/index_en.htm
Komisāre Danuta Hibnere: http://ec.europa.eu/comm/commission_barroso/hubner/index_lv.htm
Publikāciju pasūtīšana: regio-info@ec.europa.eu — Šo informatīvo biļetenu izdod 19 ES oﬁciālajās valodās.
Iespiests uz pārstrādāta papīra.

Teksts saskaņots 2007. gada 18. jūnijā.

