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Redaktora sleja
Eiropas Savienībā 2011. gada pēdējie mēneši pagāja eiro krīzes zīmē.
Gandrīz visu publisko telpu aizņēma diskusiju un pretrunīgu viedokļu par
eiro nākotni atspoguļojums. Bija vērojams plašs uzskatu spektrs no optimisma
par drīzu finanšu situācijas uzlabošanos, ko nodrošinās jaunie pārvaldības
mehānismi, līdz pat apgalvojumam, ka drīz sagaidāms Eiropas Savienības
gals. Arī žurnāls „Latvijas intereses Eiropas Savienībā” seko līdzi eiro krīzes
attīstības gaitai. Tomēr risinājumu meklēšana saspīlējuma mazināšanai ES
nav apskatāma vienīgi caur finanšu disciplīnas un pārvaldības prizmu. Attīstību nodrošinošie līdzekļi rodami Eiropā notiekošajos ekonomiskajos, poli
tiskajos un sociālajos procesos. Patiesi, nododoties dedzīgām debatēm par
eiro, mazāk uzmanības veltīts citiem Eiropas attīstībai nākotnē aktuāliem
jautājumiem. Tādēļ žurnāla ceturtais numurs pievēršas vienam no tematiem,
par kuru vēl daudz tiks diskutēts, gatavojot nākamā perioda (2014–2020) ES
budžetu.
Šoreiz esam apņēmušies pievērst uzmanību ES Kohēzijas politikai. Tā
ir joma, kurai tradicionāli tiek piešķirts ievērojams finansējums no kopējā
ES budžeta un kura mērķis ir atšķirību izlīdzināšana starp attīstības ziņā
atšķirīgiem reģioniem. Šī ir viena no ES politikām, kurā nepieciešamas bū
tiskas pārmaiņas, ko nosaka gan finanšu krīzes radītie ierobežojumi, gan
Eiropas reģionu konkurētspējas dinamikas pārmaiņas, gan labas pārvaldības
jaunu modeļu piemērošana, gan arī nepieciešamība pārskatīt mērķus un to
sasniegšanas līdzekļus. Topošais ES budžets nākamajam periodam ir izraisījis
diskusijas par šīs politikas efektivitāti. Žurnālā Eiropas Savienības Kohēzijas
politika tiek aplūkota no Latvijas skatu punkta, Eiropas Komisijas pozīcijām
un Latvijas Darba devēju konfederācijas skatījuma.
Turpinām iepazīstināt lasītājus ar dažādiem ar ES prezidentūru saistītiem jautājumiem. Vienā no rakstiem apskatīta politikas koordinācijas no
zīme, gatavojoties un vadot prezidentūru. Iepriekšējos žurnāla numuros jau
esam pievērsušies prezidentūras prioritāšu noteikšanas īpatnībām. Taču
to sasniegšana lielā mērā ir atkarīga no pārvaldības kvalitātes, ierēdņu
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profesionalitātes un spējas mobilizēt cilvēku un finanšu resursus. Piedāvā
jam ieskatu Zviedrijas prezidentūras darbībā, kuras pieredze ļautu precīzāk
noteikt iespējamos veiksmes nosacījumus. Šajā izdevumā iekļauts arī diskusijas par prezidentūras kultūras programmu pārskats. Kultūras programma
ir viens no nozīmīgiem prezidentūras publiskās diplomātijas paraugiem,
taču vienlaikus tā ir iespēja iepazīstināt ES iedzīvotājus ar Latvijas labākajiem
kultūras dzīves sasniegumiem.
Žaneta Ozoliņa,
LU profesore,
Žurnāla „Latvijas intereses Eiropas Savienībā” zinātniskā redaktore

Eiropas Savienības institūcijas, 7.–32. lpp.
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I
Eiropas Savienības institūcijas

Eiropas Savienības jautājumu
koordinācija Latvijā — 2015. gada
Latvijas prezidentūru gaidot
Guna Japiņa,

Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības koordinācijas departamenta
direktore no 2006. līdz 2011. gadam
ES Padomes prezidentūras sagatavošana un nodrošināšana 2015. gada
pirmajā pusē Latvijai būs izaicinājums gan loģistikas, gan saturiskā ziņā. Jau
prezidentūras sagatavošanas posmā nepieciešams ieviest pilnīgu skaidrību
ne tikai par sanāksmju skaitu un tajās izskatāmajiem jautājumiem, bet arī
par to, kā nodrošināt sanāksmju efektivitāti, panākt iesaistīto pušu kom
promisus un kā prezidentūras apstākļos saglabāt arī nacionālās intereses.
Respektīvi, Latvijā nepieciešams nodrošināt ES prezidentūras apstākļiem
atbilstošu ES lietu koordinācijas modeli, izvērtējot, vai premjera pakļautībā
esošs koordinācijas sekretariāts būtu efektīvāks par ārlietu resoram pa
kļautu sekretariātu un cik lielā mērā pastāvošais ES lietu koordinācijas
modelis var tikt pielāgots prezidentūras apstākļiem.

ES lietu koordinācijas mērķis un saturs
Pirmsiestāšanās periodā ES lietu koordinācija ir vērsta uz saistību iz
pildi dalībai ES. Nacionālo interešu paušanas iespējas ir ierobežotas, Taču to
sekmīgas sarunu vešanas un labi sagatavotas argumentācijas gadījumā daļēji
kompensē iespējas vienoties par pārejas periodiem. Šajā periodā koordinācija
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nepieciešama gan ierēdniecības, gan politiskā līmenī,1 jo ES integrācijas
jautājumi tiek izskatīti paralēli iekšpolitiskajai darba kārtībai, nevis kā tās
integrēts elements.
ES dalībvalstī koordinācija nozīmē kopsaucēja meklēšanu un panāktā
konsensa īstenošanu ES diskusijās, lai nodrošinātu ES lēmumu2 leģitimitāti
un atvieglotu to piemērošanu vai ieviešanu nacionālajā līmenī.3 Koordināci
jas rīki ir starpiestāžu dialogs vienota nacionālā viedokļa formulēšanai un
iesaistīto spēlētāju saskaņota rīcība, pielāgojoties ES lēmumu pieņemšanas
mašinērijai, ar nosacījumu, ka koordinācijas procesā panāktais rezultāts ir
labāks nekā bez tās.4 Šajā kontekstā precīzs ir Francijas ES lietu sekretariāta cirkulārs Francijas diplomātiem ES jautājumos: „Francijas pozīcijas ES
jautājumos jāpauž skaidri un iespējami saskaņoti. [..] Francijas pozīciju vienotība ir nepieciešams priekšnoteikums mūsu darbības efektivitātei. [..] Va
jadzība pēc saskaņotības nosaka stingru vajadzību respektēt starpinstitūciju
sadarbību.”5
Jāapzinās, ka ES lietu koordinācija nav darbalauks tikai Padomes iet
varos. Lai sasniegtu rezultātus, tā aptver visus ES lēmumu rašanās, veidošanas
un pieņemšanas posmus — lēmumprojekta sagatavošanu pēc Eiropadomes,
Parlamenta, dalībvalsts aicinājuma, darbu Komisijas dienestos, projekta
iekšējo apstiprināšanu komisāru kolēģijā un iesniegšanu apspriedēm dalīb
valstīm un Parlamentam, tā apspriešanu visos ES Padomes līmeņos un
Eiropadomē, kā arī sadarbību ar Parlamentu. Mazām dalībvalstīm būtiski
ir arī ārpus ES pamatlīgumos noteiktajām ES lēmumu pieņemšanas pro
cedūrām esošie mehānismi, piemēram, reģionālā sadarbība. Turklāt ES lēmumu leģitimitāti dalībvalstī iespējams nodrošināt, vienīgi iesaistot sociā
los partnerus, nevalstiskās organizācijas un interešu grupas. Šīs plašās
1
Dimitrova A., Toshkov D. The Dinamics of Domestic Coordination of EU policy in the new
Member States: Impossbible to Lock In? West European Politics, vol. 30, no. 5, 2007, p. 970.
2
Šajā rakstā ar ES lēmumiem tiek apzīmēts ikviens atbilstoši ES līgumiem pieņemts nolēmums:
direktīva, regula, kopīga rīcība u.c., kā arī politikas dokumenti (Eiropas Komisijas zaļās grāmatas,
komunikācijas u.c.).
3
Zusammenfassung: Die nationalstaatliche Koordination der europapolitischen Willensbildung. http://eu-koordination.info/dissertation-nationalstaatliche-koordination-verfahren-europapolitik-zusammenfassung („EU-Koordination” mājas lapa; aplūkota 28.11.2010.)
4
Turpat.
5
Kassim H. Meeting the Demands of EU Membership: The Europeanization of National Administrative Systems. In: The Politics of Europeanization, Eds. K. Featherstone and C. Radelli. Oxford
University Press, 2003, pp. 83–112.
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koordinācijas robežas attiecas gan uz ierindas dalībvalsti, gan — daudz vai
rāk — uz prezidentūru. Ņemot vērā lielo starptautiskajās sarunās iesaistīto
pušu skaitu, spēcīga koordinācija mazajām dalībvalstīm ir īpaši būtiska.6

ES lietu koordinācijas modeļi, to priekšrocības un riski
Lai gan pastāv divi galvenie koordinācijas modeļi — valdības vadītājam
vai ārlietu ministram pakļauta koordinācija, praksē pastāv vairākas to va
riācijas atkarībā no tā, vai dalībvalstī pastāv atsevišķa, koordinācijai izveidota
institūcija (kā, piemēram, Francijā), no šīs institūcijas vai premjera biroja
saspēles iespējām ar ārlietu resoru (kā, piemēram, Dānijā), no lielas nozaru
ministriju pastāvības (kā, piemēram, Grieķijā), no ārlietu resora ambīciju
līmeņa (kā, piemēram, Polijā) u.c. Lai gan pētnieki mēdz identificēt virkni
dažādu apsvērumu par labu vienam vai otram modelim (piemēram, post
padomju mantojuma ietekme uz modeļa izvēli jaunajās ES dalībvalstīs), uz
praktiskajām koordinācijas vajadzībām attiecas šādi aspekti.
Vispirms jāņem vērā, ka ikviens sekmīgs modelis tiek veidots, balstoties
uz iepriekš funkcionējošām struktūrām, lai nezaudētu institucionālo atmiņu.
Latvijas gadījumā iestāšanās ES sarunu vadītājs bija ārlietu ministrs, bet
iestāšanās sarunās atbalstu ministrijām sniedza un sarunu loģistikas pusi no
drošināja Ārlietu ministrija.
Sarunu vadītājs, būdams atbildīgs par Eiropas integrācijas procesu un
sekmēm, faktiski kļūst par Misteru Eiropu. Pēc iestāšanās ES ārlietu ministra
asociēšanai ar Mr. Eiropu vairs nav pamata, jo valsts politika ES procesos
ir tikai iekšpolitikas turpinājums. Tādēļ virknē valstu pastāv atsevišķs ES
ministra vai cits augstākās amatpersonas ES lietās postenis, kura pilnvaras
svārstās no pilnīgas kontroles pār ES tematiku līdz atsevišķiem iekšpolitiski
populāriem jautājumiem (piemēram, Zviedrijā). Politiskai amatpersonai (kā
premjera vietniekam vai Eiropas lietu ministram) ES un nacionālajā vidē
ir lielāka nozīme nekā augsta ranga ierēdnim (valsts sekretāram ES lietās,
premjera kancelejas vadītājam vai ministra vietniekam) neatkarīgi no pro
fesionālisma līmeņa.7
6
Panke D. The Influence of Small States in the EU: Structural Disadvantages and Counterstrategies, DEI Working Paper 08-3, UCD Dublin European Institute, 2008, pp. 12–13.
7
Dimitrova A., Toshkov D. The Dinamics of Domestic Coordination of EU policy in the new
Member States: Impossbible to Lock In? West European Politics, vol. 30, no. 5, 2007, p. 972.

10

Guna Japiņa

Ikdienas koordinācija ietver vairāku desmitu ES darba kārtības jautā
jumu pārraudzīšanu vienlaikus, operacionālu rīcību un taktisku jautājumu
risināšanu gan ar citām iestādēm, gan valstīm. Vairākums šo jautājumu
politiķus neaizrauj, jo sevišķi tādēļ, ka ES sarunu sarežģītības dēļ pasniegt
sabiedrībai Briseles kompromisu kā panākumu nav viegli.
Tādēļ, lai gan premjeram piesaistītas koordinācijas vienības esamība
nodrošina augstāko politisko vadību hierarhiskā ziņā, tas noteikti nenozīmē
ikdienas darba kārtības koordinēšanu augstākajā iespējamajā līmenī vai val
dības vadītāja iesaisti visās diskusijās. Koordinācijas iestādi ikdienā nevada
politiķis.8 Vēl vairāk — izvēloties spēcīgu koordinācijas biroja vadītāju, prem
jers faktiski tiek atslogots no ES tematikas.9 Turklāt hierarhiskās sistēmas
efektīvi nenodrošina horizontālo jautājumu risināšanu, bet to sekmīgi var
aizstāt skaidrs politisks vēstījums un spēcīga politiska aizmugure. Tādēļ
premjerministra modeļa spēcīgā puse ir iespēja autoritatīvi teikt gala vārdu
domstarpību gadījumos vai noteikt vispārīgu politisku kursu valsts dalībai
ES.10 Būtisks ir arī valdības politiskais spektrs — jo vairāk politisko spēku
pārstāvēti, jo vairāk nepieciešams autoritatīvs koordinators premjera per
sonā.
Lai premjera modeļa ieguvumus varētu pilnībā izmantot, koordinācijas
birojam jābūt apveltītam gan ar pietiekami augstu ambīciju līmeni, gan ar
pietiekamu administratīvo kapacitāti visu ar ES koordināciju saistīto ikdienas darbu veikšanai, pēc iespējas izvairoties no paralēlu struktūru veidoša
nas un paralēlas uzdevumu veikšanas. Tas agri vai vēlu radīs institucionālas
izmaiņas, riskējot zaudēt uzkrāto pieredzi vai sadarbības tīklus. Centralizētas
sistēmas vienmēr ir veiksmīgākas nekā sadrumstalotas.11 Tomēr arī koor
dinācijas novietojums ārlietu resorā nenozīmē premjera izslēgšanu no ES
tematikas. Premjera rezolūcijas kā galējs „spaidu elements” tiek izmantotas
8
Kassim H. Meeting the Demands of EU Membership: The Europeanization of National Administrative Systems. In: The Politics of Europeanization, Eds. K. Featherstone and C. Radelli. Oxford
University Press, 2003, pp. 83–112.
9
No intervijas ar Eiropas integrācijas biroja bijušo direktoru Edvardu Kušneru, 2010. gada
decembris.
10
Dimitrova A., Toshkov D. The Dinamics of Domestic Coordination of EU policy in the new
Member States: Impossbible to Lock In? West European Politics, vol. 30, no. 5, 2007, p. 970.
11
Rollis I. Europeanization of Internal Policies – the Case of National Administration in Latvia
and Lessons for New Democratic Communities. In: Expanding borders: communities and identities.
Proceedings of international conference, Riga, November 9–12, 2005, p. 97.
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gan premjera modeļa, gan Ārlietu ministrijas modeļa gadījumā. Latvijā būtiski starpnozaru jautājumi tiek izspriesti Ministru prezidenta vadībā, pie
aicinot iesaistītās ministrijas. Tāpat būtiski, ka ārlietu resoru rīcībā ir
diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ES dalībvalstīs. ES lēmumi primāri tiek veidoti dalībvalstu galvaspilsētās, un, piemēram, Latvijas vēstnie
cību iesaistei bijusi nozīmīga, bet atsevišķos gadījumos — izšķiroša loma
nacionālo interešu lobēšanā. Pastāvīgā pārstāvniecība ES ir Ārlietu ministrijas struktūrvienība, bet tās vadītājs (pārstāvis COREPER II) un vadītāja
vietnieks (pārstāvis COREPER I) — diplomāti. Ņemot vērā ES diskusiju
dinamiku, ir komfortablāk un līdz ar to arī efektīvāk, ja visas iesaistītās puses — pārstāvji Briselē, koordinatori galvaspilsētā un lobija rīki ES galvas
pilsētās — pārstāv visiem vienlīdz saprotamu tradīciju un sadarbības veidu.
Ārlietu ministrijas jau pēc savas būtības ir sagatavotas starpinstitūciju un
starpvalstu sarunu vešanai, kas arī ir ES lietu pamatelements.12

ES lietu koordinācijas sistēma Latvijā: vērtējums un iespējas
Ņemot vērā jau pirmsiestāšanās periodā veikto ES procedūru un da
lībvalstu pieredzes analīzi, 2003. gadā izveidotā nacionālo pozīciju ES jau
tājumos un informācijas aprites kārtība ir saglabājusies kopumā nemainīga,
precizējot vien Briseles mašinērijai piemērotākos nacionālos risinājumus
un plašāk iesaistot ES tematikas apspriešanā nevalstisko sektoru.13 Savukārt
ES lietu koordinācijas institucionālais ietvars šajā laikā piedzīvojis būtiskas
reformas: Eiropas lietu biroja izveidi un tā reorganizāciju. Ņemot vērā ne
ilgo Eiropas lietu biroja pastāvēšanu (1 gads), tā veikums, aizsākot virkni
Latvijai nozīmīgu stratēģisku diskusiju, ir atzinības vērts. Tomēr birojam
nācās pielikt pūles, lai piesaistītu kvalificētus, spējīgus kadrus, un saturiski
apjomīgie jautājumi tomēr bija par smagu, lai saspringtā režīmā varētu strādāt
ilgtermiņā.14 Gan biroja izveidei, gan reorganizācijai sekoja funkciju pārdale
12
Latvijas Republikas iekļaušanās Eiropas Savienības institucionālajā sistēmā praktiskie aspekti,
SIA Eirokonsultants, Rīga, 2002, 23. lpp.
13
Šobrīd ir spēkā Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumi Nr. 96 „Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina un aktualizē Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības
jautājumos,” kā arī Ministru kabineta instrukcija Nr. 4 "Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiro
pas Savienības jautājumos un ar tām saistīto instrukciju izstrādes un informācijas aprites kārtība.
14
No intervijas ar Eiropas lietu biroja bijušo direktori Sanitu Pavļutu-Deslandes, 2010. gada
decembris.
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valsts pārvaldes iestāžu starpā, kas izraisīja pieredzējušu un kvalificētu kadru
izkliedēšanu pa dažādām iestādēm un arī aizplūšanu no valsts pārvaldes
kopumā.
Spēcīgus ekspertus un vairāku gadu laikā uzkrātu pieredzi īsā laikā nācās
zaudēt arī nesen, budžeta konsolidācijas dēļ. Ar ES tematiku saistītā darba
apjomam pieaugot un ministriju kapacitātēm samazinoties, papildu darba
slodze un atbildība gulstas uz Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES strādājošiem
ministriju specializētajiem atašejiem. Tomēr samazinājies arī atašeju skaits
Briselē, un atsevišķas ministrijas pat atzinušas, ka to rīcībā vairs nav atašeja
darbam piemērotu ekspertu. Labākie nozaru eksperti veiksmīgi uzsāk darbu
ES iestādēs. Rezultātā Latvijas pozīcijas formulēšana, aizstāvēšana, prob
lēmsituāciju risināšana gulstas uz ekspertiem un zema līmeņa vadītājiem,
nereti ir resoriska vai pat sektorāla, un tas apgrūtina arī vienota viedokļa
veidošanu vienas iestādes ietvaros.
Taisnības labad jāatzīst, ka darba kvalitāte un ekspertīze ministrijās
atšķiras. Veiksmīgas iekšējās struktūras, prasmīgas vadības un precīzi iz
raudzītu prioritāšu dēļ radušies „ekselences centri” gan nozīmē attiecīgās
nozares interešu prevalēšanu Latvijas pozīcijās, kas ilgtermiņā var novest pie
nesabalansētas tautsaimniecības attīstības.
Neraugoties uz šiem sarežģījumiem, pašreizējo ES lietu koordinācijas
sistēmu Latvijā var raksturot kā institucionāli skaidri definētu un centrali
zētu, kur formalizēti procesi tiek īstenoti neformālas sadarbības un kontaktu
ceļā. Sistēma labi reflektē uz ES notiekošajiem procesiem un aktuālo darba
kārtību. Par spīti bažām un pašnoniecinājumam, Latvijas sniegums ES sa
runās jauno dalībvalstu vidū ir vidējs.15 Atsevišķos gadījumos (piemēram,
daudzgadu budžets līdz 2013. gadam, lauksaimniecība, vide) Latvija var tikt
ierindota politikas veidotāju vidū. Praktiski visi Latvijai prioritārie jautājumi 2004.–2010. gadā ir izlemti tā, ka Latvijas interešu iekļaušana tajos
svārstās no pilnīgas līdz maksimāli iespējamai arī situācijās, kad izredzes uz
uzvaru bijušas minimālas.
Ņemot vērā minēto, jāapsver, vai vairāki laika pārbaudi izturējušie un
laika gaitā pilnveidotie ES lietu koordinācijas sistēmas elementi nevarētu tikt
saglabāti arī Latvijas prezidentūras apstākļos.
15
Akule D. Latvia. The EU New Member States as Agenda Setters in the Enlarged European
Union. Country Report. Open Society Institute. Sofia, 2009, p. 8.
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Vecāko amatpersonu sanāksme jeb VAS (šobrīd — VAS ES jautājumos) kā starpministriju formāts darbojies nepārtraukti kopš tā iedibināšanas
1998. gadā. Šobrīd, atšķirībā no pirmsākumiem, VAS var koncentrēties uz
Latvijas viedokļa koordināciju ES lēmumu pieņemšanas procesā, nevis uz
jebkuru ar ES tematiku saistītu jautājumu izskatīšanu. Arvien lielāka uzma
nība tiek veltīta sākotnējo pozīciju (pirmais Latvijas viedoklis par jaunu
ES lēmumprojektu) izskatīšanai un potenciālo risku identificēšanai jau no
tiekošajās vai vēl tikai gaidāmajās ES diskusijās. No ministriju formāta VAS
ir kļuvis par sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām atvērtu formātu.16 Respektējot Latvijas valsts pārvaldes kapacitāti iepretim
apjomīgajai ES darba kārtībai, ir izveidots jautājumu prioritarizēšanas me
hānisms, izvairoties no Latvijai iespējami nozīmīgu jautājumu neievērošanas
un ļaujot koncentrēties uz būtiskiem jautājumiem.
Lai gan nacionālo parlamentu loma ES koordinācijā dalībvalstīs vai
rumā gadījumu ir formāla, kas saistīts ar pārāk lielo ES norišu dinamikas
un informācijas apjomu, jautājumu specifiku un izpildvaras dominējošo
raksturu,17 pēdējo gadu laikā būtiski pieaugusi Saeimas loma. ES jautājumu
izskatīšanā arvien iesaistās ne tikai Eiropas lietu komisija,18 bet arī nozaru
komisijas. ES jautājumu apspriešana ārpolitikas debašu ietvaros faktiski
pirmo reizi pavērusi regulāru iespēju tos apspriest Saeimas plenārsēžu ietva
ros.19
Likumā ir nostiprināta iespēja, ka nacionālā pozīcija kā dokuments,
kas izstrādājams valsts attīstības mērķu aizstāvēšanai ES, uz laiku var aizstāt
attiecīgus nacionālās politikas plānošanas dokumentus.20 Šis būtiskais ele
ments, lai gan dažkārt neievērots, apliecina ES procesu ietekmi uz nacionālo
politiku veidošanu.

16
Latvijas Republikas Ministru kabinets. Noteikumu Nr. 769 ”Vecāko amatpersonu sanāk
smes Eiropas Savienības jautājumos nolikums” (spēkā no 22.07.2009.), 5., 9., 10. punkts.
17
Kassim H. Meeting the Demands of EU Membership: The Europeanization of National Administrative Systems. In: The Politics of Europeanization, Eds. K. Featherstone and C. Radelli. Oxford
University Press, 2003, p. 96.
18
Latvijas Republikas Saeima. Saeimas kārtības rullis (spēkā no 01.09.1994), 185.3 pants.
19
Turpat.
20
Latvijas Republikas Saeima. Attīstības plānošanas sistēmas likums (spēkā no 01.01.2009.),
11. pants.
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ES lietu koordinācijas vajadzības un iezīmes
prezidentūras apstākļos
Ja „ierindas dalībvalsts” pārstāvju nesaskaņotu rīcību var vērtēt kā ne
pilnīgas koordinācijas sekas vai vienkāršu neprofesionalitāti, nesaskaņota
prezidentūras rīcība rada apjukumu visās dalībvalstīs un ārpus tām. Prezi
dentūras apstākļos pieaug gan nacionālā līmenī koordinējamo spēlētāju
skaits, gan sadarbības partneru skaits citās dalībvalstīs un ES iestādēs. Pre
zidentūra nevar ietekmēt visus procesus sev vēlamā virzienā, bet tās rokās
ir vara šos procesus izgāzt. Daļa atbildības gulstas arī uz šķietami otrā plāna
spēlētājiem, piemēram, nacionālais parlaments, vēstniecības ārvalstīs. Tādēļ,
spriežot, kādai jābūt ES lietu koordinācijai prezidentūras apstākļos, vērā jā
ņem vairāki apsvērumi.
Lai gan tiek akcentēts, ka prezidentūra savas pilnvaras laikā nevirza
nacionālās intereses un darbojas taisnīga sarunveža lomā,21 ikvienas pre
zidentūras primārais uzdevums ir spēt noturēt iepriekš gan starptautiski,
gan iekšpolitiski deklarēto kursu iepretim masīvām citu dalībvalstu, Ko
misijas, kā arī arvien pieaugošām Parlamenta interesēm. Tādēļ sekmīgas
ES lietu koordinēšanas priekšnoteikums ir skaidri definētas prioritātes un
sasniedzamie mērķi. Pretējā gadījumā prezidentūra var kļūt par citu ES spē
lētāju apkalpotāju.
Prezidentūras komandai nākas strādāt ar daudz lielāku dosjē skaitu,
kas izriet no sadarbības procedūrām ar Parlamentu un Komisijas darba
programmas, kā arī Eiropadomes prezidenta iecerēm. Papildu izaicinājums
ir reakcija negaidītās vai ārkārtas situācijās. Lai gan Padomes Ģenerālsek
retariāts sniedz prezidentūrai būtisku atbalstu ikdienas sarunu vešanas un
loģistikas darbā, prezidentūrai jāsaglabā savs ieskats un vadība pār notiekošo
visos līmeņos, t.sk. jautājumos, kuros prezidentūras ekspertīze objektīvu
iemeslu dēļ ir ierobežota.
Tādēļ līdzšinējās nacionālās procedūras prezidentūras apstākļiem nav
piemērotas to pārmērīgās formalizācijas, prezidentūrai pārāk garo termiņu
un stingrā sarunu mandāta (nacionālo pozīciju un instrukciju) dēļ. Vien
Council Guide. I. The Presidency Handbook. European Council, 2006. http://www.eurosfaire.
prd.fr/7pc/doc/1200495506_presidence_eu_handbook_2006.pdf („Eurosfair” biroja mājas lapa;
aplūkota 28.11.2010.)
21
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laikus prezidentūras koordinācijai jānodrošina gan operatīva informācijas
apmaiņa un vienota vēstījuma nodošana, gan pietiekami atvērts mandāts
sanāksmēm, kas atbilst aktuālākajam progresam sarunās.
Līdzšinējo prezidentūru pieredze apliecina, ka šiem principiem atbil
stošāk darbojas t.s Briseles tipa (Brussel–based) prezidentūras, kurās gala
vārds mandāta formulēšanā pieder Pastāvīgajai pārstāvniecībai ES. Pretēju
modeli bija izvēlējušās Slovēnija un Čehija, kuru galvaspilsētu darba temps ne
vienmēr atbilda Briseles prasībām, kavējot gan dalībvalstis, gan Parlamentu,
gan ES iestāžu dokumentu tulkotājus. Par labu Briseles tipa modelim
liecina arī fakts, ka pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās prezidentūras loma
Eiropadomes sagatavošanā ir mazinājusies.
Vienlaikus pārstāvniecībai tiek dota rīcības brīvība zināmās robežās, ko
nosaka nacionālās intereses. Prezidentūrai jābūt informētai par aktualitātēm
dalībvalstīs, starptautiskās organizācijās un trešajās valstīs, lai varētu formu
lēt ES Padomes kopējo pozīciju vai piedalīties tās formulēšanā. Šie uzdevumi
nav veicami pārstāvniecībai vienai, jo tā, lai gan ar pieredzi, ieskatu ES ko
ridoros un plašu mandātu apveltīta, tomēr ir pakārtota politisku lēmumu
veidotājiem galvaspilsētā.
Nozīmīgākais un apjomīgākais darbs galvaspilsētā notiek prezidentūras
sagatavošanas posmā, sevišķi pēdējo 6 mēnešu laikā, kad tiek sagatavoti
darba kārtības jautājumu attīstības scenāriji, iekļaujot tajos arī prezidentūras
nacionālo interešu sarkanās līnijas. Tās, apstiprinātas arī politiskā līmenī,
ir prezidentūras nacionālās pozīcijas Padomē. Ja ES kopējā pozīcija draud
sarkano līniju pārkāpt, galvaspilsētā tiek panākta vienošanās par jaunu
elastīgu mandātu tādā pašā kārtībā, kādā apstiprināts iepriekšējais. Iepriekš
apstiprinātais mandāts neattiecas tikai uz COREPER vai Ministru padomes
līmeni, tomēr — jo augstāka līmeņa diskusijas, jo nozīmīgākas dalībvalstu
un ES iestāžu intereses jāuztver, jo vairāk jāapsver elastīga mandāta iespējas.
Ne mazāk būtisks ir jautājums par koordinācijas centra saspēli ar nozares ministrijām. Gan koordinācijas sekretariātam, gan COREPER vēstnie
kiem pārstāvniecībā ir jābūt pārskatam par jautājumu virzību un „spēles
laukumu”, kā arī pilnīgai pārliecībai par to, ka prezidentūras sniegums visās
diskusijās un visos līmeņos bijis kvalitatīvs. Tādēļ COREPER vēstnieki
mēdz īstenot „totālu kontroli” pār viņu pārziņā esošajiem jautājumiem —
jebkurai informācijai jābūt pieejamai jebkurā laikā. Rēķinoties ar reālajām
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iespējām un resursiem, vērā ņemama ir Zviedrijas un Somijas pieeja, ka
par katru jautājumu tiek noteikts viens atbildīgais, un tas paliek nemainīgs
visās diskusiju stadijās. Saturiskais darbs notiek maksimāli zemā līmenī,
kas apveltīts ar maksimāli augstu ekspertīzi. Koordinācijas sekretariāts vai
COREPER vēstnieki neveic nozaru ekspertu darbu.
Tādējādi koordinācijas sekretariāta galvenā loma ir sekot tam, lai norises
Briselē netuvotos bīstami tuvu nacionālo interešu robežām, un reaģēt, ja tā
notiek. Šai nolūkā tiek īstenota nepārtraukta saziņa ar pārstāvniecību — gan
videokonferenču, gan iknedēļas vizīšu veidā. Lai aktualizētu pārstāvniecī
bas mandātu, reizi nedēļā galvaspilsēta tiek informēta par situāciju Briseles sarunās un aicināta saskaņot pārstāvniecības tālākās darbības virzienus.
Būtisks koordinācijas sekretariāta uzdevums ir citu dalībvalstu lobija
uztveršana, lakoniski, pragmatiski un neformāli vienojoties par iespējamo
kompromisu un informējot par to pārstāvniecību un Padomes Ģenerāl
sekretariātu.
Cits saturiskais koordinācijas virziens galvaspilsētā ir operatīva prezi
dentūras viedokļa izstrāde un saskaņošana par aktuālākajiem jautājumiem,
balstoties uz vēstniecību sniegto informāciju. Vērā ņemami, ka, piemēram,
Zviedrijā to veica atsevišķs Situāciju centrs, kas darbojās premjera birojā.
Visbeidzot, prezidentūras atpazīstamība un sekmes lielā mērā atkarīgas
no visu ieinteresēto nacionālo spēlētāju izpratnes par prezidentūras misiju,
par kopējiem ES procesiem un vērtībām.22 Balstot prezidentūras sarkanās
līnijas tikai uz nacionālām vai resoriskām vajadzībām, prezidentūra draud
nostāties pasīva vērotāja lomā bez iespējas pierādīt savu pievienoto vērtību
kopējā ES politiku attīstībā. Savukārt, jo vairāk nacionālais „motors” būs
apveltīts ar savas lomas izpratni ES procesos, jo lielāka varbūtība, ka valsts
tiks atpazīta un respektēta, bet tās mērķi ES — sasniegti, kā to uzskatāmi
pierāda Vācijas 2007. gada pirmā pusgada, Francijas 2008. gada otrā pusgada un, pievienojot atzinību par caurskatāmu un konstruktīvu darba stilu,
2009. gada otrā pusgada Zviedrijas prezidentūra.

22
Piemēram, Dānijā uz prezidentūras laiku tika noslēgta vienošanās — Truth agreement —
starp valdības koalīciju un opozīciju, kurā opozīcija apņēmās prezidentūras laikā neuzbrukt koalī
cijai un ļaut tai netraucēti strādāt.
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Secinājumi un ieteikumi
Sekmīga ES lietu koordinācija var tikt īstenota gan premjerministra
vadībā, gan ārlietu resora ietvaros. Dalībvalsts izvēle par labu vienam vai
otram modelim ir atkarīga no valdības vadītāja ieinteresētības ES tematikā,
politiķu un citu amatpersonu ambīciju līmeņa un gatavības atbildēt ne tikai
par stratēģiskiem vai politiski saistošiem jautājumiem, bet arī par tehnisku
ikdienas darbu. ES lietu koordinācija ir sekmīgāka, ja tās priekšgalā ir po
litiska amatpersona, kurai ir arī izpratne par ES vērtībām un tradīcijām,
vispārējiem ES procesiem un ES politiku virzību. Jāizvairās no paralēlu
struktūru veidošanas riska.
Aktuālā nacionālo pozīciju un informācijas plūsmas koordinēšana Latvijā labi nosedz aktuālo ES darba kārtību, ir strukturēta un pietiekami elas
tīga. Tomēr, prezidentūru gaidot, koordinācijas sistēmai jākļūst orientētai uz
vērtībām nevis procedūrām, un esošās koordinācijas sistēmas elementi šim
nolūkam ir labi pielāgojami. VAS ES jautājumos būtu saglabājama starp
ministriju diskusijām un informēšanai. Sākotnējās pozīcijas ir labs pamats
dosjē sagatavošanai un prezidentūras sarkano līniju nospraušanai. Saeimas
lomas tālāka attīstīšana ES procesos ļautu paaugstināt un nostiprināt na
cionālā parlamenta un arī sabiedrības izpratni gan par ES kopumā, gan par
Latvijas prezidentūras misiju un lomu.
Paralēli strādājot ar jautājumiem, kas mantoti no iepriekšējām pre
zidentūrām, un reālo iespēju dēļ atliekot malā tos, kuru izskatīšana ES nav
steidzama, prezidentūrai kā nekad agrāk tiek dota iespēja nākt klajā ar
jaunām, nacionālā līmenī būtiskām iniciatīvām. Tādēļ ir jābūt skaidram
priekšstatam par stratēģiskām nacionālajām interesēm, ar to saprotot nevis
aizsardzības līnijas, bet pašu sasniedzamos mērķus. Sarunu vešanai Padomē
prezidentūras apstākļos Pastāvīgajai pārstāvniecībai ES būtu uzticama rīcības brīvība, tādējādi koordinācija notiek gan Briselē (sarunu vešana gal
vaspilsētas mandāta ietvaros), gan Rīgā (Briseles sarunu virziena pārbaude,
informācijas apmaiņa, reakcija negaidītās situācijās).
Dalībvalsts sniegumu ES sarunās vājina koordinācijas sistēmas maiņa,
jo sevišķi, ja tas notiek vairākkārt. Kopš 2003. gada Latvijas valsts pārvaldei
vairākkārt nācies piedzīvot uzkrātās pieredzes zaudēšanu un rast ātrus risi
nājumus: reorganizējot Eiropas lietu biroju un budžeta konsolidācijas pa
sākumu kontekstā. Tādēļ pēc iespējas drīzākā laikā ir nepieciešams panākt

18

tādu Latvijas ekspertu kapacitāti un līmeni, lai pašmāju koordinatoru, citu
dalībvalstu un ES iestāžu paļaušanās uz ekspertu vērtējumiem un ieteiku
miem vienmēr būtu pilnīgi droša. Prezidentūras komandai jābūt iekšēji
lojālai un ārēji uzticamai, pretējā gadījumā prezidentūras darbs termiņu un
ieinteresēto pušu spiediena apstākļos nav iespējams.
ES koordinācijas modelis prezidentūras apstākļiem jāvērtē kontekstā
ar prezidentūras prioritāšu un darba programmas sagatavošanu un ES
lietu koordinēšanu līdz iestāšanās brīdim. Lai gan paralēli prezidentūras
sagatavošanai Latvija līdz 2014. gada 31. decembrim piedalīsies ES Padomes
darbā kā ierindas dalībvalsts, jāapsver iespēja, vai prezidentūras modelim
nebūtu jāstājas spēkā jau ar 2014. gada 1. jūliju, kad pilnvaras tiks nodotas
Itālijas–Latvijas–Luksemburgas trio. Tas ļautu praksē pārbaudīt jauno kār
tību, lai 1. janvārī prezidentūra darbu uzsāktu bez aizķeršanās. Modelim,
kas tiks izvēlēts prezidentūras sagatavošanai, būtu jāturpina funkcionēt arī
pēc prezidentūras beigām, protams, atgriežoties pie ierindas dalībvalstij
piemērotām procedūrām.

Gatavošanās ES prezidentūrai:
Zviedrijas pieredze
Ilze Rūse,

Rīgas Juridiskās augstskolas vieslektore,
Latvijas norīkotā eksperte Zviedrijas 2009. gada prezidentūrā
ES prezidentūru rotācijas secība1 grupē ES dalībvalstis prezidentūru trio,
ņemot vērā to izmēru un ģeogrāfisko izvietojumu, un nosaka dalībvalstu
prezidēšanas kārtību laika posmam no 2007. līdz 2020. gadam. Pēc šī gra
fika dalībvalstu prezidēšanas iespēja atkārtojas ik pēc 14 gadiem. Tik ilgs
laiks jāgaida līdz nākamai iespējai aktīvi ietekmēt ES politikas veidošanu.
Šajā kontekstā jautājums par veiksmīgu prezidentūru vienlaikus ir arī
jautājums par valsts dalības Eiropas Savienībā iespēju reālu izmantošanu,
kas neatkārtojas bieži.

Šī raksta mērķis ir izanalizēt dažus aspektus, kas atšķir veiksmīgu prezi
dentūru no mazāk veiksmīgas. Vai iespējams šos apstākļus paredzēt iepriekš,
lai nebūtu jāgaida nākamie 14 gadi savu kļūdu labošanai? Raksta pirmajā daļā
ieskicēti daži aspekti prioritāšu formulēšanā, prezidentūras darba vadīšanā
un ārējā pārstāvībā, kas būtu jāņem vērā, gatavojoties Latvijas 2015. gada
ES prezidentūrai. Otrajā daļā sniegti piemēri un risinājumi no Zviedrijas
2009. gada prezidentūras, kura tika vērtēta kā veiksmīga.2
Prezidējošās valsts panākumus nosaka tās spēja veiksmīgi vadīt ES
darbu sešus mēnešus. Gatavojoties ES prezidentūrai, jāņem vērā trīs galvenie
uzdevumi, ko ietver ES darba vadīšana: (1) darba kārtības formulēšana,
(2) sanāksmju vadīšana un (3) ārējā reprezentācija.3 No prezidējošās valsts
1
Prezidēšanas secība noteikta saskaņā ar “Eiropas Savienības Procedūras noteikumiem”
(Council Rules of Procedure, OJ. No. L 285, 16.10.2007.)
2
Miles L. The Swedish Presidency. Journal of Common Market Studies, 2010, no. 48, pp. 81–93.
3
Elgström O. (Ed.) European Union Council Presidencies. A Comparative Analysis. London,
Routledge, 2003.
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skatu punkta svarīgi identificēt pašas dalībvalsts ieguvumus, realizējot šos
uzdevumus.

Darba kārtības formulēšana
Darba kārtības formulēšana (angļu val. agenda-setting) ir viens no gal
venajiem prezidējošās valsts rīcībā esošajiem ietekmēšanas instrumentiem.
Praktiski tas notiek, izvirzot stratēģiskās politikas prioritātes sešu mēnešu
periodam, kas saskaņotas un iekļaujas kopējā trio prezidentūru 18 mēnešu
prioritāšu kontekstā. Prezidentūru rotāciju sarakstā iestrādātais ģeogrāfiskās
pārstāvības princips rada dalībvalstīm papildu izaicinājumus, jo valstu
grupēšana trio apgrūtina ģeogrāfiski aktuālu prioritāšu izvirzīšanu, izolējoties
no kopējām trio interesēm. Piemēram, Latvijai, formulējot darba kārtību
2015. gada pirmajam pusgadam, jāpanāk vienotība ar Itāliju, kas prezidē
pirms Latvijas, un ar Luksemburgu, kas pārņem prezidentūru no Latvijas.
Viens no starptautisko attiecību galvenajiem principiem mazu valstu
ietekmes nodrošināšanā ir stratēģiska prioritarizēšana.4 Tāpēc būtu nepareizi
pieņemt, ka prezidentūras ambīciju līmenis mērāms prezidentūras prioritāšu skaitā. Spānijas prezidentūra sākotnēji izvirzīja tik ambiciozu darba
plānu, ka „vieglāk bija uzskaitīt tos jautājumus, kas nav prezidentūras prio
ritātes, nekā tos, kas ir iekļauti prioritāšu sarakstā”.5 Beļģijas prezidentūra
2010. gada otrajā pusē sākotnēji apņēmās īstenot 20 prioritātes6, kuras pre
zidentūras gaitā reducējās uz aktuālās likumdošanas aktu virzīšanu, turpinot
iepriekšējās prezidentūras iesākto. Minētais piemērs liecina, ka, formulējot
prezidentūras prioritātes, lielā mērā jārēķinās ar t.s. mantoto darba kārtību
(angļu val. — inherited agenda). Šī darba kārtības daļa ietver likumdošanas
aktu un politisko iniciatīvu virzību, kas prezidentūrai jāturpina neatkarīgi no
tās izvēles. Papildus vēl jāpieskaita dažādas iespējamas krīzes situācijas, kas
rotējošajai prezidentūrai jārisina bez iepriekšējas plānošanas. Pētījumi rāda,
ka prezidentūras plānotajām prioritātēm atliek tikai aptuveni 10% no darba
kārtības.7 Šī iemesla dēļ vairums dalībvalstu cenšas formulēt 3–5 prioritātes,
Panke D. (Ed.) Small States in European Union, London, Ashgate, 2010.
Heywood P. Spain’s EU Presidency: Ambitions beyond Capacity. Journal of Common Market
Studies, 2011, no. 49, pp. 77–89.
6
Drieskens E. Ceci n’est pas une présidence: The 2010 Belgian Presidency of the EU. Journal of
Common Market Studies, 2011, no. 49, pp. 91–102.
7
Tallberg J. The Agenda-Shaping Powers of the EU Council Presidency. Journal of European
Public Policy, 2003, vol. 10(1), pp. 1–19.
4
5
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ievērojot principu, ka rotējošās prezidentūras panākumus vērtē nevis pēc
tās plāniem un ambīcijām, bet pēc sasniegtajiem rezultātiem. Tādēļ ir
svarīgi izvirzīt reālistiskas prioritātes. Mazām dalībvalstīm jāapzinās, ka to
ietekmes palielināšanā nozīmīga vieta ir sadarbībai ar līdzīgi domājošiem.
Sabiedroto identificēšana, kopējas rīcības izstrādāšana un iepriekšējs lobijs
ES institūcijās ir prakse, ko pielietojusi t.sk. Zviedrijas prezidentūra, virzot
Baltijas jūras stratēģiju vai Austrumu Partnerības (Eastern Partnership) iniciatīvu kā savas gaidāmās prezidentūras prioritātes. Lai šāda taktika reģiona
iesaistīšanā būtu veiksmīga, savstarpējs domubiedru konsultāciju un insti
tūciju lobēšanas darbs jāsāk ļoti savlaicīgi. Piemēram, konsultācijas par Bal
tijas jūras stratēģiju kā iespējamo savas 2009. gada prezidentūras prioritāti
Zviedrija uzsāka četrus gadus pirms prezidentūras. Turpretim Čehijas pre
zidentūras gatavošanas pieredze liecina par tendenci virzīt prezidentūras
prioritātēm izteikti nacionālas un iekšpolitiskas intereses, kas pēc tam jāpaceļ ES kopējo interešu kontekstā un jāiekļauj trio prezidentūras programmā.8
Šis salīdzinājums parāda, cik svarīgi jau agrīnā stadijā apzināties prezidentū
ras formālo neitrālā starpnieka lomu un stratēģiski izvirzīt prioritātes, kurās
dalībvalsts nav vienīgais ieinteresētais spēlētājs.
Starptautisko attiecību literatūra iesaka mazām valstīm būt piesardzīgām
ārpolitikas veidošanā; tās nevar atļauties tik atklātu spēka demonstrēšanu kā
lielās valstis.9 Pastāv arī uzskats, ka mazās dalībvalstis biežāk seko neitrāla
starpnieka principiem (vismaz ārēji), tādā veidā rūpējoties par savu reputāciju. Zināmā mērā valsts lielums un iepriekšējais darbības stils, piedaloties
ES darbā, veido priekšstatus par gaidāmo prezidentūru. Piemēram, Ziemeļ
valstis parasti tiek uzskatītas par labiem prezidentūras stratēģiem un ir no
drošinājušas sev reputāciju kā valstis, kuras seko vispārpieņemtām normām.10
Lisabonas līgums ir mainījis rotējošās prezidentūras ietekmi darba kārtības formulēšanā Kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) un
Kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) ietvaros, nododot piln
varas ES Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos un

8
Karlas J. The Excecutive Coordination of the Czech EU Presidency, Paper for ISA Confe
rence, New York, February 2009.
9
Bengtsson R., Elgström O. and Tallberg J. Silencer or Amplifier? The European Union Presidency and the Nordic Countries. Scandinavian Political Studies, 2004, vol. 27(3), pp. 311–332.
10
Turpat.
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to atbalstošajām struktūrām.11 KĀDP/KDAP politiku jomas nodošana pa
stāvīgā Augstā pārstāvja institūcijas uzraudzībā atrisina politikas kontinuitā
tes problēmas, kas radās Nicas līguma regulējuma ietvaros, prezidentūrām
mainoties ik pēc sešiem mēnešiem. Tomēr ES ārējās attiecības neveido tikai
KĀDP/KDAP. Tās ietver arī ārējās tirdzniecības politiku, sadarbību attīstī
bas jomā, vides un klimata politikas ārējo dimensiju un jomas, kurās ES ir
ekskluzīva vai dalīta kompetence. Praksē tas nozīmē, ka kopējā tirgus ārējās
dimensijas jautājumos tradicionāli liela ietekme ir Komisijai, Parlamentam
un kopienas lēmuma pieņemšanas metodei (angļu val. — community method)
ar institūciju līdzvērtīgu iesaisti.12 Šo politiku ietvaros rotējošā prezidentūra
arī turpmāk būs nozīmīgs spēlētājs. Prezidentūras nozīmīgā loma saglabājas
arī visās ES sektorālajās politikās (enerģētika, konkurētspēja utt.), kuras bieži
vien ir mijiedarbībā ar ES ārējo politiku.
Darba kārtības formulēšanā līdztekus stratēģiskai politikas prioritāšu
izvirzīšanai bieži vien nepietiekami novērtē operatīvās darbības iespējas, ko
prezidējošajai valstij sniedz privilēģijas izmantot procedūru savās interesēs.
Praktiski tas nozīmē iespēju noteikt, cik bieži, kādā formā un secībā tiks
organizētas sanāksmes. Nenoliedzami, darba operatīvā plānošana (to stra
tēģiski pielietojot) ir instruments prezidentūras ietekmes palielināšanai. Sa
nāksmju biežums, sanāksmju formāta izvēle, sadarbības ar ES institūcijām
plānošana ir tikai daži no veidiem, kā prezidentūra var mērķtiecīgi virzīt
sarunu iznākumu sev vēlamajā virzienā.

Prezidentūras darba vadīšana
Prezidentūras darba vadīšana ir atkarīga no iekšējiem un ārējiem in
stitucionāliem faktoriem. Valsts pārvaldes efektivitāte, ES koordinācijas un
sarunu vadīšanas prasmes tiek uzskatītas par mazo valstu ‘kapitālu’ ietekmes
palielināšanā iepretim lielo valstu strukturālajam spēkam, ko nosaka to
11
Lisabonas līguma 13.a pants nosaka, ka „Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības
politikas jautājumos, kas vada Ārlietu padomi, ar saviem ierosinājumiem palīdz Kopējās ārpolitikas
un drošības politikas izstrādē un nodrošina Eiropadomes un Padomes pieņemto lēmumu īsteno
šanu. Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos pārstāv Savienību jautājumos, kas saistīti ar Kopējo ārpolitiku un drošības politiku. Viņš Savienības vārdā risina politisko
dialogu ar trešām personām un pauž Savienības nostāju starptautiskās organizācijās un starptautiskās konferencēs.”
12
Craig P. The Lisbon Treaty. Law, Politics, and Treaty Reform, Oxford University Press, 2010.
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izmērs, balsu pārsvars un ievērojamie administratīvie resursi. Neraugoties
uz lielo valstu strukturālo pārsvaru, mazas valstis bieži tiek uzskatītas par
ietekmīgiem spēlētājiem. Tradicionāli par veiksmīgām tiek uzskatītas Zie
meļvalstu prezidentūras ES.13 Prezidentūras panākumus ietekmē arī divi
valsts iekšējie faktori — tās politiskā elite un valsts administrācija. Kaut arī
ir daži ekstrēmi piemēri, kad dalībvalstis ir sekmīgi veikušas prezidentūras
pienākumus bez valdības (Beļģija, 2010) vai, pastāvot iekšpolitiskai krīzei
(Čehija, 2009), politiskā stabilitāte un politiskās elites mobilizēšanās spēja
ir nepieciešami priekšnoteikumi veiksmīgai prezidentūras norisei. Politiskā
elite prezidentūras rezultātu ietekmē divējādi — pirmkārt, stabilitāte valsts
iekšienē veicina prezidējošās valsts realizētās politikas uzticamību pārējo
dalībvalstu skatījumā; otrkārt, tā nodrošina valsts administrācijas vadību
prezidentūras laikā. Spānijas 2010. gada prezidentūras izvērtējums parāda,
ka finanšu krīze valstī lielā mērā traucēja prezidentūras virzītās politikas
uzticamībai ES ekonomiskās politikas stabilizācijā.14 Turpretim Beļģijas pie-
mērs parāda, ka, neraugoties uz iekšpolitiskām grūtībām, dalībvalsts var
veiksmīgi veikt prezidentūras pienākumus, ja vien tai ir nevainojami funkcionējošs un profesionāls valsts pārvaldes aparāts, ieskaitot efektīvu pre
zidentūras sekretariāta darbību. Minētie piemēri norāda, ka, gatavojoties
prezidentūrai, nepieciešams diferencēt divus koordinācijas veidus — poli
tisko koordināciju, ko nodrošina politiskā elite, un administratīvo jeb rutī-
nas koordināciju, kas mērķtiecīgi izstrādāta, paredz procedūras un rīcības
scenārijus katrā konkrētā atbildības jomā. Dalībvalstīm ar augsti attīstītu
administratīvo koordināciju vieglāk realizēt efektīvu prezidentūras sekre
tariāta darbību situācijā, kad īsi pirms prezidentūras sākuma (vai tās laikā)
notiek izmaiņas valdībā (politiskajā elitē).
Prezidentūras administratīvā spēja daļēji atkarīga no dalībvalsts pār
valdes centralizācijas tradīcijām. Dažkārt valstis palielina centralizāciju, tu
vojoties ES prezidentūrai. Decentralizētā valsts sistēmā uzsvars liekams uz
katras neatkarīgās institūcijas augstu profesionalitāti, teicamu starpinstitū
ciju komunikāciju un visu iesaistīto dalībnieku sadarbošanās tradīciju.
13
Bengtsson R., Elgström O. and Tallberg J. Silencer or Amplifier? The European Union Presidency and the Nordic Countries. Scandinavian Political Studies, 2004, vol. 27(3), pp. 311–332.
14
Heywood P. Spain’s EU Presidency: Ambitions beyond Capacity. Journal of Common Market
Studies, 2011, no. 49, pp. 77–89.
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Taču prezidentūras panākumus ietekmē ne vien valsts iekšējā institu
cionālā kārtība, bet arī iespējamās institucionālās pārmaiņas pašā ES. Jau
šobrīd varam paredzēt, ka Latvijas prezidentūras ES laikā mainīsies balsošanas kārtība ES Padomē. Saskaņā ar Lisabonas līguma nosacījumiem15
pašreizējā balsošanas kārtība ES Padomē ir spēkā līdz 2014. gada 31. ok
tobrim. Tas nozīmē, ka Latvijas prezidentūras sākumā, iespējams, nāksies
rēķināties ar papildu spriedzi, ko radīs pārejas periods uz jauno balsošanas
kārtību. Otrs iepriekš paredzamais institucionālais izaicinājums saistīts ar
Eiropas institūciju mandāta termiņiem. Iepriekšējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas un Eiropas komisāru nomaiņa notika 2009. gadā un prasīja intensīvu rotējošās prezidentūras sadarbību ar ES institūcijām.16 Jau šobrīd zināms,
ka 2014. gadā notiks nākamās Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Arī pašreizējo
Eiropas komisāru mandāts beidzas 2014. gadā. Mainoties Eiropas Parlamenta un komisāru sastāvam, mainīsies ‘institucionālās atmiņas’ priekšnoteikumi attiecībā uz politikas virzīšanas un procedūru pārzināšanas aspek
tiem, tādēļ prezidentūrai, kas pārņems darbu 2015. gada janvārī, iespējami
papildu izaicinājumi sadarbībā ar ES institūcijām.

Ārējā reprezentācija
Ārējā reprezentācija tradicionāli ir kalpojusi par rotējošo prezidentūru
ārējā tēla un prestiža līdzekli starptautiskajā arēnā. Dalībvalstīm, kuras
prezidējušas līdz 2009. gada beigām, prezidentūras slodze nenoliedzami
bijusi daudz lielāka, jo tā ietvēra arī ES samitu ar trešajām valstīm gata
vošanu un vadīšanu, atbildību par koordinācijas darbu ES dalībvalstu starpā
starptautiskajās organizācijās un reprezentācijas pienākumus ES vārdā, izmantojot prezidējošās valsts vēstniecības trešajās valstīs. Pēc Lisabonas
līguma stāšanās spēkā ES pārstāvība trešajās valstīs pāriet augsto amat
personu (Eiropadomes prezidenta un Augstā pārstāvja) atbildībā, iesaistoties
Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD). Tomēr jāatzīmē, ka arī pre
zidentūras ‘redzamību’ lielā mērā nosaka līdz šim ieviestā prakse un veids,
kā dalībvalstis šo lomu interpretē. Pēc Spānijas prezidentūras 2010. gada
15
Balsošanas kārtības izmaiņas definētas Lisabonas līguma 36. protokolā „Par pārejas noteikumiem”.
16
Viens no Zviedrijas prezidentūras sekretariāta departamentiem bija atbildīgs par institucionāliem jautājumiem. Šīs nodaļas uzdevums bija ieteikt un plānot Zviedrijas ministru prezentācijas
Eiropas Parlamentā, Prezidentūras sadarbības ar EK organizēšanu dažādu dosjē virzībā.
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sākumā, kad ASV atsauca savu dalību ES-ASV samitā, jo ES nevarēja vie
noties, kurš (H. Zapatero vai H. Van Rompejs17) pārstāvēs ES pusi18, lomu
sadale ir normalizējusies. Prezidējošās valsts vadītājam vēl aizvien ir iespē
jas demonstrēt redzamu iesaisti politikas veidošanā, kā to apliecina Polijas
prezidentūras organizētais Austrumu Partnerības samits 2011. gada sep
tembrī.19

Zviedrijas prezidentūra — veiksmīgas ES prezidentūras
rokraksts
Zviedrijas prezidentūras noslēgumā tās sekretariāta vadītājs Mortens
Grundits (Mårten Grunditz) atzīmēja: „112 sanāksmes 135 dienās 26 Zvied
rijas pilsētās (neskaitot darbu Briselē) norāda, ka plānošana un risku analīze
ir galvenais darbs, kurš noslēdzas tad, kad prezidentūra sākas.”20 Citiem vārdiem — prezidentūras veiksmi var novērtēt pēc tās sagatavotības. Neskai
tot Dāniju, kura tikko pārņēmusi ES prezidēšanas funkcijas, Zviedrijas
prezidentūra ir pēdējā, kura pārstāvējusi Baltijas jūras reģionu. Būtiski at
zīmēt, ka tā bijusi arī pēdējā prezidentūra Nicas līguma ietvaros, tādēļ Zvied
rijas pieredze pārņemama selektīvi. Tomēr līdzās atsevišķiem aspektiem, ko
mainījis Lisabonas līgums, Zviedrijas prezidentūra var sniegt daudz labas
pieredzes reģiona valstīm attiecībā uz prioritāšu formulēšanu, ES darba vadī
šanu un pārstāvību.
Prioritāšu formulēšana un plānošana ir zviedru dzīves pamatprincips,
nemaz nerunājot par prezidentūru. Atbalstot multilaterālismu starptautis
kajās attiecībās, visas Ziemeļvalstis ir aktīvas Ziemeļvalstu vērtību (Nordic
model) aizstāves. Regulāri par sevi atgādinot, šīs vērtības kļuvušas par atpa
zīstamu zīmolu. Tās ietver augstus sociālos standartus, nodarbinātības
politiku, materiālo labklājību, ambiciozu iesaisti starptautiskajā attīstības
sadarbībā un vides politikā. Šāda kopēju vērtību un atpazīstama modeļa
esamība atvieglo prioritāšu formulēšanas procesu, jo pārējām dalībvalstīm
17
H. Van Rompejs pēc šī gadījuma norādīja: „there is no one man or one woman who de
cides. We each have a role.”, Avots: Heywood P. Spain’s EU Presidency: Ambitions beyond Capacity.
Journal of Common Market Studies, 2011, no. 49, pp. 77–89.
18
Turpat.
19
Austrumu Partnerības galotņu tikšanās. http://pl2011.eu/en/content/eastern-partnershipsummit (ES Polijas prezidentūras mājas lapa; aplūkota 19.11.2011.)
20
Intervija ar Mortenu Grunditu. www.se2009.eu (ES Zviedrijas prezidentūras mājas lapa;
aplūkota 19.11.2011.)
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un starptautiskajiem partneriem ir izveidojies priekšstats par to, ko sagaidīt no Ziemeļvalstu prezidentūrām. Lai tālāk pastiprinātu šo efektu, Zvied
rijas prezidentūra savas 2001. gada prezidentūras prioritātes definēja kā
„3 E” (enlargement, employment, environment). Tika ierosināts šo prioritāšu
formulēšanas tradīciju turpināt arī 2009. gadā ar „3 S” (sustainability, secu
rity, solidarity), kas gan netika realizēts. Prioritāšu konsolidēšanu skaitliski
nedaudzās, viegli saprotamās, normatīvi spēcīgās un ES mērogā aktuālās
prioritātēs var uzskatīt par Zviedrijas prezidentūras rokraksta pirmo aspektu
virzienā uz veiksmīgu prezidentūru.
Nākamais atslēgvārds prioritāšu formulēšanā ir savlaicīgums. Piemēram,
viena no galvenajām Zviedrijas prezidentūras prioritātēm — Baltijas jūras
stratēģija — tika apzināta jau 2005. gadā, pēc tam, kad neformālā Eiropas
Parlamenta grupa (Baltic Europe Intergroup) uzaicināja Eiropas Komisiju
izstrādāt kopēju stratēģiju reģionam. Pēc Zviedrijas iniciatīvas 2007. gada decembra Eiropadomes secinājumos21 tika iekļauts aicinājums Eiropas Komi
sijai prezentēt Baltijas jūras stratēģiju ne vēlāk kā 2009. gada jūnijā, t.i., īsi
pirms Zviedrijas prezidentūras sākuma. Lieki atzīmēt, ka aicinājuma iekļau
šana Eiropadomes secinājumos nozīmēja apjomīgu lobiju ES institūcijās un
neformālas konsultācijas ar reģiona valstīm koalīcijas izveidošanai.22
Prioritātes to formulēšanas procesā ir pakļautas izmaiņām. Tādēļ ir
vērts tuvāk pievērsties prezidentūras prioritāšu „politiskai noenkurošanai”
pirms prezidentūras sākuma. Nekas nebojā prezidentūras reputāciju vairāk
kā ārēji redzamas iekšpolitiskas ķildas. Zviedrijas valdības taktika šajā ziņā
ir paraugs, kā saglabāt ārēji pārliecinošu politikas kursu sešu mēnešu ga
rumā. Lai izvairītos no atsevišķu iekšpolitisko partiju vēlmes izmantot ES
prezidentūru stratēģiskai iekšpolitisko spēku spēlei, Zviedrijas prezidentū
ras prioritātes tika atkārtoti diskutētas nacionālajā Parlamentā (Riksdāgā) un
galīgi apstiprinātas 2009. gada 23. jūnijā, t.i., 7 dienas pirms prezidentūras
sākuma. Neraugoties uz to, ka prezidentūras prioritāšu saraksts tika izplatīts
vēlu, Zviedrijas valdība startēja ar drošu politisko mandātu un vienošanos
sešu mēnešu laikā ārēji pārstāvēt saskaņotu un saliedētu viedokli.
21
“..the Commission to present an EU strategy for the Baltic Sea region at the latest by June
2009. This strategy should inter alia help to address the urgent environment challenges related to the
Baltic Sea” (Council Conclusions, 13.12.2007).
22
Rūse I. Institutionalized Coalitions and Bargaining Power in EU Council Negotiatoins, PhD
dissertation, University of Salzburg, 2011.
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Prezidentūras darba vadība nepārprotami ir joma, kurā Ziemeļvalstīm,
t.sk. Zviedrijai, ir izveidojies labi atpazīstams rokraksts. Tā pamatā iezīmējas
trīs principi — laba sagatavotība, atklāta komunikācija un mērķtiecīga izvirzīto prioritāšu sasniegšana. Tuvojoties prezidentūrai, savlaicīgi tika stip
rināta administratīvās koordinācijas kapacitāte. Prezidentūras sekretariātā
Stokholmā tika izveidoti 3 departamenti23, kuros kopumā strādāja 50 dar
binieki. Saskaņā ar Zviedrijas valsts pārvaldes tradīcijām nozaru ministrijas arī prezidentūras laikā turpināja pilnībā atbildēt par ES lietām savas
kompetences ietvaros. Prezidentūras sekretariāts nevis dublēja ministriju
darbību, bet nodrošināja saskaņotību un politisku akceptu prezidentūras
paustajām pozīcijām.
Neparasta var likties uz prezidentūras laiku pieņemtā prakse atteikties
no rakstveida instrukciju nosūtīšanas Zviedrijas Pastāvīgajai pārstāvniecībai
ES. Pretēji viedoklim, ka tādējādi tiek zaudēta kontrole, tika panākts augsta
līmeņa deleģējums Zviedrijas pārstāvjiem ES sarunās un nodrošināts sarunu
vedēju elastīgums, pieņemot lēmumu par stratēģijām un līdzekļiem vienošanās panākšanai. Protams, ka Zviedrijas sarunu vedēji Briselē nestrādāja
bez galvaspilsētas akcepta, tomēr pēc iepriekšējas vienošanās un prezidentūrai pielāgotām ES koordinācijas vadlīnijām lēmumu pieņemšana zināmā
mērā tika pārcelta uz Briseli, paralēli tam realizējot adekvātu profesionālu
un pieredzējušu resursu nodrošinājumu. Faktiski Zviedrijas pieredze apstiprināja pieņēmumu, ka mazas valstis parasti izvēlas Briseles tipa (Brusselsbased) prezidentūras modeli, koncentrējot nozīmīgus resursus ES pārstāv
niecībā. Šis modelis bija veiksmīgs, jo sarunu vedējiem nebija jāsazinās ar
galvaspilsētu situācijās, kad sapulces laikā dalībvalstis nāca klajā ar jau
niem priekšlikumiem. Būtiski apzināties, ka šāda modeļa priekšnoteikums
ir skaidras, galvaspilsētas noteiktas ‘sarkanās līnijas’, abpusēja paļāvība un
augsta profesionalitāte.
Pašu zviedru vērtējumā daudzas lietas prezidentūras darbā ir iepriekš
paredzamas. Panākumu priekšnoteikums ir plānošana, risku novērtēšana un
preventīvā diplomātija. Tas prezidentūras laikā tika nodrošināts ar efektīvu,
decentralizētu iekšējo komunikāciju, kas, balstoties uz valsts pārvaldes
23
Zviedrijas ES prezidentūras sekretariāta struktūra: 1) ES politiku koordinācijas departaments (atbild par COREPER I, COREPER II un ES horizontālajiem jautājumiem); 2) ES institucionālo un tiesību jautājumu departaments; 3) ES prezidentūras komunikācijas un loģistikas jautājumu
departaments.
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tradīciju, paredz kolektīvu apspriešanu (gemensam beredning) pirms pozīci
jas paušanas. Praktiski šāda apspriešana notiek pēc „klusēšanas procedūras”
principa, t.i., atšķirīga viedokļa gadījumā reaģējot uz elektroniski izsūtītu
viedokli.
Zviedrijas preventīvās diplomātijas stūrakmens ir skaidras, iepriekš iz
strādātas operatīvas vadlīnijas dažādiem notikumu attīstības scenārijiem.
Iekšējā valdības mājas lapā pieejamās rokasgrāmatas un pamācības, kas iz
skaidro iepriekš apstiprinātas koordinācijas procedūras un rīcības soļus,
atvieglo iespēju papildus piesaistīt personālu pēc ad hoc principa. Paralēli
apmācības programmai prezidentūras sagatavošanas laikā tika sastādītas
vairākas rokasgrāmatas, to skaitā „Padomes darba grupas vadītāja rokas
grāmata” vai „Ministra rokasgrāmata Padomes vadīšanai” u.c.
Noslēgumā jāatzīmē Zviedrijas prezidentūras stratēģa pieredze ES darba
vadīšanā, plānojot darba kārtību komplicētu un jutīgu jautājumu virzīšanā
(piem., EĀDD). Zviedrijas prezidentūrai bija raksturīgas divpusējas konsultācijas ar dalībvalstīm, izmantojot rotējošās prezidentūras institucionālo
statusu. Priekšlikuma iepriekšēja sagatavošana divpusējās konsultācijās Stokholmā un Briselē ar katru dalībvalsti atsevišķi (šādi tika sagatavota Stokhol
mas programma un Lisabonas līguma institucionālie jautājumi par EĀDD)
nodrošināja prezidentūras iespējas panākt iepriekšējus kompromisus un vir
zīt vienošanos prezidentūrai vēlamā virzienā relatīvi īsā laika periodā.

Nobeigums
Tuvākajā laikā Latvijā tiks uzsākta iekšēja diskusija par Latvijas prioritā
tēm ES prezidentūrai. Svarīgi tās rezultātā iezīmēt Latvijas prezidentūras
rokrakstu, ņemot vērā 1) prioritāšu izvirzīšanu, 2) ES darba vadīšanu un
3) ārējo pārstāvību. Ir vērts apzināties, ka lielu daļu prezidentūras darba
aizņems mantotā darba kārtība, tādēļ savlaicīga prioritāšu koordinēšana ar
Itāliju ļaus novērtēt, ko Latvija saņems mantojumā. Atlikušajiem 10%, ko
veidos Latvijas formulētās prezidentūras prioritātes, rūpīgi jāizvērtē iespējas
iesaistīt līdzīgi domājošos, kas būtu ieinteresēti kopējas politikas veidošanā.
Visticamāk, domubiedri meklējami Baltijas jūras reģionā, tādēļ Ziemeļval
stu līdzšinējā prezidentūru pieredze var sniegt Latvijai vielu pārdomām un
ieteikt risinājumus gan prioritāšu virzības, gan operatīvajā līmenī.

Diskusija par Latvijas prezidentūras ES
kultūras programmas prioritātēm
Diskusiju apkopoja Rihards Bambals,
LU Politikas zinātnes maģistrants

2011. gada 29. novembrī LU Sociālo zinātņu fakultātē, turpinot pirms
nepilniem 2 mēnešiem notikušo diskusiju par ES prezidentūras politiskajām
prioritātēm, norisinājās jau otrā diskusija, kas šoreiz bija veltīta gaidāmās
prezidentūras kultūras programmai. Politikas zinātnes nodaļas studentus arī
šoreiz uz kopīgu domu un viedokļu apmaiņu aicināja Latvijas Universitātes profesore Žaneta Ozoliņa, bet ar jau paveiktajiem sagatavošanās priekš
darbiem iepazīstināja Ārlietu ministrijas pārstāve Vita Timermane-Moora
un nodibinājuma „Rīga 2014” programmas vadītāja Aiva Rozenberga.
Vita Timermane-Moora iesākumā iezīmēja izaicinājumus, ar kuriem
ir saskārusies ne tikai pašreiz prezidējošā Polija, bet arī citas līdzšinējās
prezidentūras, proti, logo un saukļa izveide, simbolikas izvēle, galveno kul
tūras prioritāšu izvēlēšanās, kā arī sadarbība ar Briseles institūcijām, kur
noritēs krietna daļa plānoto pasākumu. Izvēloties prioritātes, sākumā vēlams
apzināties, ka būs pasākumi, kas norisināsies neatkarīgi no tā, kura valsts
prezidē ES, piemēram, Lieldienas, Eiropas diena, Līgo svētki vai World Expo,
kas 2015. gadā atkal atgriezīsies Eiropā un no maija līdz oktobrim norisinā
sies Milānā, Itālijā. Ņemot vērā, ka vasaras saulgriežus svin visā Eiropā,
kopīga Līgo svētku atzīmēšana, piemēram, Briselē, var kļūt par veiksmīgu
prezidentūras kulmināciju un noslēgumu. Kaut arī ES prezidentūra galve
nokārt ir politisks pasākums, tomēr Latvijai ir neizsakāmi paveicies ar Rīgu
kā Eiropas kultūras galvaspilsētu 2014. gadā, kas izveidos labu kultūras pa
sākumu piedāvājuma platformu. Nozīmīgs izaicinājums būs arī tas, kā pār
steigt Briseles ierēdņus un iedzīvotājus ar kultūras saturu, piepildot Flagey
vai Bozar centrus ar Latvijas mākslu, mūziku, dizainu un kultūru. Nobei
gumā atbildot uz jautājumiem par kultūras sadaļai atvēlēto budžeta apmēru,
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izskanēja cerība, ka tas tiktu noteikts procentuāli, piemēram 5–10% robežās
no kopējām prezidentūras izmaksām. Tādējādi pie jebkurām izmaiņām at
bildīgajām personām būtu iespējams skaidri zināt, cik lieli resursi ir viņu
rīcībā.
Vēlāk Aiva Rozenberga iepazīstināja ar savu darbu, gatavojoties
2014. gadam, kad Rīga kopā ar Ūmeo (Zviedrija) veselu gadu būs Eiropas
kultūras galvaspilsētas. Praktiski tas nozīmē, ka Rīgai kalendārā gada ietva
ros būs jāveido kultūras programma Eiropas līmenī. Šajā gadījumā fona
notikumi un pasākumi, no kuriem nevarēs izvairīties, jo tie būs uzmanības
centrā visā Eiropā, saistās ar 100 gadiem kopš Pirmā pasaules kara sākuma.
Pakārtoti tam, atvasinot no franču valodas vārdiem force majeure (pārākā
vara — franču val.), tapis arī kultūras programmas moto — „foršais ma
žors”. Galvenie „Rīga-2014” vadmotīvi būs „Brīvības iela” ar tās daudzajiem
vēsturiskajiem nosaukumiem, slavenākajām ēkām un notikumiem ap to;
„Okeāna alkas” — latvieši kā tauta, kas vēlas paraudzīties aiz horizonta;
„Izdzīvošanas komplekts” — praktiskais, oriģinālais pielietojums ikdieniš
ķām lietām; „Dzintara ādere” — dzintara diegs un inovatīvā zinātne; „Ceļu
karte” — piedzīvojumu meklēšana Rīgas urbānajā vidē; „Rīgas karnevāls” — pilsēta kā izklaides un dzīvesprieka centrs. Papildu informāciju
iespējams atrast vietnē: http://www.riga2014.org/.
Diskusijas laikā studenti iztaujāja ekspertes gan par plānoto budžetu
ES prezidentūras kultūras programmai un „Rīga-2014” organizēšanai, gan
par plānotajiem pasākumiem un iespējām pašiem iesaistīties organizēšanā.
Politikas zinātnes nodaļas studenti bija sagatavojuši gan savas kultūras programmas prioritātes, gan prioritāros Rīgu un Latviju reprezentējošos sim
bolus un cilvēkus, kā arī ieteica viņuprāt Latvijai būtiskākās valstis un
pilsētas, kurās rīkot pasākumus. Viedokļu apmaiņas rezultātā iezīmējās trīs
galvenās diskusijas un deviņi prioritārie ieteikumi.
Trīs galvenās diskusijas (jautājumi), kam jāpievērš uzmanība, piesakot
kultūras prioritātes:
1. No vienas puses, Latvijai jāparāda kaut kas unikāls, iepriekš nebijis
un tikai šai valstij raksturīgs, bet, no otras puses, būtiski būtu izcelt,
kas ir tās lietas, kas Latviju vieno ar Eiropu kultūras plaknē. Kurš no
uzstādījumiem ir nozīmīgāks un kā atrast perfektu balansu?
2. No vienas puses, ir vēlme attālināties no vēstures akcentēšanas dažā
do interpretāciju un iespējamo strīdu dēļ, tā vietā piedāvājot uzsvērt
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visu mūsdienīgo un šodienas Rīgu. No otras — Rīgā atrodamas kul
tūras pērles un, piemēram, unikāla, bet daudzveidīga arhitektūra
piesātinātā daudzumā vienuviet. Vai balstīt prioritātes šodienas vai
pagātnes vērtībās?
3. Kas būs prioritārās kultūras personības? Var akcentēt pieredzes ba
gātos un zināmākos cilvēkus, kas jau daudz sasnieguši Latvijā un
pasaulē, tādējādi parādot, cik bagāta un spēcīga ir Latvija. Taču var
izcelt arī tieši jaunos māksliniekus, kuriem prezidentūra būtu kā
atspēriena punkts lielākiem panākumiem pasaulē, tādējādi nesot
Latvijas vārdu pasaulē un nomainot paaudzes.
Deviņi prioritārie ieteikumi, veidojot kultūras programmu:
•• Steidzami turpināt jau iesākto Rīgas radošo kvartālu veidošanu, at
tīstot infrastruktūru;
•• Veikt informatīvo kampaņu, lai ar prezidentūras palīdzību atvestu
emigrējušos iedzīvotājus atpakaļ uz Latviju;
•• Akcentēt Dziesmu svētkus un dziedošo valsti kā unikālu tradīciju
Eiropā;
•• Izskaidrot Gaismas pils ideju vienkārši, saprotami un publiski;
•• Izmantot teiku „Vai Rīga jau gatava?” (vēsturisko elementu), lai pa
rādītu mūsdienu pilsētu;
•• Koncentrējoties uz Rīgu, neaizmirst par citām Latvijas pilsētām, ku
rās jau šobrīd tiek rīkoti unikāli pasākumi, piemēram, Cēsu mākslas festivāls;
•• Izcelt Latvijas modes dizainu un māksliniekus. Rīga jau šobrīd
šajā jomā ir Baltijas centrs, bet atzinību guvušie mākslinieki ir
priekšnosacījums, lai prezidentūras laikā šajā jomā izpaustos vēl
plašāk;
•• Izcelt personības, kuras Eiropā un pasaulē jau labi pazīst, bet nesaista
ar Latvijas vārdu, un, parādot viņu saknes, vēsturi un dzīves gājumu,
pārsteigt mērķauditoriju;
•• Nauda, nauda un nauda. Ņemot vērā samazināto finansējuma apmēru kultūrai valstī kopumā, kā arī mazo „Rīga-2014” un ES pre
zidentūras kultūras programmai atvēlēto budžetu, politikas zinātnes
nodaļas studenti pauda tādu pašu skeptisku noskaņojumu, kāds pēdējā laikā jau bieži parādījies publiskajā telpā. Risinājumi — vai nu
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palielināt finansējumu vai arī publiski skaidrot, ko ir iespējams
paveikt ar pašreizējiem līdzekļiem un ko varētu, ja resursu sadalījums mainītos.
Diskusijas noslēgumā A. Rozenberga aicināja studentus pārdomāt savus
uzskatus par stereotipiem, noņemot no tiem daudzos slāņus un saprotot, ko
viņi patiesībā domā par Rīgu un tās simboliem. Savukārt V. TimermaneMoora izteica gandarījumu par to, ka šādas diskusijas tiek rīkotas, kā arī
novēlēja atgriezties ar jau pārdomātākām idejām pie līdzīgas diskusijas jau
tuvākā nākotnē.
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Kohēzijas politika — Quo Vadis?
Artūrs Alksnis,

Eiropas Komisijas Reģionalās politikas
ģenerāldirektorāta programmu vadītājs
Integrācija, konverģence un kohēzija — trīs vārdi, kam būtu jābūt ierak
stītiem nākotnes vēstures grāmatās kā Eiropas Savienības (ES) maģiskajai
veiksmes formulai. Būtu jābūt... Tomēr laikā, kad ES līderu dienaskārtību
ievērojami ietekmē pasaules finanšu tirgus attīstība un daudzi no agrāka
jiem veiksmes stāstiem ir aprāvušies, tā arī līdz galam neizstāstīti, ir svarīgi
apzināties, ka pašreizējās problēmas izriet nevis no kļūdas pašā formulā, bet
no nepilnībām tās piemērošanā. Tādēļ, skatoties nākotnē, ir nepieciešams
izvērtēt, kā panākt efektīvāku integrāciju, konverģenci un kohēziju.

Kohēzijas politika un Eiropas integrācija
Kohēzijas koncepts nevar tikt skatīts atrauti no Eiropas integrācijas politiskā mērķa. Līdz ar katru Eiropas integrācijas soli — vai tā būtu paplašinā
šanās, vienotā tirgus vai Ekonomikas un monetārās savienības izveide — Eiropas līderi apzinājās, ka ir nepieciešama papildu rīcība, lai novērstu iespējamās
negatīvās sekas, kas visasāk varētu būt jūtamas mazāk attīstītos reģionos. Citiem vārdiem sakot, Eiropas projektam bija jāsimbolizē tāda attīstība, kur
solidaritātei, līdzatbildībai un sadarbībai būtu ierādīta centrālā loma. Atskatoties pagātnē, ir skaidri redzams, ka sociālpolitiskās dimensijas nozīmīgums
ir viens no elementiem, kas būtiski atšķir ES integrācijas procesus no tā, kas
paralēli norisinājās citos reģionos (NAFTA, Mercosur vai ASEAN).
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Eiropas integrācijas pirmsākumos Eiropas Ogļu un tērauda kopienas
(EOTK) izveide norisa laikā, kad ogļrūpniecības sektors piedzīvoja nozīmīgu
krīzi, tādēļ viens no jaunās kopienas mērķiem bija strādnieku dzīves ap
stākļu uzlabošana, kā arī darbu zaudējušo pārkvalificēšana. Tiesa, sociālajai
dimensijai tolaik vēl bija vien sekundāra loma. Nedaudz vēlāk, 1957. gadā,
Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma (Romas līguma) 2. pants
noteica, ka tai ir mērķis „veicināt harmonisku saimnieciskās darbības attīstību, pastāvīgu un līdzsvarotu izaugsmi, lielāku stabilitāti, straujāku dzīves
līmeņa paaugstināšanos un ciešākas attiecības starp dalībvalstīm”.1 Šī raksta
kontekstā būtisks ir uzsvars uz dzīves līmeņa paaugstināšanos. Saskaņā ar
līgumu 1958. gadā tika izveidots Eiropas Sociālais fonds — „lai uzlabotu darbinieku nodarbinātības iespējas un palīdzētu celt viņu dzīves līmeni”.2 Gal
venā ieguvēja no ESF tolaik bija Itālija. Tas bija pirmais iedīglis mūsdienu
Kohēzijas politikai. Līdzīgi kā EOTK gadījumā, sociālā dimensija tomēr
nebija pietiekami nozīmīga, ņemot vērā pēckara straujo ekonomisko izaug
smi. Tika pieņemts, ka ekonomiskā attīstība ies roku rokā ar dzīves līmeņa
paaugstināšanos.
Būtisks pavērsiens bija Lielbritānijas, Īrijas un Dānijas pievienošanās
Eiropas Kopienām 1973. gadā, kad tika radīta reģionālā politika. 1975. gadā
tika izveidots Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), kura pamatmērķis jau bija atbalstīt nevis sektorālu, bet teritoriālu/reģionālu politiku. Tobrīd tas veidoja vien 4% no ES tālaika budžeta.3
Grieķijas pievienošanās 1981. gadā un Portugāles un Spānijas pievieno
šanās 1986. gadā pastiprināja atšķirības starp reģioniem, tādējādi apdraudot
iespējas izveidot vienotu tirgu Eiropas mērogā. Reģioni ar mazāk nekā 75%
IKP uz vienu iedzīvotāju no Kopienu vidējā rādītāja pieauga no 12,5% līdz
20%. Eiropas līderi sāka apzināties, ka Romas līgumā iestrādātie mērķi nebūt
vēl nebija sasniegti. Tirgus mehānismi vien nebija ļāvuši nedz izvairīties no
krīzēm, nedz arī vienlīdzīgi paaugstināt dzīves līmeni. Reģionālā nevienlī
dzība nu bija plaši izplatīta un acīmredzama.
Kohēzijas politika ieguva arvien nozīmīgāku vietu ES līgumos. Ar 1986.
gadā pieņemto Vienoto Eiropas aktu tika atzīts, ka vienotajam tirgum ir
1
Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgums. http://eurlex.europa.eu/lv/treaties/dat/
11957E/word/11957E.doc (ES tiesību aktu datu bāzes mājas lapa; aplūkota 28.12.2011.).
2
Turpat, 3. pants, i.
3
Begg I. Cohesion or Confusion: A Policy Searching for Objectives. European Integration,
2010, vol. 32, no.1, p. 79.
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nepieciešama nozīmīgāka sociālā dimensija. Vienotā akta preambula apstip
rināja, ka „kopienu politiku padziļināšana ļaus uzlabot ekonomisko un so
ciālo situāciju”.4 Žaka Delora (Jacques Delors) vadītā Komisija panāca, ka
ekonomiskā un sociālā kohēzija nu kļuva par vienu no līguma mērķiem.
Māstrihtas līgumā ekonomiskajai un sociālajai kohēzijai jau tika veltīta vesela
sadaļa, un tika izveidots Kohēzijas fonds, kas no 1993. gada sāka izmaksāt
naudu. Savukārt Lisabonas līgums ekonomiskajai un sociālajai kohēzijai pievienoja teritoriālo dimensiju: „Lai veicinātu tās vispārēju harmonisku at
tīstību, Savienība izstrādā un veic darbības, kas stiprina tās ekonomisko,
sociālo un teritoriālo kohēziju. Savienība jo īpaši tiecas mazināt būtiskas dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības un vismazāk attīstīto reģionu atpa
licību.”5
Būtiskas izmaiņas Kohēzijas politikā norisinājās līdz ar 12 jauno dalīb
valstu pievienošanos 2004. un 2007. gadā, kā rezultātā liela daļa naudas tika
novirzīta uz šīm valstīm. Tomēr jānorāda, ka pašreizējā periodā teju puse
no kohēzijas budžeta joprojām tiek tērēta 15 vecajās dalībvalstīs.6 Kopumā
pašreizējā budžeta periodā (2007.–2013. gads) Kohēzijas politika veido 35,7%
no ES kopbudžeta, tādējādi ierindojoties otrajā vietā aiz Kopējās lauksaim
niecības politikas.
Gadu laikā Kohēzijas politika ir kļuvusi teju par vienīgo ES instru
mentu, kas tiešā veidā pievēršas nevienlīdzības mazināšanai, jo ES rīcībā
nav tādu fiskālās pārdales mehānismu kā ASV vai citās federālās valstīs. Tomēr Kohēzijas politika nav vienkārši resursu pārdales politika valstu un re
ģionu starpā, lai mazinātu integrācijas asimetriskos efektus. Runa nav tikai
par nabadzīgāko reģionu „pievilkšanu” pie vidējā ES līmeņa, jo Kohēzijas politika ir vērsta uz jaunu resursu radīšanu, investējot reģionos un cilvēkos.
Viens no būtiskākajiem Kohēzijas politikas uzdevumiem ir veicināt Eiropas integrāciju kā tādu, sākot no Ekonomikas un monetārās savienības līdz
konkurētspējas paaugstināšanai, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību. Jau
Lisabonas stratēģijas laikā tā kļuva par nozīmīgu instrumentu stratēģijas
4
Vienotais Eiropas akts. Preambula. http://eur-lex.europa.eu/lv/treaties/index.htm#other (ES
tiesību aktu datu bāzes mājas lapa; aplūkota 28.12.2011.).
5
Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija. 174. pants. http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:LV:PDF (ES tiesību aktu datu bāzes
mājas lapa; aplūkota 28.12.2011.).
6
Begg I. Cohesion or Confusion: A Policy Searching for Objectives. European Integration,
2010, vol. 32, no. 1, p. 80.
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īstenošanai dzīvē. ES nācās reaģēt uz daudziem globalizācijas mestiem iz
aicinājumiem un nodrošināt, ka ES ir spējīga konkurēt zināšanu ekonomikas
sektoros. Finanšu un ekonomiskā krīze, neskaitāmie globālie izaicinājumi
padarīja arvien akūtāku nepieciešamību pēc ciešākas sasaistes starp Kohēzi
jas politiku un ES kopējo ekonomisko attīstību. Īpaši lielas cerības tika liktas
uz fondu atbalstu inovācijām — ka tās spēs transformēt ES ekonomisko po
tenciālu.
Kritiskāki vērtētāji gan ES fondu līdzekļus mēdz dēvēt par „blakusmaksājumiem”, lai ieeļļotu Eiropas integrācijas mehānismu.7 Turklāt, kā norāda
Džons Bredlijs (John Bradley) un Gerhards Untīds (Gerhard Untiedt), Kohē
zijas politikas izplešanās ir notikusi, balstoties uz ad hoc apsvērumiem un
bez sistemātiskas sagatavošanās, kā tas bijis, piemēram, vienotā tirgus izveides vai eiro ieviešanas gadījumā.8 Tāpat arī tiek norādīts, ka budžeta saru
nās Kohēzijas fondu līdzekļi ir kļuvuši par daļu no kaulēšanās par juste
retour, kas ne vienmēr sasaistās ar objektīviem kritērijiem. Kā norāda Iens
Begs (Iain Begg), ir grūti saskatīt citu iemeslu, kādēļ citādi tik bagātajai
Bavārijai pašreizējā plānošanas periodā ir tikuši piešķirti 75 miljoni eiro.9
Te gan jānorāda, ka tas ir jautājums par politisko uzstādījumu. Pašreizējais
reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns (Johannes Hahn) daudzkārt ir
uzsvēris savu nostāju, ka ir jāpanāk, lai reģionālā politika „būtu piemērota
visiem Eiropas reģioniem, vienlaikus nodrošinot galveno uzmanību naba
dzīgākajiem reģioniem”.10

Kas ir sasniegts līdz šim?
Kohēzijas politikas sasniegumi ir tikuši uzskaitīti daudzos ziņojumos
un atskaitēs. Bieži ir ticis minēts Īrijas piemērs, kas uzrādīja patiesi galvu
7
Piemēram, attiecībā uz straujo līdzekļu pieaugumu laikā, kad tika pieņemts Vienotais Eiropas akts un Māstrihtas līgums. Plašāk sk.: Pollack M. A. Regional Actors in an Intergovernmental
Play: The Making and Implementation of EC Structural Policy. In: The State of the European Union:
Building a European Polity? Carolyn Rhodes, Sonia Mazey (eds.). Harlow: Longman, pp. 361–362.
8
Bradley J., Untiedt, G. The Future of EU Cohesion Policy in a Time of Austerity, 2011, pp. 3–4.
http://www.herminonline.net/images/downloads/pub/2011-vortrag.pdf („Hermin” mājas lapa; aplūkota 28.12.2011.).
9
Begg I. Cohesion or Confusion: A Policy Searching for Objectives. European Integration,
2010, vol. 32, no. 1, p. 82.
10
2020. gads — reģionālās politikas nozīme Eiropas nākotnē. Panorama Inforegio, 2011, no. 39,
4. lpp. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag39/mag39_lv.pdf
(Eiropas Komisijas mājas lapa; aplūkota 28.12.2011.).
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reibinošus panākumus: vēl 1988. gadā IKP uz vienu iedzīvotāju bija 64%,
savukārt 2000. gadā tas jau bija 118%! Tāpat tiek uzsvērts, ka Eiropas fondi
laikā no 1995. līdz 2005. gadam palīdzēja Grieķijas IKP pieaugt par 9,9% un
Portugāles IKP — par 8,5%. 2000.–2006. gada ex post izvērtējumi liecina, ka
Kohēzijas politika ir atstājusi būtisku ietekmi: ir izveidotas 1 miljons jaunu
darba vietu, 230 000 uzņēmumi ir saņēmuši finansējumu, trešdaļa bezdarb
nieku ir piedalījušies ESF finansētās programmās, un vairāk nekā 23 miljoniem cilvēku ir ticis nodrošināts pieslēgums notekūdeņu sistēmām.
Šeit gan ir būtiski norādīt, ka empīriski pierādījumi par Kohēzijas po
litikas patieso ietekmi uz reģionu kopējo attīstību joprojām ir nepilnīgi.
Kohēzijas politikas atbalstītāji norāda uz konkrētiem veiksmes stāstiem,
savukārt kritiķi uzdod dažkārt grūti atbildāmo jautājumu — vai tiešām
Kohēzijas politika ir efektīva, izlīdzinot atšķirības starp reģioniem? Kā no
rāda Iens Begs, ir vairāki iemesli, kādēļ ir grūti izvērtēt Kohēzijas politikas
ekonomisko efektivitāti. Pirmkārt, ar tik daudziem mērķiem, atšķirīgām
situācijām nacionālā un reģionālā līmenī, atšķirīgām institūcijām un prio
ritātēm politikas panākumus nav viegli konstatēt. Otrkārt, tas, ka nav pie
rādījumu par kāda reģiona ekonomisko rādītāju uzlabošanos, neizslēdz
iespēju, ka reģiona potenciāls kopumā ir uzlabojies. Treškārt, pastāv būtiskas metodoloģiskas problēmas, lai piedēvētu sasniegtos rezultātus vienai
vien politikai.11 Daži autori pat norāda, ka, ņemot vērā pieaugošās starpre
ģionālās atšķirības, nevar viennozīmīgi apgalvot, ka Kohēzijas politika ir
mainījusi attīstības ceļu no tā, kas būtu noticis, ja tā nebūtu iesaistījusies.12
Tā Džons Bredlijs un Gerhards Untīds kritiski izsakās par regulārajiem Ko
hēzijas ziņojumiem, kuriem trūkstot ekonomiska un loģiska pamatojuma,
un uzlabojumi reģionos nekritiski ir piedēvēti ES Kohēzijas politikai, kamēr
acīmredzamas neveiksmes tiek „paslaucītas zem paklāja” .13
Lai kādas arī nebūtu diskusijas akadēmiķu starpā, nenoliedzams ir fakts,
ka starp ES reģioniem joprojām pastāv nozīmīgas ekonomiskas un sociā
las atšķirības. Piemēram, desmit visbagātākie reģioni ģeogrāfiskā ziņā visi
11
Begg I. Cohesion or Confusion: A Policy Searching for Objectives. European Integration,
2010, vol. 32, no. 1, pp. 84–86.
12
Farole T., Rodríguez-Pose A., Storper M. Cohesion Policy in the European Union: Growth,
Geography, Institutions. Journal of Common Market Studies, 2011, vol. 49, no. 5, pp. 1089–1111.
13
Bradley J., Untiedt, G. The Future of EU Cohesion Policy in a Time of Austerity, 2011, pp. 3–4.
http://www.herminonline.net/images/downloads/pub/2011-vortrag.pdf („Hermin” mājas lapa; aplūkota 28.12.2011.).
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atrodas ES rietumu daļā, savukārt vairākos Bulgārijas un Rumānijas reģionos IKP uz vienu iedzīvotāju ir zemāks nekā 30% no ES vidējā līmeņa. Turklāt
jāuzsver, ka atšķirības starp reģioniem izlīdzinās lēnāk nekā nacionālie IKP
rādītāji. Dinamiskākie reģioni (piemēram, galvaspilsētu reģioni) nereti spēj
piesaistīt inovatīvākas investīcijas un nodrošināt lielāku produktivitātes pie
augumu. Tā, piemēram, 12 ES vecajās dalībvalstīs IKP pieaugums uz vienu
iedzīvotāju lauku teritorijās no 2000. līdz 2007. gadam bija 6,9%, kas ir ļoti
maz salīdzinājumā ar 20,4% pilsētu teritorijās. Turklāt, ņemot vērā krīzes
dramatisko iespaidu uz tik daudziem ES reģioniem, ir skaidrs, ka Kohēzijas
politikai nākotnē būs jāpārvar vēl lielāki izaicinājumi.

Komisijas priekšlikumi — par un pret
2011. gada 6. oktobrī Eiropas Komisija publicēja regulu priekšlikumu
paketi Kohēzijas politikai 2014.–2020. gada plānošanas periodā,14 kas izstrā
dāti tā, lai to nostiprinātu kā „galveno ES investīciju politiku”.15 Kā uzsver
komisārs Hāns, Kohēzijas politikai paredzētie 336 miljardi eiro (vai 376 miljardi, ja pieskaita jauno „Eiropas savienošanas” finanšu mehānismu16 „bez
Komisijas piedāvātajā tiesību aktu paketē ietilpst:
- visaptverošā regula, kas nosaka kopīgus noteikumus Eiropas Reģionālās attīstības fondam
(ERAF), Eiropas Sociālajam fondam (ESF), Kohēzijas fondam, Eiropas Lauksaimniecības
fondam lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam (EJZF);
- trīs speciālās regulas par ERAF, ESF un Kohēzijas fondu;
- divas regulas, kas attiecas uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi un Eiropas teritoriālās
sadarbības grupu;
- divas regulas par Eiropas Globalizācijas fondu (EGF) un Sociālo pārmaiņu un inovācijas
programmu;
- komunikācija par Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (ESSF).
Avots: http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm (Eiropas Komisijas mājas lapa; aplūkota 28.12.2011.).
15
Szlaszewski H. Pacts and contracts between different tiers of government: financing
Europe 2020 within strengthened economic governance, 2011, p. 5. http://portal.cor.europa.eu/
europe2020/news/Documents/TD%202011/Szlaszewski.pdf (ES Reģionu komitejas mājas lapa;
aplūkota 28.12.2011.).
16
„Eiropas savienošanas” finanšu mehānisms ir izveidots, lai attīstītu Eiropas mēroga transporta, enerģētikas un informācijas un komunikāciju tīklus. „Eiropas savienošanas” finanšu mehānismu pārvaldīs centralizēti un finansēs no īpaši tam paredzēta budžeta, tomēr daļu no Kohēzijas
fonda piešķirtā finansējuma (10 miljardus eiro) šī mehānisma ietvaros novirzīs transporta tīklu finansēšanai. Avots: Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments. Eiropas Komisija, 19.10.2011.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1200&format=HTML&aged=0&l
anguage=LV&guiLanguage=en (Eiropas Savienības mājas lapa; aplūkota 28.12.2011.).
14
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šaubām pietiek, lai mēs varētu turpināt darbu, turklāt augstā kvalitātē”.17 Ko
misijas priekšlikumi gan ir tikai priekšlikumi, un gala rezultāts, iespējams,
būs krietni citāds, kad tie būs izgājuši caur Padomes un Eiropas Parlamenta
institucionālajiem dzirnakmeņiem.
• Eiropa 2020
Pēc piedzīvotās neveiksmes ar Lisabonas stratēģiju (atcerēsimies — ES
savulaik cerēja, ka jau 2010. gadā tā būs konkurētspējīgākais reģions pasaulē),
Eiropas Komisija vēlas panākt, lai stratēģija „Eiropa 2020” nepaliktu vien
deklaratīvs dokuments, kas pēc kāda laika iegultu atvilktnēs, tā arī neko neizmainījis. Jaunajos priekšlikumos Komisija ierosina izstrādāt kopēju stratē
ģisku ietvaru visiem fondiem, kas atspoguļotu ES prioritātes saskaņā ar
stratēģiju „Eiropa 2020”.18
Regulu projekti piedāvā vienpadsmit tematisku mērķu paketi:
•• veicināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovācijas;
•• uzlabot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamību, lie
tošanu un kvalitāti;
•• veicināt mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspēju;
•• atbalstīt pāreju uz zemas oglekļa emisijas ekonomiku visās nozarēs;
•• sekmēt pielāgošanos klimata pārmaiņām, veicināt risku novēršanu
un pārvaldīšanu;
•• veicināt vides aizsardzību un resursu efektivitāti;
•• attīstīt ilgtspējīgu transporta sistēmu un novērst galvenā tīkla infr
astruktūras trūkumus;
•• veicināt nodarbinātību un atbalstīt darbaspēka mobilitāti;
•• veicināt sociālo integrāciju un cīņu ar nabadzību;
•• veikt ieguldījumus izglītībā, prasmju attīstīšanā un mūžizglītībā;
•• uzlabot iestāžu kapacitāti un efektīvu valsts pārvaldi.
Dalībvalstis varēs izvēlēties tām piemērotākos mērķus. Tiek cerēts, ka,
ja ieguldījumi tiks veikti saskaņā ar šiem mērķiem, būs iespējams panākt
17
2020. gads — reģionālās politikas nozīme Eiropas nākotnē. Panorama Inforegio, 2011, no. 39,
4. lpp. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag39/mag39_lv.pdf
(Eiropas Komisijas mājas lapa; aplūkota 28.12.2011.).
18
Europe 2020: A Strategy for smart, sustainable and inclusive growth. European Commission, COM (2010) 2020, 3.3.2010. http://europa.eu/press_room/pdf/complet_en_barroso_007_-_
europe_2020_-_en_version.pdf (Eiropas Savienības mājas lapa; aplūkota 28.12.2011.).
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„gudru, ilgtspējīgu un visaptverošu izaugsmi”, kā tas formulēts stratēģijā
„Eiropa 2020”. Lai izvairītos no līdzekļu izlietošanas „visam un nekam”, Komisija ierosina orientēt fondu līdzekļus uz sektoriem, kas tiek uzskatīti par
prioritāriem ES nākotnes attīstībai. Vairākām prioritārajām jomām ir noteikts
minimālais piešķiramo līdzekļu apjoms. Piemēram, balstoties uz piedāvāto
reģionu klasifikāciju,19 vairāk attīstītajos un pārejas reģionos vismaz 80% no
ERAF resursiem būs jāpiešķir energoefektivitātei un atjaunojamiem resur
siem, inovācijām un MVU konkurētspēju veicinošiem projektiem. Mazāk attīstītajiem reģioniem, tajā skaitā Latvijai, tiks pieļauts plašāks investīciju
prioritāšu loks, ņemot vērā, ka tiem ir krietni vien plašākas attīstības vaja
dzības. Taču arī šiem reģioniem vismaz 50% ERAF līdzekļu būs jānovirza
iepriekš minētajām jomām. Tas viss izriet no Komisijas pārliecības, ka Kohēzijas politikas atbalsts ir efektīvāks, ja tas ir koncentrēts, nevis izkliedēts.
Arvien pieaugot starptautiskajai konkurencei, ES aizvien lielākas prob
lēmas rada zems prasmju līmenis, nepilnības darba tirgū un izglītības sistēmās, sociālā atstumtība un darbaspēka zemā mobilitāte. Tādēļ lielāka
finansējuma daļa tiks atvēlēta ESF — tā, lai tas saņemtu vismaz 25% no Ko
hēzijas līdzekļiem. Attiecīgi katrai reģionu kategorijai tiks noteikts mini
mālais ESF finansējuma apmērs.
Lai visi šie mērķi un prioritātes nepaliktu tikai deklaratīvi postulāti,
Komisija vēlas pastiprināt stratēģiskās programmēšanas procesu. Janvāra
Komisija piedāvā reģionus iedalīt trijās kategorijās, kas noteiks līdzekļu apjomu, ko tie varēs
saņemt:
- Mazāk attīstītie reģioni, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā 75% no vidējā ES-27
IKP, joprojām ir fondu prioritāte;
- Komisija ierosina ieviest jaunu pārejas reģionu kategoriju, kurā ietilps reģioni ar IKP uz
vienu iedzīvotāju no 75 līdz 90% no ES vidējā. Šajā kategorijā ietilps 51 reģions (vairāk nekā
72 miljoni iedzīvotāju), no kuriem 20 reģioni agrāk ietilpa mazāk attīstīto reģionu kategorijā
un nu ir pietuvojušies ES vidējam līmenim. Komisija uzsver, ka šāda jauna kategorija bija
nepieciešama, lai labāk ņemtu vērā atšķirības attīstības ziņā starp reģioniem. Ja tiktu saglabāts pašreizējais iedalījums, Mazovijas reģions Polijā (86% IKP no ES vidējā) būtu tajā pašā
kategorijā, kur Londonas centra reģions (ar 338% IKP no ES vidējā), un tādējādi pakļauts
tiem pašiem atbilstības noteikumiem (eligibility) palīdzībai, līdzfinansēšanai un arī investīciju prioritātēm. Citi gan norāda, ka šī jaunā reģionu klasifikācija drīzāk ir izveidota, lai
tādas valstis kā Francija varētu saglabāt pieeju Kohēzijas politikas fondiem. Jautājums ir, vai
relatīvi bagātiem reģioniem būtu jānodrošina papildu finansējums;
- Attīstītie reģioni, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju ir lielāks nekā 90 % no vidējā ES-27 IKP.
Tāpat kā pārējiem reģioniem, arī šiem reģioniem ir jāreaģē uz nozīmīgiem izaicinājumiem,
piemēram, konkurenci globālā mērogā un virzību uz ekonomiku, kurā būtu zems CO2 emisiju līmenis.
19
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beigās komisārs Hāns precizēs reģionālās politikas nākotnes arhitektūru —
Vienoto stratēģisko satvaru —, kurā būs noteikumi visiem fondiem (tajā
skaitā ELFLA un EJZF) attiecībā uz programmēšanu. Viens no centrālajiem
aspektiem būs nodrošināt, lai visus Eiropas fondus būtu iespējams viegli
kombinēt „daudzfondu” programmās un lietot viena un tā paša projekta at
balstam, lai panāktu lielāku līdzekļu izlietošanas efektivitāti.
Lai gan dalībvalstis principā neiebilst šādai attīstībai, tās krasi iebilst
Komisijas izraudzītajai metodei, kas dod priekšroku ātrajai „deleģētā akta”
procedūrai, nevis daudz laikietilpīgākajai teksta pieņemšanai regulas formā,
kas dotu Parlamentam un Padomei vaļu mainīt tekstu. Dalībvalstis tādēļ
piedāvā iekļaut Vienoto stratēģisko satvaru kā pielikumu kopējas Kohēzijas
politikas regulai.
Polijas prezidentūra uzsver, ka ir nepieciešams nodrošināt, lai Vienotais stratēģiskais satvars Kohēzijas politikas plānošanā un ieviešanā „atzītu
dažādību un atšķirīgās ES reģionu starta pozīcijas, to atšķirīgās institucionā
lās sistēmas, un ka politiskais ietvars ir spējīgs efektīvi reaģēt uz reģionu
attīstības potenciālu un vajadzībām”.20
Komisija ir arī paredzējusi ar dalībvalstīm slēgt partnerības līgumus.
Šie līgumi noteiks ieguldījumu apmēru tematiskajos mērķos un saistības,
kādas dalībvalstis uzņemsies, lai tiektos uz stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu
sasniegšanu.
Komisijas priekšlikumi ierosina ieviest gan jaunus ex ante nosacījumus,
kam jābūt izpildītiem pirms finansējuma saņemšanas, gan ex post nosacī
jumus, kas ļaus piešķirt papildu finansējumu atkarībā no tā, cik labi būs
izpildes rādītāji. Iepriekšēja pieredze liecina, ka investīciju efektivitāti dažos
gadījumos ir mazinājušas nepilnības valstu politikās un normatīvajos aktos,
kā arī dažādi citi institucionāli trūkumi. Tādēļ Komisija piedāvā vairākus
ex ante nosacījumus. Piemēram, dalībvalstīm, kas vēlēsies izmantot fondu
līdzekļus ūdens sektorā, vispirms būs jāievieš ES vides likumdošana. Tāpat
Komisija cer, ka ex post nosacījumi būs nozīmīgs stimuls, lai koncentrētos
uz „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu. Gadījumā, ja dalībvalstis nerespektēs
saistības, maksājumi varēs tikt apstādināti vai pat anulēti, turpretim sasniegti
20
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vai pārsniegti mērķi tiks kompensēti ar bonusa maksājumiem, kas tiks izmaksāti no izpildes rezerves (5% no dalībvalstīm piešķirtajiem līdzekļiem).
Līdztekus notiks darbs pie operacionālo programmu izstrādes, kas no
teiks prioritārās asis un atspoguļos tematiskos mērķus, ko katra dalībvalsts
būs izvēlējusies. Arī šeit dalībvalstīm rūp, lai „būtu atbilstošs programmu
elastīgums, lai tās atbilstu individuālo teritoriju prasībām,” 21 kā tas izteikts
Polijas prezidentūras secinājumos.
Visi šie dokumenti — partnerības līgumi un operacionālās programmas — ir jāiesniedz vienlaikus Komisijai. Pēc tam tos kopīgi pieņems Padome
un Eiropas Parlaments, vēlākais, līdz 2013. gada beigām.
Lielākā daļa dalībvalstu iebilst pret stingri noteiktu līdzekļu apjomu, kas
jāatvēl noteiktiem mērķiem. Dalībvalstu skatījumā būtu labāk, ja Komisijas
ierosinātie mērķi būtu vien rekomendējoši, nevis saistoši. Ir skaidrs, ka, ja
Komisija noteiktu specifiskus mērķus, tad valdībām būtu mazāka rīcības brīvība izvēlēties tematiskos mērķus un piemērotu finansējuma apmēru. Poli
jas prezidentūras secinājumos ir uzsvērts, ka „jāmeklē citi risinājumi, nevis
finansējuma iezīmēšana (ringfencing), lai nodrošinātu nepieciešamo resursu
koncentrāciju, kas ļautu sasniegt izaugsmi un attīstību”.22 Lai gan Komisijas
sabiedroto rindas nav tik kuplas kā pretinieku, tās atbalstītāju vidū ir Dānija,
ES prezidējošā valsts no 2012. gada janvāra. Dānijas Eiropas lietu ministrs
Nikolajs Halbijs Vammens (Nicolai Halby Wammen) ir norādījis, ka Komisijas
priekšlikums sniedz „pietiekamu fleksibilitāti, lai tiktu ņemtas vērā reģionu
specifiskās vajadzības”.23
Attiecībā uz pašiem reģioniem Reģionu Komiteja norāda, ka tā kopumā
atbalsta Kohēzijas politikas ciešāku sasaisti ar stratēģiju „Eiropa 2020”. Tomēr
vienlaikus tā uzsver, ka Kohēzijas politikai nebūtu jākalpo tikai stratēģijai un
nacionālajām reformu programmām, jo Lisabonas līgums tai uzliek citus
uzdevumus (samazināt ekonomiskās, sociālās un teritoriālās atšķirības ES).24
21
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Turpat.
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• Ciešāka sasaiste ar ekonomisko pārvaldības sistēmu
Lai izvairītos no situācijas, kad Eiropas investīcijas izaugsmē un nodarbinātībā tiktu apdraudētas riskantu makroekonomisko politiku vai neatbilstošas administratīvās kapacitātes dēļ, Komisija ierosina izveidot ciešu saikni
starp Kohēzijas politiku un Eiropas pārvaldību. No vienas puses, fondu
finansētās programmas varēs tikt pielāgotas izmaiņām ekonomiskajos ap
stākļos, fondu līdzekļus novirzot valsts ekonomisko problēmu risināšanai.
No otras puses, Komisija varēs pārtraukt fondu finansējumu, ja, neraugoties
uz pastiprinātu atbalstu, dalībvalsts tomēr nerīkotos adekvāti. Tiklīdz attie
cīgā dalībvalsts veiktu nepieciešamos pasākumus, finansējums atkal tiktu
atjaunots.
Šis Komisijas priekšlikums ir viens no lielākajiem strīdus āboliem. Ierosinājums pastiprināt saikni starp Kohēzijas politiku un ES ekonomisko pārvaldību sākotnēji nāca no Vācijas un Francijas, kas to joprojām dedzīgi
atbalsta. Turpretim Īrija, Spānija un Itālija — valstis, kas piedzīvo nopietnas
ekonomiskas grūtības — iebilst pret fondu izmantošanu sankcijām par makroekonomisku neatbilstību. Savukārt Rumānija norāda, ka šāda pieeja ir diskriminējoša, jo tiktu „sodītas” tikai valstis, kas izmanto Kohēzijas fondus,
jo, piemēram, Kopējā lauksaimniecības politika ar tās apjomīgajiem maksājumiem netiktu pakļauta līdzīgām sankcijām. Polijas prezidentūras secinājumos diplomātiski teikts, ka ir jānodrošina, lai „makroekonomiskā kondi
cionalitāte, lai arī tā principā ir leģitīma, neradītu negatīvas sekas Kohēzijas
politikas ieviešanā, kā arī uz dalībvalstu ar makroekonomisku neatbilstību
sociālekonomisko attīstību”.25
Arī Reģionu Komiteja ir norādījusi uz negatīvajām sekām, ko varētu radīt
maksājumu pārtraukšana, uzsverot, ka šādā veidā reģioni tiktu sodīti par
kļūdām, kas pieļautas nacionālā līmenī. Prezidente Mersedesa Breso (Mer
cedes Bresso) pat ir brīdinājusi, ka CoR nekavēsies vērsties Eiropas Savienības
Tiesā, ja šajā kontekstā tiks novērots subsidiaritātes principa pārkāpums.26

25
Polish Presidency Conclusions on the territorial dimension of EU policies and the future
Cohesion Policy — Towards an integrated, territorially differentiated and institutionally smart response to EU challenges. Poznań, 2011. http://www.ceu-ectp.org/images/stories/PDF-docs/PRESL-Conclusions%20_final.pdf (Eiropas Padomes Telpas Plānošanas mājas lapa; aplūkota 28.12.2011.).
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• Teritoriālā dimensija
Kā jau minēts iepriekš, teritoriālā dimensija, kas nu nostiprināta Lisa
bonas līgumā, ir kļuvusi par būtisku elementu diskusijās par Kohēzijas po
litikas nākotni. Dažādiem reģioniem ir atšķirīgi ierobežojumi to izaugsmei,
atšķirīgs teritoriālais konteksts, tādēļ arī politiskajiem risinājumiem ir jābūt
piemērotiem vietējam kontekstam. Par šo tēmu ir diskutēts jau ilgstoši, un
ikreiz, kad ES pievienojas jaunas dalībvalstis, arvien aktuālāka kļūst vaja
dzība pievērst uzmanību teritoriālajai attīstībai.
Polijas prezidentūra norāda, ka teritoriālā pieeja attīstībā var būt efektīvs
veids, kā sasniegt ES mērķus, kombinējot lejupējo (top-down) un augšupējo
(bottom-up) pieeju. Izvēloties prioritātes, ir svarīgi ņemt vērā teritoriju specifiku, jo nav viena veiksmes formula, kas būtu piemērota visu veidu terito
rijām.27
Komisijas regulu priekšlikumos tiek likts liels uzsvars uz pārrobežu sa
darbību starp reģioniem.
Tāpat arī ilgtspējīga pilsētvides attīstība būs prioritāte, kam tiks veltīti
vismaz 5% no ERAF līdzekļiem. Papildus tam Komisija veicinās inovatīvus
pasākumus ilgtspējīgas pilsētvides attīstībā (tam tiks veltīti 0,2% no ikgadējā
finansējuma), un atvieglos ESF līdzekļu mobilizāciju.
Tomēr finansējuma piešķiršana vien vēl negarantēs reģionu vienlīdzīgu
uzplaukumu. Skatoties nākotnē, būs jāatbild uz virkni būtisku jautājumu:
•• Kā izmantot katras teritorijas stiprās puses, lai tās pēc iespējas vai
rāk veicinātu ilgtspējīgu un vienmērīgu visas ES attīstību? Šajā kon
tekstā īpaša uzmanība būs jāpievērš gudrai specializācijai (smart
specialization).
•• Kā labāk savienot tik dažādās teritorijas? Šeit nozīmīga loma būs
jaunajam „Eiropas savienošanas” instrumentam.
•• Kā vēl efektīvāk attīstīt sadarbību, ņemot vērā, ka izaicinājumi, ar
kuriem sastopas dalībvalstis un reģioni, nepazīst valstu un reģionu
robežas? Tādēļ komisijas priekšlikumos atsevišķa regula ir veltīta
tieši teritoriālajai sadarbībai.
27
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Jāuzsver, ka īpaši būtiski būs šajā procesā iesaistīt pēc iespējas plašāku
dalībnieku loku. Tam uzmanība ir pievērsta arī Komisijas priekšlikumos, kas
atvieglos nevalstisko organizāciju un citu sociālo partneru iesaisti nākotnes
Kohēzijas politikas izstrādē un ieviešanā.

Tālākais ceļš
Ir skaidrs, ka Kohēzijas politikai būs izšķirīgi būtiska loma krīzes skartās
Eiropas nākotnē. Ja agrāk tika lēsts, ka jaunpienākušajām dalībvalstīm būs
jāpavada 30–40 gadi grūtā darbā, līdz tās varēs panākt IKP uz vienu iedzī
votāju izlīdzināšanos iepretim ES vidējam rādītajam, tad nu ir skaidrs, ka
krīzes iespaidā arvien lielākam skaitam reģionu nākas saskarties ar būtiskām problēmām, ekonomiskiem, sociāliem un teritoriāliem izaicinājumiem.
Eiropas līderus gaida smagas diskusijas, lai panāktu kompromisu par
Komisijas priekšlikumiem. Mērķis ir tos pieņemt līdz 2012. gada beigām,
lai atliktu pietiekami daudz laika sarunām par partnerības kontraktiem,
un jaunā perioda programmas varētu veiksmīgi tikt realizētas, sākot no
2014. gada. Paralēli norisināsies sarunas par nākamo daudzgadu budžetu
2014.–2020. gadam. Tādējādi līdzekļu apjoms, kas tiks piešķirts katrai dalīb
valstij, un reģionu saraksts, kas būs atbilstoši katrai kategorijai, nebūs skaidri
zināmi, līdz tiks pieņemti pašreiz apspriešanā esošie priekšlikumi.
Visi ir vienisprātis, ka laikā, kad dalībvalstīm ir arvien grūtāk atvēlēt
līdzekļus investīcijām tām svarīgās jomās, ES fondu nauda būs vitāli svarīga.
Bet, kad ir jāizšķiras, kur un cik tieši būtu nepieciešams šo naudu investēt,
Komisijas un dalībvalstu viedokļi bieži atšķiras. Jautājums ir, kā, pastāvot tik
daudzām prioritātēm un mērķiem, rast labāko risinājumu? Kā izvairīties, lai
strīdos par naudu un procentiem nepazustu vīzija par Kohēzijas politikas
lomu ES nākotnes attīstībā? Jautājumu joprojām ir vairāk nekā atbilžu. Tās
būs jāmeklē visiem kopā — reģionu, nacionālā un Eiropas līmenī.

Eiropas Savienības Kohēzijas politika pēc
2013. gada. Ko tā nozīmē Latvijai?
Līga Baltiņa,

LU Žana Monē Izcilības centra eksperte

Tatjana Muravska,

LU profesore, LU Žana Monē Izcilības centra direktore
Pirmās diskusijas par Eiropas Savienības (ES) teritoriālo dimensiju aiz
sākās 1980.-to gadu beigās un joprojām turpinās, skaidrojot teritoriālās
dimensijas lomu ekonomiskās un sociālās kohēzijas sekmēšanā un meklē
jot labākos risinājumus līdzsvarotas un ilgtspējīgas ES teritorijas attīstībai.
Pašreizējā fiskālajā un ekonomiskajā situācijā efektīva Kohēzijas politikas
īstenošana ir viena no ES un tās dalībvalstu galvenajām prioritātēm un ir
ļoti svarīga reģionu līdzsvarotai un ilgtspējīgai attīstībai. Kohēzijas politika
ES ziņojumos par ekonomisko un sociālo kohēziju1 tiek aplūkota kā viena
no politikām, kas sniedz ievērojamu ieguldījumu ES teritoriju attīstībā.
Jautājums par Kohēzijas politikas īstenošanas efektivitāti ir aktualizējies
arī saistībā ar jauna tiesiskā ietvara gatavošanu nākamajam ES fondu plā
nošanas periodam.

Līdz ar ES Teritoriālās darba kārtības 2020. gadam pieņemšanu
2011. gada maijā2 tika apliecināts, ka stratēģijā „Eiropa 2020” noteikto
mērķu sasniegšanai ir jāņem vērā ES teritoriālā dimensija. Dokumentā tiek
uzsvērts, ka nozaru politiku koordinēta īstenošana var palielināt nozaru
1
Growing Regions, Growing Europe. Fourth Report on Economic and Social Cohesion.
European Comission, 2007. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/
cohesion4/index_en.htm (Eiropas komisijas mājas lapa; aplūkota 10.11.2011.)
2
Territorial Agenda of the European Union 2020 — Towards an Inclusive, Smart and Sustainable Europe of Diverse Regions. European Council, 2011. http://www.eu2011.hu/document/territorial-agenda-european-union-2020-towards-inclusive-smart-and-sustainable-europe-diver (ES
Ungārijas prezidentūras mājas lapa; aplūkota 15.11.2011.)
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lomu teritorijas attīstībā. Par telpiskās plānošanas un teritoriālās attīstības
jautājumiem atbildīgie ES dalībvalstu ministri šajā dokumentā vienojās par
tādiem galvenajiem teritoriālās attīstības izaicinājumiem kā globalizācijas
un ekonomiskās krīzes radītā ietekme, ES reģionu lomas pieaugums, klimata pārmaiņas, enerģijas un vides riski. Šiem teritoriālās attīstības izaici
nājumiem tika piedāvāti arī iespējamie risinājumi, nosakot tos kā prioritārus
darbības virzienus, lai sasniegtu stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktos mērķus.
Šā gada 6. oktobrī Eiropas Komisija (EK) publicēja priekšlikumus re
gulām par Kohēzijas politiku pēc 2013. gada. Līdz ar pamatregulu, kas paredz kopīgus noteikumus ES fondu izmantošanai, priekšlikumi ietvēra
atsevišķus noteikumus nākotnes Kohēzijas fondam, Eiropas Reģionālās at
tīstības fondam (ERAF), Eiropas Sociālajam fondam (ESF) un Eiropas teri
toriālajai sadarbībai. Šie regulu priekšlikumi ir pamats EK nākotnes sarunām
un konsultācijām ar dalībvalstīm un Eiropas Parlamentu.
Ko ietver šie regulu priekšlikumi un kādas varētu būt iespējamās izmaiņas ES fondu ieviešanā Latvijā? Šis raksts ir mēģinājums skaidrot šos jau
tājumus, sniedzot pārskatu par galvenajām Eiropas Komisijas izstrādātajām
izmaiņām un to iespējamo ietekmi uz Kohēzijas politikas instrumentiem un
to izmantošanu Latvijā nākamajā ES fondu plānošanas periodā no 2014. līdz
2020. gadam.

Līdzsvara meklējumi starp veco un jauno ES
EK priekšlikumi par ES Kohēzijas politikas budžetu un jauno ietvaru
balstās uz š. g. jūlijā izteikto piedāvājumu nākamajam ES daudzgadu plānošanas periodam 2014.–2020. gadam.3 Šis priekšlikums paredzēja kopējo
Kohēzijas politikas budžetu 376 miljardu eiro apmērā un ietvēra budžeta
sadalījumu atbilstoši atbalstāmo reģionu kategorijām.

3
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Euro
pean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Budget for Europe
2020. European Commission, Brussels, 29.6.2011 COM(2011) 500 final. http://ec.europa.eu/
budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/MFF_COM-2011-500_Part_I_en.pdf (Eiropas Komisijas mājas lapa; aplūkota 15.11.2011.)
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ES Kohēzijas politikas finansējuma sadalījums 2014.–2020. gadam
(miljardos eiro)
Kohēzijas politikas
finansējuma sadalījums
Finansējums mazāk attīstītiem
reģioniem
Finansējums pārejas reģioniem
Finansējums attīstītiem
reģioniem
Kohēzijas fonda resursi
Finansējums teritoriālajai
sadarbībai
Infrastruktūras instruments
KOPĀ

Miljardi eiro
(2011. gada cenās)
162,6

Sadalījums %
43,2

38,9
53,1

10,3
14,1

68,7
11,7

18,3
3,1

40
376

11
100

Salīdzinājumā ar pašreizējo 2007.–2013. gada plānošanas periodu, ir
gaidāmas vairākas izmaiņas. Atbilstoši EK priekšlikumam atbalstāmie re
ģioni tiek iedalīti trijās kategorijās:
•• mazāk attīstīti reģioni, kur IKP uz iedzīvotāju nepārsniedz 75% no
ES vidējā IKP;
•• pārejas reģioni, kur IKP uz iedzīvotāju ir 75–90% no ES vidējā IKP;
•• attīstīti reģioni, kur IKP uz iedzīvotāju pārsniedz 90% no ES vidējā
IKP.
Šajā budžeta piedāvājumā tiek plānots samazināt atbalstu mazāk
attīstītajiem reģioniem, kuriem IKP uz iedzīvotāju ir mazāks nekā 75% no
ES vidējā, un teritorijām, kurām IKP uz iedzīvotāju rādītājs ir zemāks par
90%. Kopumā atbalsts ir samazināts no pašreizējiem 81,5% līdz 71,32%,
un pamatots ar apsvērumu, ka nākamajā plānošanas periodā Kohēzijas politikas instrumentiem tiek plānots novirzāmo resursu samazinājuma iero
bežojums — 2,5% no IKP. Šie ir tā saucamie līdzekļu apguves spēju griesti.
Šajā plānošanas periodā šis ierobežojums bija 3,71% no to ES valstu IKP,
kurām IKP uz iedzīvotāju ir mazāks nekā 40% no ES vidējā rādītāja. Šis ir
ievērojams ierobežojums ES resursu novirzīšanai uz šīm dalībvalstīm, un ir
svarīgs faktors turpmākajās sarunās par ES budžeta sadalījumu.
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Latvija nacionālajā pozīcijā par “Par ES daudzgadu budžetu 2014.–
2020. gadam”4 uzstāj, ka Kohēzijas politikas finansējums konverģences val
stīm saglabājams vismaz līdzšinējā līmenī. Attiecīgi Latvijai ierosinājums
noteikt nacionālajam kohēzijas piešķīrumam līdzekļu apguves spēju griestu
līmeni 2,5% no IKP apmērā visām dalībvalstīm nav pieņemams. Šis ES
daudzgadu budžeta priekšlikums pēc Finanšu ministrijas aprēķiniem Latvijai
nozīmētu finansējuma samazinājumu 1 miljarda eiro apmērā.
Attiecīgi tiek izvirzīts jautājums, vai šāds EK izstrādātais ES budžeta
sadalījuma priekšlikums ir taisnīgs? Tas viennozīmīgi atspoguļo EK interesi
saglabāt stingru Kohēzijas politiku visās ES dalībvalstīs un reģionos. Dis
kusijās par ES budžeta sadalījumu un konkrēti — Kohēzijas politikas bu
džeta iespējamo samazinājumu, viens no galvenajiem jautājumiem būs
kompromisa sasniegšana starp lielākajiem maksātājiem ES budžetā un lie
lākajiem finansējuma saņēmējiem.5

Saikne starp stratēģiju „Eiropa 2020” un ES Kohēzijas
politiku
2010. gadā ES un ES dalībvalstis vienojās Lisabonas stratēģiju aizstāt
ar stratēģiju „Eiropa 2020”6 un izvirzīja piecus galvenos mērķus, kas būtu
sasniedzami līdz 2020. gadam:
1) nodarbinātība: 75% no visiem iedzīvotājiem vecumā no 20 līdz 64 gadiem ir jābūt nodarbinātiem;
2) pētniecība, attīstība un inovācija: 3% no ES IKP ir jāiegulda pētniecībā, attīstībā un inovācijā;
3) klimats un enerģijas efektivitāte: siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas jāsamazina par 20% attiecībā pret 1990. gada rādītājiem, 20%
enerģijas jābūt no atjaunojamiem energoresursiem un energoefektivitāte jāpalielina par 20%;
4
Latvijas nacionālā pozīcija „Par ES daudzgadu budžetu 2014.–2020. gadam”. Informatīvais
ziņojums. Ministru kabinets, 2011. http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40223179&mode=mk&
date=2011-07-26 (Latvijas Republikas Ministru kabineta mājas lapa; aplūkota 12.11.2011.)
5
Šajā 2007.–2013. gada plānošanas periodā vislielākās iemaksas ES budžetā veica Vācija,
Francija, Itālija, Apvienotā Karaliste, bet vislielāko finansējumu saņem Polija, Rumānija, Grieķija,
Ungārija, Čehija, Portugāle.
6
Eiropa 2020: Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. Komisijas paziņojums.
Eiropas Komisija, Brisele, 3.3.2010 COM(2010) 2020. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_LV_ACT_
part1_v1.pdf (Eiropas Komisijas mājas lapa; aplūkota 12.11.2011.)
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4) izglītība: jāsamazina skolu nepabeigušo skolēnu skaits par 10% un
vismaz 40% iedzīvotāju vecumā no 30 līdz 34 gadiem ir jāpabeidz
3. līmeņa izglītība;
5) nabadzība un sociālā izstumtība: nabadzīgo un sociāli izstumto iedzīvotāju skaits jāsamazina par vismaz 20 miljoniem.
Balstoties uz šiem pieciem mērķiem, saskaņā ar kuriem katra ES da
lībvalsts noteica savus specifiskos mērķus, stratēģija „Eiropa 2020” ir vērsta
uz gudras, ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes sasniegšanu Eiropā. ES
un visām tās dalībvalstīm bija jāpārorientē Eiropas un savu valstu nozaru
politikas uz šo noteikto mērķu sasniegšanu. Tika izveidotas vairākas nacio
nālās programmas un Eiropas parauginiciatīvas, lai koordinētu šīs stratēģijas ieviešanu un piedāvātu ieviešanai nepieciešamos instrumentus.
Kopš stratēģijas „Eiropa 2020”, tās ieviešanas plāna un jaunu instru
mentu apstiprināšanas bija skaidrs, ka šajā stratēģijā izvirzīto ambiciozo
mērķu sasniegšanai būs nepieciešams izmantot Kohēzijas politikas līdzek
ļus. Tas arī tika plānots un rezultātā Kohēzijas politika ir galvenais finanšu
instruments stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanai. ES Kohēzijas politikas
sākotnējais mērķis — ES līdzsvarota attīstība — tika pakāpeniski aizstāts
ar uzsākto reformu un stratēģiju „Eiropa 2020”. Rezultātā jaunā regulējuma
priekšlikums izteikti akcentē tā sauktos ex-ante nosacījumus nepieciešamo
politikas reformu ieviešanai ES dalībvalstīs un tematisko koncentrēšanos
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzīto mērķu sasniegšanai. Kohēzijas politikas
nākotnes maksājumi būs cieši saistīti ar konkrētu politikas mērķu sasnieg
šanu un izdevumu ierobežojumiem attiecībā uz enerģijas efektivitāti, ino
vāciju vai zemu oglekļa emisiju ekonomikas attīstību.
Šo nosacījumu izpilde atbilstoši EK jaunā regulējuma priekšlikumiem
būs pamats regulārām pārbaudēm, un to neievērošana būs pamats maksā
jumu atlikšanai. Tas ir saistīts ar virkni jautājumu par Kohēzijas politikas
nākotnes mērķiem. Tāpat arī lēmumu pieņemšana, kas balstīsies uz „no
augšas uz apakšu” pieeju, ierobežo iespēju attīstīt un ieviest uz konkrētu
vietu balstītas attīstības stratēģijas.

Jauna pieeja struktūrfondu plānošanā vai tikai vārdi?
EK ir informējusi, ka jaunā ES fondu regulējuma piedāvājumā tiks sa
glabāti galvenie pastāvošās ES struktūrfondu plānošanas un ieviešanas sis
tēmas elementi. Pirmie soļi nākamā plānošanas perioda ciklā ir EK stratēģisko
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vadlīniju pieņemšana. EK 2011. gada decembrī prezentēja Kopējo stratēģisko ietvaru. Nākamais solis ir sarunas un Partnerības līguma starp dalīb
valstīm un EK noslēgšana. Jaunās vispārējās regulas7 projekta 8. pants nosaka,
ka „Partnerības līgums starp Komisiju un katru dalībvalsti noteiks katra
nacionālā, reģionāla līmeņa partnera un Komisijas saistības. Līgumi būs saistīti ar stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem un nacionālajām reformu programmām. Tie noteiks integrētu teritoriālās attīstības pieeju (..) un ietvers uz
indikatoriem balstītus mērķus, stratēģiskās investīcijas un virkni nosacī
jumu. Tie ietvers saistības veikt ikgadēju atskaitīšanos par progresu Kohēzi
jas politikas un citos gada ziņojumos”.8
Balstoties uz šajos līgumos ietvertajām saistībām, tiks izstrādātas dar
bības programmas. Šie soļi ir līdzīgi pašreizējam struktūrfondu politikas
ciklam, tomēr ietver ievērojamas atšķirības. Piemēram, partnerības līgums
kļūs par centrālo elementu plānošanas procedūrās. Tas ietvers visas saistības
attiecībā uz politikas mērķiem, atbilstību stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem,
papildu pārbaudēm un izpildes pārskatiem. To regulāri pārskatīs EK, un
katras nepareizas rīcības rezultātā var notikt maksājumu atlikšana. Tas, sa
vukārt, var novirzīt Kohēzijas politikas akcentu no darbības programmām
uz nacionālajiem partnerību līgumiem.
Darbības programmu saturu, iespējams, lielā mērā noteiks partnerību
līgumos ietvertās vienošanās attiecībā uz īpašiem finansēšanas noteiku
miem, piemēram, kvotu ierobežojumi attiecībā uz atbalstāmo teritoriju un
tematiskā koncentrēšanās saistībā ar stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem.
Pēdējos gados EK ir solījusi samazināt administratīvo slogu un vienkāršot ES fondu ieviešanu. Tomēr jāatzīmē, ka jaunā regulējuma piedāvā
jumā šie solījumi nav pārtapuši acīmredzamos rezultātos. Jau pats jaunās
vispārējās regulas piedāvājums ir 185 lappušu apjomā. Tā sauktie ex-ante
nosacījumi, kas ietverti regulas projekta 4. pielikumā, ir 17 lappušu apjomā.
Mēģinājums ietvert visas vispārējās darbības attiecībā uz fondu vadību vienā
7
Eiropas Parlamenta un Padomes regula, kura paredz kopīgus noteikumus Eiropas Reģionālās attīstības fondam, Eiropas Sociālajam fondam, Kohēzijas fondam, Eiropas Lauksaimniecības
fondam lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam, uz kuriem attiecas vienotais
stratēģiskais satvars, un vispārīgus noteikumus Eiropas Reģionālās attīstības fondam, Eiropas Sociālajam fondam un Kohēzijas fondam un atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006. Regulas projekts, Brisele
6.10.2011 COM(2011) 615, galīgā redakcija 2011/0276 (COD). http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm (Eiropas Komisijas mājas lapa; aplūkota 15.11.2011.)
8
Turpat.
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milzīgā regulā samazina konkrētību un rada iespēju pārpratumiem. Šis re
gulas piedāvājums nerada iespaidu, ka tiks sasniegta ES fondu savstarpēja
integrācija.
Turklāt vispārējā regula9 ierosina ES Kopējās lauksaimniecības politikas finanšu vadības jautājumiem izstrādāt atsevišķas procedūras, kas drīzāk
var radīt lielākas neskaidrības nekā sekmēt sinerģijas sasniegšanu.

Lielāks uzsvars uz vietējo attīstību
Regulu projekti ietver arī dažus elementus, kas paredz vietējā līmeņa
institūciju un organizāciju stiprināšanu. Piemēram, regulu priekšlikumi ak
centē nepieciešamību nodrošināt atbalstu integrētai teritoriālai attīstībai,
īstenojot vietējās attīstības stratēģijas un paredzot nosacījumus kopienas
virzītai vietējai attīstībai. Atbilstoši priekšlikumam LEADER veida pieejai10
vietējām rīcības grupām, veidojot kopēju attīstības politikas programmu
mazākiem reģioniem un lauku kopienām vai mazām pilsētām, jābūt iestrā
dātai ES struktūrfondu darbības programmās. Tas radītu priekšnosacījumus vietējām rīcības grupām, veidojot projektu programmu, ietvert ERAF,
ESF un lauku attīstības instrumentus vienā programmā. Tāpat arī jārada
atbilstoši nosacījumi vietējo rīcības grupu izveidei pārrobežu sadarbībai.
Tas, vai šāda pieeja būs sekmīga, ir lielā mērā atkarīgs no administratīvo
šķēršļu samazinājuma attīstības programmu ieviešanā. Ir jāuzsver, ka šīs
pieejas sekmes būs lielā mērā atkarīgas no vietējo organizāciju un institū
ciju spējas attīstīt un ieviest šāda veida programmas. Tāpat arī būtiski ir
nodrošināt integrētu un saskaņotu rīcību teritoriālās attīstības sekmēšanai,
kas atbilst ES, nacionālajām un reģionālajām attīstības prioritātēm.
Jauno regulu projekti akcentē arī pilsētvides attīstību un ne tikai iero
sina rezervēt 5% no Kohēzijas fonda pilsētu attīstībai, bet arī iesaka izveidot
9
Eiropas Parlamenta un Padomes regula, kura paredz kopīgus noteikumus Eiropas Reģionālās attīstības fondam, Eiropas Sociālajam fondam, Kohēzijas fondam, Eiropas Lauksaimniecības
fondam lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam, uz kuriem attiecas vienotais
stratēģiskais satvars, un vispārīgus noteikumus Eiropas Reģionālās attīstības fondam, Eiropas Sociālajam fondam un Kohēzijas fondam un atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006. Regulas projekts, Brisele
6.10.2011 COM(2011) 615, galīgā redakcija 2011/0276 (COD). http://ec.europa.eu/regional_policy/
what/future/proposals_2014_2020_en.cfm (Eiropas Komisijas mājas lapa; aplūkota 15.11.2011.)
10
LEADER tipa pieeja — pieeja ES lauku attīstības politikā, kas balstās uz lauku attīstības ierosināšanu un īstenošanu vietējās lauku kopienās, nevis stingri noteiktā veicamo pasākumu kopumā.
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Pilsētu attīstības forumu. Katra ES dalībvalsts tiek aicināta izvirzīt 20 pilsētas
dalībai šajā forumā. Tomēr šajā posmā nav skaidrs, kādā veidā un uz kāda
pamata ir jānotiek pilsētu izvēlei. EK ierosina arī vienkāršot iespēju deleģēt
dažas no darbības programmām reģionālajam vai vietējam līmenim. Jāat
zīmē, ka Latvijas gadījumā šī iespēja ir jāizvērtē, ņemot vērā iedzīvotāju
skaitu, pašreizējo plānošanas reģionu kapacitāti un citus faktorus, kas pa
stiprina šādas pieejas īstenošanas riskus.

Kohēzijas politika un stabils finansējums
Regulas projekts paredz iespēju apturēt maksājumus no visiem struk
tūrfondiem gadījumā, ja valstij ir atvērta pārmērīga budžeta deficīta novēr
šanas procedūra. Atbilstoši EK priekšlikumam, šajā gadījumā tiek paredzēta
iespēja bloķēt struktūrfondu maksājumus. Tas, vai šāda procedūra kādreiz
tiks pielietota, paliek nākotnes jautājums, bet, no otras puses, pēdējo eiro
zonas ekonomisko notikumu gaismā šādas procedūras nepieciešamība ir
labi saprotama. Piemēram, pašreizējā situācijā, kad kāda dalībvalsts ir pār
kāpusi nepieciešamos finanšu disciplīnas standartus, kohēzijas fondi netiek
bloķēti (lai arī tas ir iespējams arī pašreizējā regulējuma ietvaros), bet tā
vietā fondi tiek piešķirti ar zemāku līdzfinansējuma likmi, lai sekmētu eko
nomiskās attīstības atsākšanos.
Šī situācija parāda, ka struktūrfondiem un Kohēzijas politikai kopumā
ir specifiski mērķi izaugsmes potenciāla sekmēšanā, it īpaši atpalikušajos
reģionos. Investīciju samazināšana finanšu disciplīnas pārkāpumu gadīju
mos var novest pie dziļākas ekonomiskās un sociālās krīzes.

Latvijas viedoklis
Atbilstoši pašreizējam EK piedāvājumam Latvija ierindojas starp tām
valstīm, kuras nākamajā plānošanas periodā saņemtu mazāku daļu no kopējā
Kohēzijas politikas finansējuma. Latvijas pozīcijā11 par Kohēzijas politikas
11
Latvijas nacionālā pozīcija „Par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.–2020. gada plānošanas periodam”. Informatīvais ziņojums. Ministru kabinets, 2011.
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40233378&mode=mk&date=2011-11-15 (Latvijas Republikas Ministru kabineta mājas lapa; aplūkota 12.11.2011.)
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regulu priekšlikumiem finansējuma nesamazināšana ir galvenais jautājums,
norādot, ka Latvijai nav pieņemams EK priekšlikums ieviest līdzekļu apgu
ves spēju griestus 2,5% apmērā no IKP. Šajā plānošanas periodā Kohēzijas
politikas īstenošanai Latvija saņēma 3,18 miljardus latu, kas atbilst 3,7% no
ekonomikas kopapjoma. Attiecīgi visām dalībvalstīm vienādu Kohēzijas po
litikas griestu noteikšana 2,5% apjomā Latvijai ievērojami samazinātu 2014.–
2020. gadam pieejamo līdzekļu apjomu.
Netiek atbalstīta arī iespēja apturēt maksājumus dalībvalstīm, kas ne
ievēro makroekonomiskos nosacījumus. Attiecībā uz stratēģijas „Eiropa
2020”mērķiem Latvija ierosina mazināt ciešo sasaisti ar Kohēzijas politiku,
ņemot vērā to, ka jaunajām ES dalībvalstīm, tajā skaitā Latvijai, pamata infrastruktūras jautājumi joprojām ir prioritāri un tie neatbilst stratēģijai
„Eiropa 2020”.

Neskaidrā atbildība Kohēzijas politikas jautājumos
Kopš 2011. gada par reģionālo attīstību, tajā skaitā par teritoriālās kohēzijas ieviešanu un koordinētas politikas nodrošināšanu, atbildīgā institūcija Latvijā ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija12, par
ES fondu vadību atbildīgā iestāde ir Finanšu ministrija un nozīmīga loma
Kohēzijas politikas jautājumos ir arī Ārlietu ministrijai. Līdz ar to nav
skaidra atbildības sadalījuma starp minētajām iestādēm, kā arī citām nozaru
ministrijām, un tas ir iemesls Ministru kabineta sēdes lēmumam,13 ar kuru
visām ministrijām tika uzdots rakstiski saskaņot ar Finanšu ministriju
viedokli tālākai paušanai ES līmeņa apspriedēs un sarunās ar EK pārstāvjiem.
Tas parāda nevis nozaru ministriju koordinētu rīcību, bet gan savstarpējo
konkurenci un neskaidrības atbildības dalījumā attiecībā uz Kohēzijas po
litikas jautājumiem.

Līdz 2011. gada janvārim pastāvēja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija.
2011. gada 15. novembra Ministru kabineta sēdes lēmums. http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap
/?pid=40233378&mode=mk&date=2011-11-15 (Latvijas Republikas Ministru kabineta mājas lapa;
aplūkota 12.11.2011.)
12
13
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Teritoriālās sadarbības loma nākotnē
Pirmo reizi Eiropas Komisija ir izstrādājusi atsevišķu regulu14 Eiropas
teritoriālajai sadarbībai, piešķirot tai lielāku lomu ES Kohēzijas politikas
mērķu sasniegšanā. Neskatoties uz tās nozīmīgumu, teritoriālajai sadarbī
bai tiek plānots finansējums 11,7 miljardu eiro apmērā, kas ir tikai 3% no
Kohēzijas politikas kopējā finansējuma. EK piedāvā saglabāt teritoriālo sa
darbību visos trijos līdzšinējos līmeņos:
•• pārrobežu (līdz šim — 52 pārrobežu sadarbības programmas);
•• transnacionālā (līdz šim 13 programmas);
•• starpreģionu (līdz šim 4 programmas).
Teritoriālās sadarbības regulas priekšlikums paredz, ka pārrobežu sa
darbībai ir jārod kopīgi risinājumi pārrobežu reģionu kopējām problēmām
un jāizmanto šo teritoriju potenciāls (piemēram, pārrobežu pētniecības
un inovācijas infrastruktūras attīstība, pārrobežu darba tirgus integrācijas
pasākumi, kā arī sadarbība starp universitātēm vai, piemēram, veselības
centriem). Savukārt transnacionālajai sadarbībai ir jābūt vērstai uz integrētu teritoriālo attīstību un atbilstību ES Kohēzijas politikas prioritātēm.
Starpreģionu sadarbības mērķis ir stiprināt ES Kohēzijas politiku, sekmējot
pieredzes apmaiņu starp reģioniem, lai uzlabotu darbības programmu iz
strādi un ieviešanu. Paredzēts, ka nākamajā plānošanas periodā teritoriālās
sadarbības programmas būs tematiski koncentrētākas. Pārrobežu sadarbība
tiek aplūkota kā galvenais instruments teritoriālās sadarbības veicināšanā,
ieviešot tādus jauninājumus kā LEADER pieejas izmantošana un Eiropas
teritoriālās sadarbības grupu15 izmantošana programmu ieviešanā.
Teritoriālā sadarbība tiek aplūkota arī kā makro-reģionālo stratēģiju
atbalsta instruments, lai gan nav skaidrības par teritoriālās sadarbības
iespējamo sasaisti ar makro-reģionālajām stratēģijām, kā arī nav saprotams,
kādā veidā var veidot sinerģiju starp teritoriālās sadarbības programmām
14
Eiropas Parlamenta un Padomes regula par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi. Regulas projekts.
Eiropas Komisija, Brisele, 6.10.2011 COM(2011) 611, galīgā redakcija 2011/0273 (COD). http://
ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm (Eiropas Komisijas mājas
lapa; aplūkota 12.11.2011.)
15
Eiropas teritoriālās sadarbības grupa — sadarbības instruments, kas tiek izmantots, lai ļautu
ES teritorijā veidot sadarbības grupas. Grupa ir juridiska persona ar pietiekamu tiesībspēju un rīcībspēju, un tās mērķis ir sekmēt pārrobežu, starptautisko un starpreģionālo sadarbību.
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un ES fondu darbības programmām. Starpreģionālajai sadarbībai nākamajā
plānošanas periodā tiek paredzēts lielāks finansējums un plašāks tematiskais pārklājums. Kopumā plānots sekmēt sadarbību arī ar kaimiņvalstīm uz
ES ārējām robežām.
Nākamajā plānošanas periodā paredzēts piemērot līdzfinansējuma likmi,
kas nav augstāka par 75%. Latvijai tas nozīmē atbalsta apjoma samazināšanu
no līdzšinējiem 85%. Latvijas nacionālajā pozīcijā par Eiropas teritoriālo
sadarbību 2014.–2020. gadā tiek pausta nostāja, ka Latvijai ir jāsaglabā
ERAF atbalsts vismaz 85% apmērā, ņemot vērā to, ka atbilstoši piedāvātajam reģionu sadalījumam Latvija ir mazāk attīstītais reģions.
Tāpat aktuāls ir jautājums par teritoriālās sadarbības programmu teri
toriju noteikšanas principiem, izvērtējot iespēju ievērot funkcionālo terito
riju nevis administratīvo teritoriju principu.

Noslēguma piezīmes
Sniegtais ieskats jaunajā Kohēzijas politikas regulējumā parāda galvenās EK piedāvātās izmaiņas nākamajam plānošanas periodam. Turpmāko
EK un dalībvalstu 2012. gada diskusiju uzdevums ir veikt dziļāku izpēti par
šīm un citām piedāvātajām izmaiņām un sekmēt efektīvāku ES fondu ieviešanu nākamajā plānošanas periodā. Galīgo vienošanos starp EK un dalīb
valstīm par faktisko budžeta ietvaru un tiesisko regulējumu plānots panākt
2012. gada beigās vai 2013. gada sākumā. Pirmo reizi Eiropas Parlaments ir
pilnībā iesaistīts lēmumu pieņemšanā par Kohēzijas politikas jautājumiem.
Kopumā plānotās izmaiņas neietver būtiskas pārmaiņas, bet drīzāk ir vērtē
jamas kā kohēziju un teritoriālo sadarbību atbalstošas iniciatīvas.

Eiropas budžets — kopīgo vērtību
virpināšana reālpolitikas vārdā
Dita Erna Sīle,

Eiropas Savienības un starptautisko lietu eksperte,
Latvijas Darba devēju konfederācija
Latvija kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts otro reizi pilntiesīgi piedalās
sarunās par daudzgadu finanšu ietvaru — vidēja termiņa ES budžetu.
No vienas puses, ir saglabājusies institucionālā atmiņa par iepriekšējo
sarunu kontekstu un Latvijas sarunu vešanas taktiku, kas tolaik balstījās
uz iestāšanās laikā iegūto pieredzi un īslaicīgo praksi dalībvalsts statusā, kā
arī uzkrāta ekspertīze un daudz plašākas zināšanas par kopējo ES lēmumu
pieņemšanas kontekstu un saturu gan publiskās pārvaldes ietvaros, gan
starp sociālajiem partneriem un nevalstiskajā sektorā. No otras puses,
priekšlikumu par nākamo ES daudzgadu finanšu ietvaru atkal esam sagai
dījuši ar nepārliecinošu ES nākotnes redzējumu, bez skaidrības par vidēja
termiņa valsts attīstības prioritātēm un ar nepietiekamu uzmanību un
neskaidru problemātikas pārzināšanu no lēmējvaras un likumdevējvaras
puses.

Aizspogulija — mērķu salāgošana ar realitāti
Eiropas Komisijas priekšlikums1 ir mēģinājums līdzsvarot ES izvirzītos
mērķus stratēģijas „Eiropa 2020”2 kontekstā ar dalībvalstu budžeta iespējām
finanšu un ekonomiskās krīzes laikā. Nākotnes vīzija un tās finansēšanas
1
Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo
lietu komitejai un Reģionu komitejai. Budžets stratēģijai „Eiropa 2020”. Brisele: Eiropas Komisija,
29.6.2011., COM(2011)500 galīgā redakcija, un pakārtotie līdz šim publicētie regulu priekšlikumi.
2
Komisijas paziņojums. Eiropa 2020: Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei.
Brisele: Eiropas Komisija, 3.3.2010., COM(2010)2020 galīgā redakcija.
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iespējas arī ir divi būtiskākie sarunu balsti, taču vai tie ir gana stabili kopīgas nākotnes nodrošināšanai?
Pastāvot kopīgam ES redzējumam par kopīgajām attīstības vajadzībām,
budžetā ir attaisnojama atsaukšanās uz stratēģiju „Eiropa 2020”, tomēr jau
šobrīd stratēģijas kvalitāte tiek apšaubīta un plaši diskutēta. Tādējādi Latvijas nacionālajai reformu programmai „ES 2020” stratēģijas īstenošanai3 būs
tik augsta pievienotā vērtība, kādu tai piešķirsim valsts mērogā. Jāņem vērā,
ka šobrīd programma ir vienīgais nacionāla mēroga vidēja termiņa plānoša
nas dokuments ar nospraustiem konkrēti sasniedzamiem rezultatīvajiem rā
dītājiem.
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) programmas sagatavošanas laikā sniedza priekšlikumus un aicināja atbildīgo — Ekonomikas minis
triju — pievērst uzmanību dokumenta kvalitātei, kā arī pēc apstiprināšanas
kopā ar otru valsts sociālo partneri — Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību — Eiropas Komisijai norādīja uz Latvijas nacionālās reformu pro
grammas trūkumiem un aicināja veikt izvērtēšanu pēc būtības, sniedzot
konkrētus priekšlikumus nepieciešamajiem uzlabojumiem Eiropas pusgada4
ietvaros. Diemžēl 2011. gada 23.–24. jūlijā sniegtais Eiropadomes ieteikums
aprobežojās ar lēmumu Latvijai turpināt ieviest uzņemtās saistības pārmē
rīga budžeta deficīta samazināšanai ES vidēja termiņa aizdevuma piešķīruma
kontekstā.5
Tāpat nav nekāds pārsteigums, ka neto maksātājas dalībvalstis centīsies
pēc iespējas ierobežot ES kopīgajām vajadzībām atvēlēto finansējumu ES
budžeta kontekstā. Lai cik nepieciešami ir pārnacionāli mērķi saistībā ar
kontinenta konkurētspējas atjaunošanu globālā kontekstā un vienotu pamatu
veidošanu ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanai, vēl garākas diskusijas un
argumentētas vārdu cīņas būs par to, kā samazināt finansējumu, par kuru
bija panākta vienošanās iepriekšējās sarunās.

3
Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēģijas īstenošanai. Rīga: Ministru kabinets, 26.04.11.
4
23.–24.06.11. Eiropadome iezīmēja pirmā Eiropas pusgada noslēgumu — balstoties uz EK
sniegto izvērtējumu, Eiropadome apsprieda dalībvalstu iesniegtās Stabilitātes un konverģences
programmas un valstu reformu programmas.
5
Padomes ieteikums (2011. gada 12. jūlijs) par Latvijas 2011. gada valsts reformu programmu,
un ar kuru sniedz Padomes atzinumu par Latvijas atjaunināto konverģences programmu 2011.–
2014. gadam (2011/C 215/03). Brisele: Eiropas Savienības Padome.
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Arī sarunās par 2007.–2013. gada ES daudzgadu finanšu ietvaru neto
maksātāju nostāja bija viens no būtiskākajiem sarunu elementiem, tolaik
un tagad sniedzot neto saņēmējvalstīm iespēju veiklām vārdiskām manipulācijām, lai nacionālo vajadzību svarīguma argumentācijā izmantotu aktuā
lākos ES terminus un atslēgvārdus. Neto maksātāju valstu rokās šoreiz ir
spēcīgi trumpji, kas saistīti ar finanšu un ekonomisko krīzi globālā mērogā
un atsevišķu ES dalībvalstu fiskālajām problēmām.
Ko tas nozīmē Eiropas Komisijai? Atrast priekšlikumā trauslo balansu
starp ES mērķiem un nacionālajām vajadzībām, piedāvāt budžetu, kas pie
ņemams neto maksātājām un saņēmējām, rast pretargumentus Eiropas
Parlamenta tradicionālajai vēlmei palielināt ES budžeta kopapjomu un pie
dāvāt uzlabotus un efektīvākus finanšu instrumentus politiku ieviešanai.
Tāpat Eiropas Komisijai jāapbruņojas ar pacietību un jāuzaudzē bieza āda,
lai saņemtu pelnītu un nepelnītu kritiku par sagatavoto piedāvājumu visu
garo sarunu laikā. Un viennozīmīgi jāizmanto eleganta argumentācija katrai dalībvalstij, lai pierādītu priekšlikuma atbilstību tās interesēm.
Ko tas nozīmē Latvijai? Īpašu mērķtiecību un pārdomātu taktiku sasniedzamo mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā. Kāpēc Latvijai ES budžetā pieejamo
līdzekļu apjoms ir tik svarīgs? LDDK uzsver, ka, lai nodrošinātu valsts ilgt
spējīgu attīstību, jāturpina atbalstīt Latvijai būtiskas infrastruktūras izveide
un prioritārās tautsaimniecības vajadzības, mērķtiecīgi virzot finansējumu
preču un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību veidošanai un ražošanai
un produktivitātes pieaugumam. Šobrīd un pārredzamā nākotnē ES finansējums būs vienīgais būtiskais atbalsta instruments uzņēmējdarbības attīstībai un tautsaimniecības atjaunošanai, jo valstij tādu finanšu līdzekļu nav.

Stundu stāvu domādama...
Virspusēji iepazīstoties ar Eiropas Komisijas sagatavoto priekšlikumu,
patiesi var rasties priekšstats, ka ir paveikts labs darbs, lai sasniegtu kopīgus
mērķus un radītu Eiropas pievienoto vērtību konsolidēta budžeta apstākļos.
Budžeta priekšlikumā ir apvienoti finanšu instrumenti ar mērķi tos vien
kāršot, pārdalot finansējumu. Rastas iespējas finansēt jaunas prioritātes un
piedāvāti vairāki inovatīvi risinājumi. Tā kā ES budžets ir bezdeficīta bu
džets, nepieciešams nodrošināt zināmu budžeta elastību neparedzētām
finansēšanas vajadzībām, kas var rasties neplānotos un ārkārtas gadījumos.

60

Dita Erna Sīle

Bet zemūdens akmeņi slēpjas detaļās, un pēc rūpīgas analīzes redzams,
ka to ir diezgan daudz. Rodas jautājums, vai Eiropas Komisija kā institūcija
kopīgo ES interešu aizstāvēšanai tomēr atbalstījusi kādas konkrētas intereses,
vai arī matemātisku kļūdu rezultātā radušies neizskaidrojami un nepamatoti
ierosinājumi. Patiesība noteikti ir kaut kur pa vidu, un tā atkarīga no vēlmes
turpināt ticēt Eiropas idejai. Neanalizējot konkrētas nozaru politikas, kas
pašas par sevi ir aizraujošs pētījumu objekts, apskatīšu tikai trīs būtiskākos
horizontālā mērogā identificētos aspektus, kas negatīvi ietekmēs Latvijas
uzņēmējus un tādējādi — valsts ekonomisko izaugsmi.
Pirmkārt, Līguma par Eiropas Savienības darbību 174. pantā noteikts,
ka ES harmoniskai attīstībai tā izstrādā un veic darbības ekonomiskās, so
ciālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšanai. Kohēzijas politikas būtība ir
nodrošināt ES līmeņa solidaritāti, piešķirot finansējumu ar Kohēzijas fonda,
Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda starpniecību
konverģences mērķim — atšķirību mazināšanai starp dažādiem reģioniem,
t.i., atpalikušo reģionu līdzsvarotas attīstības nodrošināšanai, ievērojot da
žādu teritoriju īpašās iezīmes.
Tomēr Eiropas Komisija ES daudzgadu budžeta priekšlikumā piedāvā
noteikt Kohēzijas politikas atbalsta nepārsniedzamo likmi 2,5% apmērā no
dalībvalsts IKP, to pamatojot ar dalībvalstu un reģionu grūtībām ierobežotā
laika posmā apgūt lielus ES finansējuma apjomus.
Latvijai faktiski tas nozīmē aptuveni 900 miljonu eiro jeb 20% sama
zinājumu no pašreizējās Kohēzijas politikas aploksnes aptuveni 4,5 miljardu
eiro apjomā. Turklāt šāda pieeja nekādā veidā nenodrošina solidaritāti starp
dalībvalstīm, nostādot sliktākā situācijā ekonomiskās krīzes skartās valstis —
nabadzīgāku valstu neattīstītie reģioni saņems mazāku finansējumu kā attīs
tīto valstu atpalikušie reģioni valsts IKP atšķirību dēļ.
Arī finanšu apguves spēju arguments Latvijas gadījumā nav aktuāls —
no EK saņemto maksājumu apjoma ziņā ierindojamies trešajā vietā starp
jaunajām ES dalībvalstīm.6 Ierūsējusī attieksme pret jauno dalībvalstu
līdzekļu apguves spējām šajās ES budžeta sarunās ir nostādījusi Latviju sa
režģītākā situācijā.
6
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2011. gada 30. septembrim. Ministru kabinets,
20.12.11., 5. lpp.
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Otrkārt, šobrīd vēl ir neiespējami pilnībā novērtēt pastāvošās bažas7,
ka citu ES atbalsta programmu un instrumentu ietvaros piedāvātas tādas
prioritātes un atbalsta kritēriji, kas Kohēzijas politikas nefinansētajām val
stīm piedāvā alternatīvus līdzekļu saņemšanas mehānismus.
Šāda veida „kohēzija” kā pateicība turīgākajām un neto maksātājām
valstīm par ES budžeta finansēšanu patiesībā nozīmē „divu ātrumu” Eiropas
izveidi — kamēr nabadzīgākās valstis un reģioni mēģinās tuvoties ES vidē
jam dzīves līmenim, finansējot savas pamatvajadzības, tikmēr attīstītākās
valstis saņems līdzekļus tautsaimniecībai stratēģisku nozaru pētniecībai un
inovācijai, pievienotās vērtības radīšanai dažādās jomās, tādā veidā palieli
not plaisu starp ES dalībvalstu attīstības pakāpēm.
Treškārt, neto maksātājas valstis patiesi iepriecina Eiropas Komisijas
priekšlikums modernizēt ES budžeta finansēšanu, veidojot jaunu pašu resursu sistēmu, kas balstītos uz ienākumiem no finanšu pārvedumu (trans
akciju) nodokļa un jauna PVN resursa.
Jāatzīmē, ka priekšlikums izveidot finanšu pārvedumu (transakciju)
nodokli iepriecina tikai neto maksātāju dalībvalstu valdības (un ne visas),
bet ne attiecīgo valstu uzņēmējus. Un jautājums pat nav par uzņēmējiem,
bet par faktisku Eiropas izaugsmes un konkurētspējas aplikšanu ar nodokli.
Minētā nodokļa ieviešana radītu risku uzņēmumu darbības pārorientēšanai
ārpus ES, kā arī palielinātu kapitāla izmaksas laikā, kad Eiropai izmisīgi
nepieciešams īstenot politikas izaugsmes veicināšanai un darbavietu nodro
šināšanai.

Darba devēju nostāja
LDDK ir iesaistīta Latvijas nacionālās pozīcijas veidošanā par ES
daudzgadu finanšu ietvaru 2014.–2020. gadam, darbojoties šim mērķim
izveidotā darba grupā.8 Apstiprinātajā pozīcijā9 ir ņemta vērā LDDK paustā
7
ES daudzgadu finanšu ietvara 2014.–2020. gadam pavadošo dokumentu pakete tiek publicēta pakāpeniski, tādējādi arī papildu informācija un skaidrojumi par publicēto priekšlikumu saturu
un argumentāciju tiek noskaidroti, uzsākot diskusijas Eiropas Savienības Padomes atbildīgo darba
grupu ietvaros.
8
Latvijas Republikas Ministru prezidents. Rīkojums Nr. 198 „Par darba grupu” (spēkā no
31.05.11.).
9
Latvijas nacionālā pozīcija „Par ES daudzgadu budžetu 2014.–2020. gadam”. Ministru kabinets, 26.07.11.
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nostāja, un diskusijas turpinās par pozīcijas precizēšanu atbilstoši jaunāka
jai saņemtajai informācijai — skaidrojumiem par publicētajiem finanšu in
strumentu priekšlikumiem un kopš pozīcijas apstiprināšanas izplatītajiem
tiesību aktu projektiem. Darba devēju zināšanas ir neatsveramas, jo uzņē
mēji savā ikdienas darbā sastopas ar ES finansējuma iespējām, ieguldījumu
efektivitāti un atdevi biznesa attīstībā, modernizācijā un paplašināšanā.
Latviju finanšu un ekonomiskā krīze ietekmēja vissmagāk no visām
ES dalībvalstīm. Publiskajā un privātajā sektorā sekoja ievērojami taupības
un konsolidācijas pasākumi. Uzņēmēji uzskata, ka ar ES budžeta palīdzību
primāri jānodrošina tautsaimniecības izaugsme.
Ja finanšu apjoms tiks samazināts, būtiski pasliktināsies Latvijas uzņē
mumu iespējas attīstīties, tieši ietekmējot ne tikai valsts konkurētspēju, bet
arī nodarbinātības rādītājus un valsts budžetā iemaksāto nodokļu apjomu.
Tāpēc LDDK kā prioritāti sarunās par nākamo ES budžeta periodu ir
izvirzījusi un aicina aizstāvēt nepieciešamību nodrošināt vismaz līdzšinējam periodam no 2007. līdz 2013. gadam līdzvērtīgu ES Kohēzijas un struk
tūrfondu finansējuma apjomu arī 2014.–2020. gada ietvaros, lai veicinātu
ekonomisko, teritoriālo un sociālo konverģenci.
LDDK norāda uz ES dalībvalstu atšķirīgajām vajadzībām, kas ir iemesls
ES budžeta līdzekļu atvēlēšanai arī valsts stratēģisko prioritāšu (Nacionālā
attīstības plāna 2014.–2020. gadam) sasniegšanai, kas mazāk attīstītās valstīs sniedz iespēju risināt arī sociālekonomiskās un infrastruktūras pamat
vajadzības. ES investīcijas jāiegulda jomās, kas pastiprina nacionālās un
reģionālās iniciatīvas un kur citi pieejamie līdzekļi ir nepietiekami tirgus
prasību izpildei.
LDDK noraida Eiropas Komisijas priekšlikumu noteikt finanšu apguves spēju griestu līmeni 2,5% apmērā no IKP. Noteiktais griestu līmenis
skar tieši ekonomiski mazāk attīstītās valstis, kurām investīcijas ir īpaši nepieciešamas, lai sasniegtu konverģenci ar ES vidējiem rādītājiem. Mazāk
attīstītajām valstīm jāsaņem augstāka atbalsta intensitāte uz vienu iedzīvo
tāju, tāpēc priekšlikums pēc būtības degradē Kohēzijas politikas mērķus
un nekādā veidā neveicina ES līmeņa solidaritāti starp dalībvalstīm. Tikai
kopīga un sabalansēta izaugsme, savstarpējs atbalsts un noteikta rīcība ko
pīgu mērķu sasniegšanā var kalpot par pamatu Eiropas konkurētspējas no
drošināšanai globālajā pasaulē.

Eiropas budžets — kopīgo vērtību virpināšana reālpolitikas vārdā

63

Papildus Kohēzijas politikai ar ES atbalsta programmu un iniciatīvu
starpniecību tiek investēti lieli līdzekļi tādās jomās kā pētniecība, attīstība un
inovācijas, kultūra, sabiedrības veselība, izglītība u.c. LDDK satrauc atsevišķi
līdz šim publicēto priekšlikumu piedāvājumi un saņemtie komentāri par
to ierobežoto pieejamību jaunajām ES dalībvalstīm, kas ir pilnīgi nepieņemami demokrātiskā valstu savienībā, kuras mērķis ir solidāri rūpēties par
savu iedzīvotāju labklājību.
LDDK aicina nozaru ministrijas katra priekšlikuma kontekstā identificēt, vai Eiropas līmenī izvirzītie mērķi un prioritātes ir atbilstošas Latvijas
faktiskajām vajadzībām, īpaši tautsaimniecības stiprināšanai, uzņēmējdarbības atbalstam un administratīvo šķēršļu samazināšanai.
LDDK ir gandarīta par Eiropas Komisijas priekšlikumu no ES budžeta
finansēt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību ar inovatīva instrumenta pa
līdzību, kas atbalstītu to pētniecības, inovāciju un izaugsmes vajadzības
starptautiskas konkurētspējas nodrošināšanai. LDDK atbalsta Uzņēmumu
konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmas10 ietvaros pare
dzēto aizdevumu instrumentu, jo ir būtiski sniegt garantijas un dalīt riskus
ne tikai nacionālā, bet arī pārnacionālā līmenī. Svarīgi, lai programma un
tās ietvaros veidotie instrumenti būtu viegli saprotami un vienkārši pie
ejami, īpaši vietējiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. LDDK pievērš
uzmanību nepieciešamībai samazināt ar ES Kohēzijas fonda, struktūrfondu
un programmu apguvi saistītos administratīvos šķēršļus. Projektu iesnieg
šanas noteikumi un finansējuma apguves prasības ir būtiski jāatvieglo un
jāpadara uzņēmējiem draudzīgas. Esošais Eiropas Komisijas piedāvājums
nāk soli pretim uzņēmēju vajadzībām, taču LDDK saredz plašas iespējas
uzlabojumiem.
LDDK aicina valsts oficiālos pārstāvjus sarunās par ES daudzgadu finanšu
ietvaru aizstāvēt uzņēmēju intereses, pretējā gadījumā zūd ES finansējuma
būtība. Pastāvošo šķēršļu dēļ labākās idejas un projekti ne vienmēr tiek
iesniegti finansējuma saņemšanai. Tāpat diskusijās par ES regulējumu
LDDK aicina nozaru ministrijas paturēt prātā arī pēc sarunu noslēgšanas
sekojošo ieviešanas posmu un nepieciešamību maksimāli atvieglot projektu
10
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmu (2014.–2020. gadam). Brisele: Eiropas Komisija, 30.11.2011., COM(2011)834 galīgā redakcija.
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iesniegšanas, izvērtēšanas, ieviešanas un uzraudzības procedūras ne tikai
finansējuma administrēšanā, bet arī gala finansējuma saņēmējiem.
Diskusija par pašu ES resursu sistēmu ir saistīta ar debatēm par ES
izdevumu struktūru un tās efektīvu vadību. Ir svarīgi saglabāt budžeta
disciplīnu un izvairīties no jebkāda papildu spiediena attiecībā uz nodokļu
sistēmu. Tāpēc attiecībā uz ES budžeta ieņēmumu daļu LDDK stingri noliedz
jebkādu jaunu „ES nodokļu” ieviešanu, t.sk. finanšu pārvedumu (transakciju)
nodokļa izveidi. Priekšlikums acīmredzami neņem vērā plaši izskanējušo
satraukumu par nodokļa piemērošanas iespējamību un negatīvo ietekmi uz
konkurētspēju.
Nepieciešams pētīt citas iespējas ES finansēšanas sistēmas uzlabošanai,
diskusiju par pretrunīgiem priekšlikumiem mazināšanai un nepieciešamās
stabilitātes nodrošināšanai.

Patiesība ir kaut kur ārpusē?
Ko Latvija finansēs no Kohēzijas politikas līdzekļiem? Eiropas Komisijas
priekšlikumos iezīmēti vispārēji ES fondu pamatnoteikumi un katra fonda
ietvaros atbalstāmās jomas11, taču nacionālā mērogā definējami sasniedza
mie mērķi un konkrētas finansējamās aktivitātes to sasniegšanai.
LDDK sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas
Pašvaldību savienību 2011. gada 18. augustā apstiprināja aicinājumu Valsts
prezidentam un politiskajām partijām, kurā aicināja ieviest vidēja termiņa
valsts budžeta plānošanu, kura periods sakrīt ar vidēja termiņa plānošanas
11
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru paredz kopīgus noteikumus
par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas
vienotais stratēģiskais satvars, un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu,
Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006. Brisele: Eiropas
Komisija, 6.10.2011., COM(2011)615 galīgā redakcija.
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā uz
Eiropas Reģionālās attīstības fondu un mērķi „Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” un par
Regulas (EK) Nr. 1080/2006 atcelšanu. Brisele: Eiropas Komisija, 6.10.2011., COM(2011)614 galīgā
redakcija.
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kohēzijas fondu un par Padomes
Regulas (EK) Nr. 1084/2006 atcelšanu. Brisele: Eiropas Komisija, 6.10.2011., COM(2011)612 galīgā
redakcija.
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Sociālo fondu un Regulas
(EK) Nr. 1081/2006 atcelšanu. Brisele: Eiropas Komisija, 6.10.2011., COM(2011)607 galīgā redakcija.
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periodu (Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. gadam), ar Saeimas vēlēšanu
periodu (politiskās atbildības nodrošināšanai) un kas balstīts uz valsts ilg
termiņa attīstības politikas prioritātēm (Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratē
ģiju līdz 2030. gadam12).
Tā kā Latvijā nav vidēja termiņa attīstības redzējuma, sarunu vedēji
par ES daudzgadu finanšu ietvaru, tāpat kā diskutējot par spēkā esošo pe
riodu, ir nonākuši situācijā bez skaidrām valsts tautsaimniecības izaugsmes
prioritātēm, līdz ar to — bez konkrēti identificētām nepieciešamo ieguldī
jumu vajadzībām.
Šobrīd paralēli notiek divi procesi. No vienas puses, Nacionālā attīstības
plāna 2014.–2020. gadam sagatavošana, par ko atbildība nodota no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ministru prezidenta pakļautībā izveidotajam Pārresoru koordinācijas centram.13 Tā apstiprināšana plā
nota 2012. gada septembrī.14 No otras puses, Finanšu ministrija uzsākusi
aktivitātes no ES fondiem atbalstāmo nozaru identifikācijai Nacionālā at
tīstības plāna neesamības situācijā un pamatojoties uz nepieciešamību sav
laicīgi izstrādāt ES fondu plānošanas dokumentus.
Gan Nacionālā attīstības plāna sagatavotāji, gan Finanšu ministrija
plāno 2012. gada janvāra vidū iesniegt Ministru kabinetam apstiprināšanai
valsts attīstības prioritātes un ES fondu finansējamo nozaru sarakstu. Vai
šādi vēlamies plānot Latvijas attīstību? Ja plāna sagatavotāji pagūs pirmie, ES
fondu finansējamās aktivitātes pakļausies nacionālajiem mērķiem. Ja pirmā
pagūs Finanšu ministrija, Nacionālais attīstības plāns jāpakārto ES fondu
ietvaros atbalstītajām nozarēm.
Pastāv tikai viens loģisks attīstības scenārijs. No uzņēmēju viedokļa ļoti
nepieciešams Nacionālais attīstības plāns, lai vidējā termiņā spētu plānot
turpmāko ražošanas un pakalpojumu attīstību, jo tikai tādā veidā ir iespējams
sasniegt valsts kopīgos un katra indivīda personīgos mērķus. Tāpēc jebkādi
Latvijas nacionālajā budžetā vai starptautisku finansēšanas instrumentu ietvaros iegūstamie līdzekļi jānovirza plāna ietvaros identificētajām vajadzībām.
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Rīga: Saeima, 10.06.10.
Latvijas Republikas Ministru kabinets. Rīkojums Nr. 557 „Par Pārresoru koordinācijas centra izveidi un darbības uzsākšanas nodrošināšanu” (spēkā no 25.10.11.).
14
Latvijas Republikas Ministru kabinets. Noteikumi Nr. 816 „Nacionālā attīstības plāna
2014.–2020. gadam izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un publiskās apspriešanas kārtība” (spēkā no
28.10.11.).
12
13
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LDDK uzsver, ka pastāv iespēja Nacionālo attīstības plānu sagatavot āt
rāk, jo tajā jāņem vērā jau izstrādātā Latvijas nacionālā reformu programma
„ES 2020” mērķu īstenošanai, to darba gaitā kvalitatīvi uzlabojot. Tādējādi
Nacionālajam attīstības plānam jānosedz tādas ES kopīgajā stratēģijā „Eiropa
2020” neapskatītās politikas kā demogrāfija, imigrācija, veselība u.c.
Saprotot Finanšu ministrijas vajadzību savlaicīgi sākt plānot ES fondu
dokumentus, jāatzīmē, ka līdz šim Baltijas Starptautiskā Ekonomikas Poli
tikas Studiju Centra (BICEPS) organizētās publiskās diskusijas un iesniegtais
gala ziņojums „Priekšizpētes rezultāti un identificējamās Kohēzijas Politikas atbalstāmās jomas”15 lielā mērā fokusējas uz kvantitatīvu kritēriju iz
mantošanu atbalstāmo nozaru, nevis finansējamu mērķu identificēšanai.
LDDK vēlas uzsvērt, ka arī ES Kohēzijas fonda un struktūrfondu
līdzekļi atvēlami Nacionālajā attīstības plānā izvirzīto valsts stratēģisko
mērķu sasniegšanai. Cieši sadarbojoties, Pārresoru koordinācijas centram
un Finanšu ministrijai 2012. gada janvārī ir iespējams sagatavot kopīgu
redzējumu definētām Nacionālā attīstības plāna prioritātēm, kas atbilstu ES
fondu plānošanas vajadzībām.
Finanšu ministrijas pasūtītais pētījums var būt ieguldījums Nacionālā
attīstības plāna sagatavošanā investīciju mērķu identificēšanai, izsvērtu un
konkrētu lēmumu pieņemšanai, izvirzītos kvantitatīvos kritērijus papildinot
ar kvalitatīviem konkurētspējas kritērijiem — ilgtermiņa ietekmes novērtējumu, ekonomikas pašpietiekamības nodrošināšanu, pastāvīgu produktivitātes pieaugumu, augstas pievienotās vērtības veidošanu un ražošanu,
sinerģijas nodrošināšanu starp ieguldījumu jomām, līdzsvarotas attīstības
nodrošināšanu. Iespējams, šie kvalitatīvie kritēriji tiks plašāk atspoguļoti
un būs izmantojami no drīzumā publicējamā ziņojuma par Latvijas kon
kurētspēju, ko Hārvardas Biznesa skolas Stratēģijas un konkurētspējas in
stitūta galvenā līdzstrādnieka Kristiana Ketela (Christian Ketels) vadībā
gatavo Rīgas Ekonomikas augstskola ar partneriem no BICEPS un „Ernst &
Young”.

15
Priekšizpētes rezultāti un identificējamās Kohēzijas Politikas atbalstāmās jomas. Rīga: Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas Studiju Centrs, 2011.
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Prologs epiloga vietā
Šobrīd sarunas par ES daudzgadu finanšu ietvaru 2014.–2020. gadam ir
tikai pirmajā jeb skaidrojošajā fāzē. Oficiālais, tajā pašā laikā optimistiskais
scenārijs sarunas paredz pabeigt nākamo divu — Dānijas un Kipras — pre
zidentūru laikā jeb līdz 2012. gada beigām.
Sniedzot šo konspektīvo ieskatu Eiropas Komisijas priekšlikuma prob-
lemātikā, ir skaidrs, ka Latvijas nostājai visos līmeņos — starp publisko
sektoru, valdības sociālajiem partneriem (Latvijas Darba devēju konfederā
ciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību) un nevalstisko sektoru — jābūt vienprātībai par sasniedzamo rezultātu, kas pamatojas uz nacionālā
mērogā identificētām vidējā termiņa prioritātēm.
No vienas puses, šīs ir sarunas, kuru ietvaros mums jābūt stiprai na
cionālajai pozīcijai, to nedrīkst vājināt iekšējie strīdi un nesaskaņas, jo
Eiropas Komisija, citas ES institūcijas un ES dalībvalstis rūpīgi seko līdzi
citās valstīs notiekošajiem procesiem. Nepieciešams nodrošināt skaidru un
viennozīmīgu politisko atbalstu Latvijas pozīcijai visos līmeņos, tam ir jābūt
balstītam uz zināšanām un izpratni.
No otras puses, nepieciešams panākt pārliecinošu Latvijas pozīcijas
aizstāvību, ko nodrošina pārdomāta un gudra sarunu taktika un viedokļu
komunikācija. Sarunu taktikas būtiskākie balsti ir spējas diplomātiski, bet
pārliecinoši, neatkāpjoties no noteiktajām pozīcijām, pārstāvēt kopīgo vie
dokli un nodrošināt to, ka visos līmeņos, nozaru ietvaros un daudzskaitlīgajās sanāksmēs Latvijas pārstāvji runā vienā balsī. Savukārt pārdomāta
Latvijas pozīcijas komunikācija kā taktikas īstenošanas būtiska sastāvdaļa
ir svarīga ne tikai nacionālā mērogā, lai sabiedrībai skaidrotu valsts nostāju
aktuālajos jautājumos, bet arī Eiropas līmenī. Tas jādara gan plašsaziņas
līdzekļos, gan izmantojot tiešā veidā ar publisko pārvaldi nesaistītus kanā
lus — sociālos partnerus un nevalstisko sektoru, kas ar savu nostāju ietekmē
sabiedrības viedokli nacionālā līmenī un Eiropas līmeņa organizāciju lobē
tos viedokļus, pārstāvjus ES konsultatīvajās institūcijās, Eiropas Parlamenta
deputātus, ES iestāžu darbiniekus u.c.
Šobrīd Ārlietu ministrija strādā, lai, ņemot vērā visus iepriekš minētos
aspektus, nodrošinātu iekšējo viedokļu konsolidāciju. Tas ir visu publiskā un
privātā sektora iesaistīto pušu uzdevums — būt vērstiem uz sadarbību un
kopīgu mērķu sasniegšanu valsts izaugsmes vārdā.

Jaunākie efektīvas darbinieku vadības
risinājumi valsts pārvaldē Eiropas
Savienības valstīs
Katri Vintiša, Agita Kalviņa,

LU Ekonomikas un vadības fakultātes doktorantes
Latvijas valsts pārvaldē ekonomiskā lejupslīde noteica krasu izdevumu sa
mazinājumu, tieši ietekmējot atalgojumu, darbinieku skaitu, funkciju un
pienākumu sadalījumu. Tādējādi var teikt, ka krīze būtiski mainīja pieeju
darbinieku vadīšanai publiskā sektora organizācijās. Ja krīzes sākumposmā
mierinājām sevi ar cerību, ka izdevumu samazinājums palīdz saskatīt pa
reizās vērtības un atmest lieko, šī brīža darbinieku mainības rādītāji neļauj
raudzīties optimistiski uz veiktajām pārmaiņām darbinieku piesaistīšanas
un vadīšanas sistēmās.

Sarežģītākās personāla vadīšanas sistēmas organizācijā ir darba izpildes
vadības (angļu val. — performance management) un atalgojuma sistēma. To
sarežģītību nosaka lielais iesaistīto personu skaits un atkarība no vadītāju
prasmēm taisnīgi, objektīvi un ar ilgtermiņa skatījumu pieņemt lēmumus
darbinieku novērtējuma un atalgojuma jomā. Var uzskatīt, ka viens no
finanšu krīzes dzinējspēkiem bija tieši uz īstermiņa mērķu sasniegšanu vēr
stās prēmēšanas sistēmas banku sektorā, kuras, krīzei sākoties, tika steidzīgi
mainītas.
Arī Latvijā ir veikti pirmie soļi darba izpildes vadības sistēmas pilnvei
des jomā — 2011. gadā ar Eiropas Savienības Sociālā fonda palīdzību Valsts
kanceleja ir realizējusi projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai
valsts pārvaldē" (Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002) aktivitāti „Valsts
pārvaldes darbinieku novērtēšanas sistēmas ieviešana”.1 Tās ietvaros ir veikta
1

Agita Kalviņa bija šī projekta vadītāja, Katri Vintiša — vadošā eksperte personāla vadībā.
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esošās darbinieku novērtēšanas sistēmas analīze un izstrādāti priekšlikumi
tās pilnveidošanai, kuri ir iestrādāti Ministru kabineta noteikumu projektā
un gaida Ministru kabineta apstiprinājumu. Tomēr, ņemot vērā sasaisti starp
novērtējumu un atalgojumu, svarīgi ir vienlaikus pārskatīt arī atlīdzības sistēmu. Darbinieki un vadītāji pārmaiņas novērtēšanas sistēmā analizē, izvērtējot to iespējamo ietekmi uz individuālo atalgojumu, tāpēc lēmumiem par pārmaiņām atalgojuma un novērtēšanas sistēmās jābūt savstarpēji saskaņotiem.
Izstrādājot priekšlikumus darba izpildes vadības sistēmas pilnveidoša
nai, tika analizēta citu Eiropas valstu (īpaši Apvienotās Karalistes, Īrijas, So
mijas, Nīderlandes un Ungārijas, kā arī citu valstu) pieredze šajā jomā. Šajā
rakstā ir apkopoti izpētes galvenie secinājumi.

Darba izpildes vadības sistēmu attīstības tendences un
izaicinājumi — Eiropas valstu kopējās iezīmes
Darba izpildes vadības sistēmas uzbūvi — t.i., kādi kritēriji tiek vēr
tēti, kādas darbinieku grupas ir iesaistītas, kā vērtējums tiek sasaistīts ar
atalgojumu — būtiski iespaido valsts pārvaldes tradīcijas valstī, ģeogrāfiskās
un kultūras atšķirības, kā arī atšķirīgās valsts pārvaldes struktūras, piemēram,
vai pastāv karjeras civildienests (angļu val. — career based system) vai arī
amatu civildienests (angļu val. — position-based system). Tādējādi var iden
tificēt dažādus darba izpildes vadības sistēmu tipus:
•• izteikti centralizētas sistēmas — vienāda pieeja novērtēšanai visās
valsts pārvaldes iestādēs, centralizēta sistēmas pārvaldība;
•• tradicionālas sistēmas, kas ietver vairākus darbinieku rīcības un rezultātu sasniegšanas kritērijus, kā arī amata aprakstā minēto pienā
kumu izvērtējumu;
•• unificētas sistēmas ar vienādu pieeju un procesu visu līmeņu dar
biniekiem;
•• decentralizētas sistēmas — tiesības iestādēm patstāvīgi lemt par
darba izpildes vadības sistēmas elementiem un procesu;
•• hibrīdveida sistēmas, kuras papildus tradicionālajiem vērtēšanas kri
tērijiem ietver arī darba izpildes mērķu sasniegšanas novērtējumu;
•• fragmentētas sistēmas ar atšķirīgu pieeju dažādām darbinieku gru
pām, īpaši izceļot augstākā līmeņa vadītājus.
Pēdējā laikā vērojama tendence veidot hibrīdveida sistēmas, kurās
tiek kombinēta tradicionālā amatu pienākumu un kompetenču vērtēšanas
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pieeja ar mērķu sasniegšanas novērtēšanu. Sistēmas, kuras paredz vienīgi
individuālo mērķu sasniegšanas vērtējumu, vēl aizvien ir reta parādība Eiro
pas valstu publiskajā sektorā.
Lai gan ir vērojama tendence veidot decentralizētas novērtēšanas sis
tēmas, lielākajā daļā Eiropas valstu vēl aizvien raksturīga pieeja uzturēt vie
notu sistēmu visām darbinieku kategorijām publiskajā pārvaldē. Atšķirīgi
nosacījumi parasti tiek attiecināti tikai uz augstākā līmeņa vadītājiem.
Līdz ar sistēmu decentralizāciju un dažādu novērtēšanas pieeju ievie
šanu vidējā līmeņa vadītājiem jāuzņemas jauni ar šo sistēmu ieviešanu un
uzturēšanu saistīti pienākumi, piemēram, vienošanās ar darbiniekiem par
viņu darba izpildes mērķiem, atgriezeniskās saiknes sniegšana, darba izpil
des kontrole un novērtēšana, lēmumu pieņemšana par atalgojuma mainīgās
daļas piešķiršanu. Vidējā līmeņa vadītāju prasme profesionāli īstenot šos
darba izpildes sistēmas dažādos aspektus tiek uzskatīta par būtiskāko faktoru
efektīvas darba izpildes vērtēšanas sistēmas iedzīvināšanai organizācijā.
Attiecībā uz darba izpildes vērtēšanas sistēmu centralizāciju vai decen
tralizāciju pastāv dažādas attīstības tendences abos virzienos: kamēr dažas
dalībvalstis virzās no centralizācijas uz decentralizāciju, citas (pārsvarā val
stis, kurās jau ir decentralizētas sistēmas) apsver iespēju ieviest pasākumus,
kas nodrošinātu saskaņotību un koordināciju darba izpildes vadības sistē
mās. Pārāk decentralizētu sistēmu iespējamais trūkums ir apgrūtināta darbinieku mobilitāte starp iestādēm.2
Novērtēšanas sistēmu ieviešana un uzturēšana parasti rada darbiniekos
vairāk vai mazāk izteiktu pretestību. Biežāk minētie iebildumi attiecībā uz
darba izpildes vērtēšanas sistēmām joprojām ir lielais darba apjoms, ko
prasa darba izpildes novērtēšana, stimulu trūkums pilnvērtīgi īstenot darba
izpildes plānošanas un novērtēšanas procesu, kā arī efektīvu rīku trūkums
sliktas darba izpildes novēršanai.
Gan vadītāju, gan dalībvalstu ekspertu skatījumā galvenie izaicinājumi
darba izpildes vērtēšanas sistēmu efektīvai darbībai ir šādi:
•• darba izpildes vērtēšanas sistēmu salāgošana ar citiem cilvēkresursu
vadības procesiem, tai skaitā profesionālo izaugsmi un pēctecību;
2
Demmke C., Hammerschmid G., Meyer R. The impact of individual assessments on organisational performance in the public services of EU member states. EIPA, Institute for Public Management, Wirtschaftsuniversität Wien, Portugal, 2007, pp. 25–27.
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•• individuālo darba izpildes mērķu sasaiste ar organizācijas mērķiem
un plāniem;
•• vadītāju nodrošināšana ar nepieciešamajām prasmēm, lai viņi varētu efektīvi rīkoties ar novērtēšanas rīkiem, sniegt atgriezenisko
saikni un veicināt savu darbinieku attīstību;
•• taisnīgas un konsekventas pieejas garantēšana ilgākā laika periodā,
kā arī starp atsevišķām struktūrvienībām;
•• mērķu un novērtējumu skaidrošana.3

Darba izpildes vadības risinājumi — konkrētu Eiropas valstu
pieredze
Apvienotajā Karalistē publiskā sektora darba izpildes vērtēšanas sistēma ir cieši saistīta ar organizācijas kopējo darbības plānošanas un izvēr
tēšanas procesu. Darba izpildes vērtēšanas sistēma ietver mērķu sasniegšanas
un kompetenču novērtējumu. Vienots kompetenču modelis pastāv tikai
augstākā līmeņa ierēdņiem (angļu val. — the Senior Civil Service). Pastā
vošajā augstāko ierēdņu kompetenču modelī ir ietvertas tikai t.s. rīcības
jeb biheiviorālās kompetences — stratēģiskā domāšana, darba rezultātu sa
sniegšana, mācīšanās un pilnveidošanās, virziena un mērķa noteikšana un
personīgās ietekmes radīšana. Katrai kompetencei ir definēti pozitīvie un
negatīvie rīcības rādītāji, kas tiek izmantoti novērtēšanas procesā.
Kopš 2003. gada ir izveidots Valdības profesionālo prasmju (angļu val. —
Professional Skills for Government; saīsinājumā — PSG) modelis. Tas ir visu
valsts pārvaldē strādājošo ierēdņu kompetenču modelis un ietver prasmes,
kuras nepieciešamas, lai labi paveiktu darbu valsts pārvaldē neatkarīgi no
amata grupas vai līmeņa. Kompetences ir sadalītas četrās jomās: līderības prasmes, pamatprasmes, profesionālās prasmes un pieredze. Pie pamat
prasmēm tiek pieskaitītas cilvēku vadības prasmes, finanšu vadība, analīze
un lēmumu pamatošana, programmu un projektu vadība.4
Demmke C., Hammerschmid G., Meyer R. The impact of individual assessments on organisational performance in the public services of EU member states. EIPA, Institute for Public Management, Wirtschaftsuniversität Wien, Portugal, 2007, pp. 39–54.
4
Op de Beeck S., Hondeghem A. Competency Management in the Public Sector: Three Dimensions of Integration. Paper for the IRSPM Conference 2010, April 7–9, Berne, Switzerland, Public
Management Institute, Belgium, pp. 25–28. http://www.irspm2010.com/workshops/papers/F_competencymanagment.pdf (Lēvenes Katoļu universitātes mājas lapa; aplūkota 03.03.2011.)
3
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Augstākā līmeņa ierēdņi slēdz darba izpildes līgumu (angļu val. — per
formance agreement), kas ietver konkrētus mērķus 12 mēnešu periodam.
Parasti līgums ietver 5–6 mērķus. Darba izpildes līgumu slēgšana ir izplatīta
prakse arī pārējiem ierēdniecības līmeņiem. Savukārt publisko pakalpojumu
sniegšana Apvienotajā Karalistē katrā ministrijā un aģentūrā tiek vadīta ar
Publisko pakalpojumu līguma palīdzību (angļu val. — Public Service Agree
ment), kas nosaka aģentūru/ministriju mērķus.
Augstākā līmeņa vadītāju novērtēšanā tiek izmantota atgriezeniskās
saiknes sniegšana par mērķu sasniegšanu, 360 grādu novērtēšana, kā arī
atsevišķos gadījumos tiek lietotas citas metodes, piemēram, testi un novēr
tēšana, ko veic ārpakalpojuma sniedzēji — profesionāli kompetenču vērtētāji. Darba izpildes vērtēšanas rezultāti tiek saistīti gan ar pamatalgu, gan
prēmiju sistēmu. Tiešais vadītājs sniedz savu viedokli par atalgojuma iz
maiņām un prēmijas lielumu augstākā līmeņa ierēdņu atalgojuma komi
sijai, kas ir atbildīga par atalgojuma palielināšanas/prēmijas piešķiršanu
visiem augstākā līmeņa ierēdņiem. Augstākie ierēdņi, kuri saņem labākos
vērtējumus, tiek motivēti ne tikai ar atalgojumu, bet arī ar lielākas auto
nomijas piešķiršanu. Papildus tam darba izpildes novērtēšanas rezultāti tiek
izmantoti arī tādos cilvēkresursu vadības procesos kā karjeras izaugsme un
pēctecība, līderības potenciāla identificēšana un talantu vadība, iekšējā at
lase, mācības un attīstība.5
Savukārt Somijas darba izpildes vadības sistēma aptver gandrīz visus
nodarbinātos un visas iestādes/struktūrvienības publiskajā pārvaldē. Somijas darba izpildes vadības sistēma ir vismazāk standartizēta, ir daudz elas
tīgāka un decentralizēta, īpaši salīdzinājumā ar līdzīgām sistēmām Eiropā.
Tādējādi gandrīz katrā publiskās pārvaldes organizācijā ir sava darba izpil
des novērtēšanas sistēma. Centrālajā līmenī ir nodefinēts, ka darbinieki
saņem pamatatalgojumu, kas balstās uz amata funkciju izvērtējumu un
amata prasību izpildi. Īpaši raksturīga iezīme Somijas sistēmā, kas to atšķir
no citām valstīm, ir tāda, ka augstākā līmeņa vadītāji tiek vērtēti, bet viņu
darba izpildes vērtējums nenosaka atalgojuma lielumu.
5
Ketelaar A., Manning N., Turkisch E. Performance-based Arrangements for Senior Civil Servants OECD and Other Country Experience. OECD Working Papers on Public Governance, 2007,
pp. 50–56. http://www.oecd.org/dataoecd/11/40/38990099.pdf (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas mājas lapa; aplūkota 12.03.2011.)
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Somijā darba izpildes novērtēšana parasti notiek reizi gadā. Vērtēšanas
pārrunas notiek starp darbinieku un viņa tiešo vadītāju. Liela uzmanība
tiek pievērsta tam, lai vadītāji darba izpildes novērtēšanas pārrunām veltītu
pietiekami ilgu laiku un uzmanību. Individuālas vienošanās par mērķu iz
pildi vai darba izpildes vienošanās kā, piemēram, Apvienotajā Karalistē, So
mijas ministrijās ir ļoti reta parādība.
Atalgojuma sistēma Somijas publiskajā pārvaldē sastāv no trim pamat
sastāvdaļām:
•• individuālā pamatalga, kuru nosaka atbilstoši amata pienākumiem;
•• individuāla piemaksa par sasniegumiem, individuālajām prasmēm
un mērķu sasniegšanu;
•• komandas prēmija par konkrētu organizācijas vai struktūrvienības
rezultātu sasniegšanu.6
Darba izpildes novērtēšana Īrijas civildienestā notiek, analizējot darba
izpildes mērķu sasniegšanu un kompetences. Darba izpildes novērtēšana
notiek reizi gadā pārrunās starp darbinieku un vadītāju. Pēc Īrijas valdības
ierosinājuma Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD7) ir
veikusi pētījumu par publiskās pārvaldes darba izpildes vērtēšanas sistēmu
ar mērķi īstenot pārmaiņas un uzlabot civildienesta darbību.8 OECD speciālistu secinājumi, kā arī Īrijas civildienestā strādājošo vadītāju un nodar
bināto viedokļi par pastāvošo sistēmu bija kritiski9:
•• pastāvošā sistēma nedod iespēju pamatoti diferencēt labākos darbi
niekus no vājākajiem; īpaši slikti vadītājiem izdodas tikt galā ar sliktu
darba izpildi;
•• darba izpildes novērtēšanas rezultāti nav saistīti ne ar materiāliem,
ne nemateriāliem stimuliem, kā arī tiem nav iespaida uz karjeras
izaugsmi un iekšējo atlasi, apmācību plāniem;
6
Demmke C., Performance Assessment in the Public Services of the EU Member States. Procedure for performance appraisal, for employee interviews and target agreements. European Institute of
Public Administration. Maastricht, 2007, pp. 79–85.
7
OECD — Organisation for Economic Cooperation and Development.
8
Transforming public services. Citizen centred — performance focused. Government of Ireland, Stationery Office. Dublin, 2008, p. 2. http://per.gov.ie/wp-content/uploads/Transforming_
Public_Services_Report.pdf (Publisko izdevumu un reformu departamenta mājas lapa; aplūkota
01.03.2011.)
9
Demmke C., Performance Assessment in the Public Services of the EU Member States. Procedure for performance appraisal, for employee interviews and target agreements. European Institute of
Public Administration. Maastricht, 2007, p. 46.
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•• darbiniekiem netiek sniegta pietiekama atgriezeniskā saikne par
viņu darba izpildi;
•• trūkst atklātības un godīguma darbinieka un tiešā vadītāja attiecībās.
Taču ir arī pozitīvi viedokļi par Īrijas darba izpildes novērtēšanas sis
tēmu. Kopumā gan vadītāji, gan darbinieki uzskata, ka darba izpildes vēr
tēšanas process ir veicinājis darbinieku izpratni par organizācijas stratē
ģiskajiem mērķiem un viņu personīgo ieguldījumu to izpildē, ir uzlabojusies
komunikācija starp darbinieku un vadītāju.10
Īrijas valdība ir apņēmusies veikt plaša mēroga pārmaiņu procesus, lai
uzlabotu publiskā sektora darbības kvalitāti, tajā skaitā būtiski pārveidotu
esošo darba izpildes vadības procesu civildienestā nākamajos 2 gados:
•• ieviest darba izpildes vadības sistēmas visās publiskā sektora orga
nizācijās un aptvert visus to darbiniekus, tajā skaitā skolotājus un
veselības nozares darbiniekus. Prioritāte ir jomas, kurās parādās zema
darba izpildes kvalitāte;
•• izveidot saikni starp darba izpildes novērtējumu un pārējiem cil
vēkresursu vadības procesiem, tādiem kā atalgojums, karjeras iz
augsme un attīstība;
•• ieviest vienotus standartus vērtēšanā un veikt rezultātu kalibrēšanu
(savstarpēju salīdzināšanu) publiskā sektora organizācijās;
•• mērķu izvērtēšanā galveno uzsvaru likt uz darbinieku, izveidojot
sasaisti starp darbinieku un organizācijas mērķiem.11
Īrijā, līdzīgi kā Apvienotajā Karalistē, publiskā sektora augstākā līmeņa
vadītāji slēdz vienošanos par darba izpildes mērķiem, kas izriet no viņu
pakļautībā esošo iestāžu sasniedzamajiem rezultātiem. Plānots turpināt īste
not šo pieeju un jaunizveidotajā darba izpildes vadības sistēmā veidot ciešu
saikni starp organizāciju, struktūrvienību un darbinieku individuālajiem
mērķiem (mērķu kaskādi).
Īrijā vienīgā darbinieku grupa, kurai ir noteikta ar darba izpildes
rezultātiem saistīta mainīgā atalgojuma daļa, ir augstākā līmeņa vadītāji.
10
Demmke C., Performance Assessment in the Public Services of the EU Member States. Procedure for performance appraisal, for employee interviews and target agreements. European Institute of
Public Administration. Maastricht, 2007, p. 60.
11
Transforming public services. Citizen centred – performance focused. Government of Ireland,
Stationery Office. Dublin, 2008, pp. 11–13. http://per.gov.ie/wpcontent/uploads/Transforming_
Public_Services_Report.pdf (Publisko izdevumu un reformu departamenta mājas lapa; aplūkota
01.03.2011.)
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Turklāt mainīgās atalgojuma daļas proporcija ir nozīmīga, piemēram, valsts
sekretāru vietnieku (angļu val. — assistant secretaries) prēmijas veido līdz pat
20% no pamatalgas. Ir izveidots atsevišķs fonds atalgojuma mainīgajai daļai
augstākā līmeņa vadītājiem, kas veido 10% no kopējā atalgojuma budžeta
konkrētajai amata grupai.12
Nīderlandes darbinieku izpildes novērtēšanas sistēma lielā mērā ir
saistīta ar ministriju darbības plānošanas un izvērtēšanas procesu, taču šī
saikne dažādās ministrijās izpaužas atšķirīgi. Obligātā darba izpildes vērtē
šana notiek reizi gadā, bet starpvērtējumi — pusgadā vai biežāk pēc iestādes
un vadītāju ieskatiem. Darbības izpildes novērtēšana ietver individuālo
mērķu sasniegšanas un kompetenču novērtējumu.
Darba izpildes vienošanās Nīderlandes valsts pārvaldē tika ieviestas
2000. gadā ar mērķi nodrošināt regulāru darba izpildes novērtēšanu un at
tiecīgi tikšanos starp augstākā līmeņa ierēdņiem un viņu tiešajiem vadītājiem
(ministru vai valsts sekretāru). Tika izstrādāts darba izpildes vienošanās
paraugs, bet, tā kā tas nav obligāts, tad praksē pastāv dažādas pieejas, dažkārt
pat vairākas vienā ministrijā. Parasti šajās vienošanās tiek iekļauti darba
izpildes mērķi un vērtēšanas kritēriji, kas saistīti ar amatam nepieciešamajām
kompetencēm. Balstoties uz darba izpildes novērtējumu, ierēdnis var tikt
rekomendēts atalgojuma palielinājumam vai prēmijai.13
Darba izpildes novērtēšanas sistēma Ungārijas civildienestā tika
ieviesta 2001. gadā, vienlaikus ieviešot arī ar darba izpildes vērtējumu
saistītu atalgojuma sistēmu. 2007. gadā sistēma tika pilnveidota. Ungārijā
darba izpildes izvērtēšanas procesā tiek akcentēta sadarbība starp ierēdni
un viņa tiešo vadītāju. Abas puses izvērtē ierēdņa darba izpildi un sa
sniegumus, salīdzinot tos ar iepriekš noteiktajiem darba izpildes mērķiem.
Papildus mērķiem tiek vērtētas arī svarīgākās kompetences — profesionālās
zināšanas, komunikācija, darbs komandā, stratēģiskā domāšana, vadības
metodes, atbildība, radošums un patstāvība. Novērtēšanas procesā ierēdnis
12
Transforming public services. Citizen centred — performance focused. Government of Ireland, Stationery Office. Dublin, 2008, pp. 11–12; 27–29. http://per.gov.ie/wpcontent/uploads/Transforming_Public_Services_Report.pdf (Publisko izdevumu un reformu departamenta mājas lapa;
aplūkota 01.03.2011.)
13
Ketelaar A., Manning N., Turkisch E. Performance-based Arrangements for Senior Civil Servants OECD and Other Country Experience. OECD Working Papers on Public Governance, 2007,
pp. 44–47. http://www.oecd.org/dataoecd/11/40/38990099.pdf (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas mājas lapa; aplūkota 12.03.2011.)
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vispirms sagatavo savu pašvērtējumu, iesniedz to savam tiešajam vadītājam
izvērtēšanai, tad notiek pārrunas. Vienojoties ar ierēdni par viņa darba iz
pildes mērķiem nākamajam gadam, par pamatu tiek ņemti organizācijas
mērķi nākamajam gadam. Savukārt augstākā līmeņa vadītāju izvērtēšanā
tiek izmantota 360 grādu metode — kompetenču vērtējumu sniedz arī vērtē
jamā padotie un citi vadītāji, ar kuriem vērtējamais sadarbojas. Apkopotie
vērtējuma rezultāti tiek izmantoti, lai izveidotu tieši konkrētajam vadītājam
atbilstošu mācību programmu.
Ungārijā darba izpildes novērtēšanas sistēma sākotnēji tika tieši sasais
tīta ar atalgojuma sistēmu — atkarībā no novērtēšanas rezultātiem, vadītājs
varēja vai nu palielināt ierēdņa atalgojumu par 30%, vai samazināt par 20%.
Tomēr prasība veikt šādus samazinājumus vai palielinājumus nebija obli
gāta, turklāt finansējuma samazinājuma rezultātā ministrijām arī nebija
iespējas pielietot šo normu. Jaunā darba izpildes novērtēšanas sistēma paredz
ikgadējo prēmiju izmaksu, kas izriet no darba izpildes novērtējuma, tomēr
finanšu krīzes iespaidā prēmijām paredzētā atalgojuma apjoms ir būtiski
samazināts.14

Kopsavilkums un secinājumi
Apkopojot Eiropas Savienības valstu pieredzi, pamanāms, ka vairums
valstu risina līdzīgas problēmas darba izpildes vadības sistēmu jomā, t.i.:
•• formāla pieeja vērtēšanai, koncentrējoties uz tiem vērtējuma ele
mentiem, kuriem ir tieša sasaiste ar atalgojumu;
•• individuālisma kultūras izplatīšanās darbinieku vidū, koncentrējoties tikai uz personīgajiem sasniegumiem;
•• attiecību starp darbiniekiem un vadītājiem pasliktināšanās kā sekas
neveiksmīgi izveidotai sasaistei ar atalgojuma sistēmu;
•• labākās iespējamās sasaistes starp novērtējumu un atalgojumu mek
lējumi, cenšoties izvairīties no īstermiņā vērstām prēmēšanas shē
mām, kuras valsts budžeta ietvaros ir sarežģīti realizējamas;
14
Vintisa K., Challenges for public sector human resources management in the recent economic downturn. http://www.rcpar.org/mediaupload/publications/2010/20100930_HRM_Survey_
Report_FINAL.pdf (Reģionālā centra publiskās administrācijas reformai mājas lapa; aplūkota
05.03.2011.)
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•• grūtības noteikt izmērāmus, jēgpilnus, savstarpēji saskaņotus un ilg
termiņā vērstus individuālos mērķus, kuri būtu uzskatāmi kaskadēti
no organizācijas līmeņa mērķiem;
•• pārāk sarežģītas vai pārāk vispārīgas sistēmas, kuras nerada skaidrību
par patieso darba izpildes kvalitāti valsts pārvaldē;
•• vadītāju prasme novērtēt darba izpildi un sniegt konstruktīvu at
griezenisko saiti, lai palīdzētu panākt uzlabojumus.
Galvenie rīcības virzieni šo problēmu risināšanā ir šādi:
•• arvien plašāk tiek ieviesta darbinieku mērķu definēšana, veidojot
sasaisti ar organizācijas mērķiem, un darba izpildes rezultātu vēr
tēšana kombinācijā ar kompetenču vērtēšanu;
•• tiek akcentēta līderības prasmju attīstīšana un vērtēšana, tai skaitā
vidējā līmeņa vadītājiem;
•• augstākā līmeņa vadītāju vērtēšanā un attīstīšanā tiek izmantotas
papildu metodes, piemēram, 360 grādu metode, vadītāju attīstības
centri, līdzsvarotās mērķu kartes vērtējuma pieeja, klientu atsauk
smes, koučings;
•• pieaug to valstu skaits, kuras sāk ieviest organizācijas mērķu kas
kadēšanas pieeju līdz darbinieku līmenim;
•• lielākajā daļā Eiropas Savienības dalībvalstu darba izpildes novērtē
šanas rezultāti tiek kalibrēti — izlīdzināti organizācijas ietvaros,
nodrošinot, lai vērtējumu izkliede būtu maksimāli atbilstoša normālā
sadalījuma principam. Vairumā gadījumu tas nav pārāk stingri re
gulēts process, kura ietvaros nosaka konkrētas kvotas (lai gan dažas
valstis izmanto arī stingri noteiktu kvotu sistēmu) — drīzāk tiek
sniegti ieteikumi par vēlamo vērtējumu sadalījumu;
•• pieaug tendence izmantot elektroniskas sistēmas darba izpildes
novērtēšanas informācijas fiksēšanai, apkopošanai un analīzei, lai
nodrošinātu darba izpildes rezultātu analīzes iespējas un informācijas
tālāku izmantošanu citos cilvēkresursu vadības procesos.15
Kā liecina veiktie pētījumi, Eiropas Savienības valstis turpina meklēt
efektīvākos risinājumus darba izpildes vadības sistēmu jomā. Pētījumu da
lībnieces ir vienisprātis, ka pati darba izpildes plānošanas un novērtēšanas
15
Demmke C., Hammerschmid G., Meyer R. The impact of individual assessments on organisational performance in the public services of EU member states. EIPA, Institute for Public Management, Wirtschaftsuniversität Wien, Portugal, 2007.
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pieeja ir nepieciešama, tomēr tās veiksmīgs pielietojums ir atkarīgs gan no
tā, kā sistēma tiek izveidota (kā tiek definēti vērtēšanas kritēriji, kā izstrā
dāts plānošanas un vērtēšanas process, kā tiek izveidota sasaiste ar atlīdzību), gan no tā, kā tā tiek ieviesta un vadīta — vai vadītāji ir apmācīti
un saņem metodoloģisku atbalstu, kādu iesaistīšanos sistēmai demonstrē
augstākā līmeņa vadība. Minētie aspekti nosaka sistēmas veiksmi vai neiz
došanos, savukārt darba izpildes vadības sistēmas kvalitātes mērs ir motivēti
un kvalificēti cilvēkresursi, kuri sasniedz augstus rezultātus valsts pārvaldes
mērķu sasniegšanā.
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Intervija

Eiropas nauda ir jāizmanto gudrāk
Intervija ar Normundu Popenu
Intervēja Ina Strazdiņa
„Tas, kas joprojām pietrūkst Latvijā, ir mērķtiecība Eiropas investīciju
plānošanā atbilstoši attīstības vajadzībām,” saka Normunds Popens, Eiropas
Komisijas (EK) Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta (DG REGIO) ģene
rāldirektora vietnieks.
Vairākus gadus būdams arī Latvijas vēstnieks Eiropas Savienībā (ES),
N. Popens ļoti labi zina medaļas abas puses. Tagad, strādājot ne tikai ar
Latvijas, bet arī visas ES Reģionālās attīstības politiku, viņam ir viegli pateikt,
kā Latvija izskatās lielajā ES plānošanas kartē. „Nākamais gads būs izšķirošs,”
saka N. Popens, domājot par struktūrfondu plānošanu nākamajam ES finanšu
periodam, tai skaitā par lielajiem enerģētikas un transporta projektiem, ku
ros ieplūdīs ES nauda, ja vien Baltijas valstis spēs vienoties.
Ar N. Popenu tiekos viņa birojā Briselē.
Kādi solās būt nākamie septiņi gadi Latvijai tik svarīgajam Kohēzi
jas fondam laikā, kad vecās maksātājvalstis aizvien mazāk ir ieinteresētas atvēlēt naudu ES budžetam?
Ja tiks pieņemts EK izstrādātais priekšlikums, absolūtās summas Ko
hēzijas politikas īstenošanai būs tādas pašas kā šajā plānošanas periodā.
Tajā pašā laikā nav noslēpums, ka visā ES ir finanšu krīze, un tas nozīmē,
ka dalībvalstis centīsies kopējo budžetu nepaaugstināt. ES budžets septiņiem
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gadiem, sākot no 2014. līdz 2020. gadam, visticamāk tā arī paliks aptuveni
viena procenta līmenī no kopējā ES iekšzemes kopprodukta. Tajā pašā laikā
ir nākuši klāt daudzi jauni izaicinājumi vairākām politikām, kas ir būtiskas
ES nākotnei, piemēram, ārpolitikai, iekšlietām un tieslietām, enerģētikai un
cīņai ar klimata pārmaiņām ir nepieciešams palielināt finansējumu. Līdz ar
to uz tradicionālajām politikām, kas ir lauksaimniecība un kohēzija, tiek
izdarīts diezgan liels visu pušu spiediens, proti, samazināt līdzekļu apjomu,
jo šobrīd kohēzija un lauksaimniecība aizņem vismaz 70 procentu no visa
ES budžeta. Tās ir politikas, kuras finansējam pēc principa, ka dalībvalstīm
šī nauda, tā teikt, tiek iezīmēta, kamēr pārējās programmās finansējums ir
centralizēts. Protams, ka šajos krīzes laikos lielākā daļa ES dalībvalstu un
īpaši lielākās maksātājas ES budžetā cenšas šīs iemaksas paturēt pēc iespējas
minimālas vai arī tērēt citiem mērķiem.
EK izstrādātajā priekšlikumā Kohēzijas politikai ir paredzēts lielāks
finansējums, proti, 376 miljardi eiro. Turklāt jaunums ir tas, ka EK Kohēzijas
politikas finansējumā ir iekļāvusi arī jauno, 40 miljardus eiro vērto Eiropas
Savienojuma fondu, kurā nauda ir paredzēta transporta un enerģētikas
projektiem. Taču galīgais lēmums gan par kopīgo apjomu Kohēzijas politikai,
gan par sadalījumu dalībvalstīm ir jāpieņem dalībvalstīm kopā ar Eiropas
Parlamentu.
Vai tas, ka Baltijas valstis iebilst pret EK piedāvātajiem griestiem
kohēzijas līdzekļu piešķīrumam — 2,5% apmērā no nacionālā kopienā
kuma, ir pamatots solis? Premjeri, kas uzrakstījuši kopīgu vēstuli EK,
uzsver, ka šāds ierobežojums ir pretrunā ar Kohēzijas politikas mērķiem
un palēninātu izaugsmi un konkurētspējas pieaugumu.
Viens no instrumentiem, kas Kohēzijas politikas jomā ierobežo naudas
sadalījumu dalībvalstīm, ir tā saucamie griesti. Tie ir absolūti nepieciešami,
jo Kohēzijas politikas nauda ir investīcijas, proti, diezgan lielas naudas
summas, kas ieplūst dalībvalstīs. Jebkura šāda investīcija, kas nāk no ārpuses,
piemēram, struktūrfondu granti, ir kā dāvana, kas netiek prasīta atpakaļ.
Iepludinot ekonomikā šādus naudas apmērus, tā neizbēgami tiek mazliet
kropļota, un mēs nevaram pieļaut to, ka šīs investīcijas ir neproporcionālas
pret dalībvalsts IKP. Līdz ar to šo griestu mērķis ir kontrolēt, lai piešķirtie
līdzekļi stimulētu ekonomisko attīstību, nevis to pārņemtu.
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No otras puses, mums, protams, ir arī jāskatās, lai budžets tiktu sadalīts
vienmērīgi, lai nebūtu tā, ka viena valsts saņem ļoti daudz attiecībā pret IKP,
savukārt cita ļoti maz.
Noteikti ir jāanalizē situācija, kāda ir šo investīciju ietekme uz dalīb
valstīm un vai ir iespējami risinājumi, taču tas arī būs lielā mērā atkarīgs no
sarunām ES Padomē un Parlamentā.
Vai tas, ka no Kohēzijas fonda, kas domāts galvenokārt jaunajām
dalībvalstīm, turpmāk daļa naudas tiks atvēlēta arī veco maksātājvalstu
trūcīgākajiem reģioniem, parāda, ka starp abām pusēm ir principiāla ne
saprašanās?
Nē, tā īsti nav. Mēs direktorātā strādājam ar diviem finanšu avotiem:
Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu, un pirmais no tiem vien
mēr ir finansējis visus Eiropas reģionus. Tā sauktajās konkurētspējas pro
grammās piedalās lielākā daļa no ES reģioniem, arī Vācija, Francija un citas
dalībvalstis. Savukārt konverģences reģioni ir tie, kuri saņem vairāk naudas
gan no Reģionālās attīstības, gan no Kohēzijas fonda. Tās pārsvarā nemainīgi
ir valstis, kas kopā ar Latviju pievienojās ES 2004. gadā un kuru attīstība
ir zem 75% no ES vidējā kopprodukta. Kopumā mazāk attīstītajiem reģioniem ir paredzēta lielākā daļa no visa Kohēzijas politikas finansējuma jeb
230 miljardi eiro.
Līdz šim tradicionāli Kohēzijas fonds ir finansējis transportu un vidi,
bet tagad, kā jau minēju, tiek piedāvāts 10 miljardus eiro no Kohēzijas fonda
līdzekļiem sasaistīt ar ES Savienojuma fondu transporta infrastruktūras
un enerģētikas projektiem. Tādēļ varbūt rodas iespaids, ka daļa naudas aiz
ies bagātākajiem reģioniem, taču ir plānots, ka šos 10 miljardus turpina
izmantot tajās pašās valstīs, kurās darbojas Kohēzijas fonds. Taču, protams,
valstis uz šo naudu varēs pretendēt ar Eiropas mēroga projektiem. Latvijas un
citu Baltijas valstu gadījumā tas nevarētu radīt nekādas problēmas, jo mums
joprojām ir nepieciešams apvienoties ar pārējo Eiropu gan enerģētikas, gan
transporta jomā. Gan „Rail Baltica”, gan sašķidrinātās gāzes terminālis un
enerģētikas projekti varētu būt ļoti piemēroti jaunajam Eiropas Savienojumu
fondam.
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Cik svarīgi Latvijai un Baltijas valstīm būs par visiem šiem Jūsu
pieminētajiem projektiem tikt skaidrībā jau šogad, jo gan „Rail Bal
tica”, gan sašķidrinātās gāzes termināļa gadījumā mums joprojām ir
problēmas un domstarpības par to, kur būvēt, cik daudz naudas atvēlēt
un tamlīdzīgi?
Protams, būtu jātiek skaidrībā pēc iespējas ātrāk. Lielos projektus ir
jāsāk plānot laikus, jo to dzīves cikls ir ļoti garš un uzsākšana pietiekami
sarežģīta. Lai kaut kam indikatīvi piešķirtu līdzekļus, ir jāredz, vai tas ir
reāli izdarāms, it sevišķi projektos, kas skar vairākas valstis. „Rail Baltica”
gadījumā valstīm vajadzētu pēc iespējas ātrāk vienoties par nosacījumiem
un apjomiem, lai komisijai būtu iespējas izskatīt, vai šis projekts derētu
nākamajam periodam, un no kura fonda tas būtu finansējams. Nākamais
gads būs svarīgs, jo mēs noteikti vēlēsimies sākt divpusējās sarunas ar da
lībvalstīm, tajā skaitā ar Latviju, par nākamo programmēšanas periodu,
kurā mēs noteikti runātu par partnerības kontaktiem un programmām,
kuras valstis vēlētos īstenot pie sevis. Līdz ar to mēs gribētu dzirdēt diezgan skaidras idejas par jomām, kurās struktūrfondu līdzekļiem vajadzētu
ieplūst un kas būtu visefektīvākās tautsaimniecības attīstībai valsts un re
ģionālajā līmenī.
Manuprāt, ļoti svarīgi ir saprast situāciju valstī kopumā un attīstības
iespējas nākamajā periodā, un tas ir ļoti cieši saistīts ar nacionālā attīstības
plāna izstrādi, kas arī nākamgad sāksies. Ir svarīgi izstrādāt šādu plānu un
pakārtot tam visus iespējamos finansējumus. Ir jāpanāk maksimāli liela
Eiropas investīciju reālā ietekme uz tautsaimniecības attīstību. Tas, kas jo
projām pietrūkst Latvijā, ir mērķtiecība šo Eiropas investīciju plānošanā
atbilstoši attīstības vajadzībām. Reģioni, pašvaldības, uzņēmēji, kas īsteno šos
projektus, nereti sūdzas, ka viņiem tiek piedāvāts saraksts, no kura ir jā
izvēlas, taču ne vienmēr tas atbilst attīstības vajadzībām un tendencēm, kas
ir reģionos. To noteikti var uzlabot nākamajā plānošanas periodā, laikus
vienojoties par jomām, kas nesīs vislielāko pievienoto vērtību. Ir skaidrs, ka
nākamajā periodā mēs gribētu redzēt starpību starp tiem projektiem, kuri
būtu finansējami no ES fondiem, un kuri no ekonomiskās attīstības gaitā
radītajiem dalībvalsts, reģionu un pašvaldību līdzekļiem. Ir grūti pamatot,
kādēļ ES finansējums ir novirzīts sporta zāļu un kultūras namu celtniecībai,
kas, protams, ir vajadzīgi, taču, manuprāt, Eiropas finansējums būtu jāvirza
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uz ekonomikas attīstības projektiem. Eiropas investīcijas ir iespēja palīdzēt
atrast attīstības nišas mūsu uzņēmējiem, veidot pētniecības institūtus, da
žādus biznesa inkubatorus un atvēlēt naudu attīstībai, atbalstot ražošanu,
pakalpojumu, enerģētikas un infrastruktūras projektus. Tāpat jāatceras par
kopīgajiem ES mērķiem, kurus stratēģijas „ES 2020” kontekstā apņēmusies
pildīt arī Latvija.
Struktūrfondu investīcijas ir diezgan unikāla iespēja, un tā ir jāizmanto
pēc iespējas labāk. Es tomēr atļaušos apšaubīt, vai koncertzāļu un gājēju
celiņu izbūvēšana par ES naudu ir efektīva investīcija, jo, manuprāt, tomēr
svarīgāk ir mēģināt darīt visu iespējamo, lai reģionos būtu uzņēmējdarbība,
inovācijas, pētniecība, zaļā enerģija — projekti, lai veidotos ekonomika, jau
nas darba vietas un tiktu radīta paliekošāka ietekme uz reģionu, valsts un
tādējādi arī uz visas Eiropas Savienības attīstību.
No kā būtu jānāk vislielākajai iniciatīvai? No ministrijām?
Protams! Mēs strādājam dalītajā vadībā, kopā ar dalībvalstīm, līdz ar
to arī tām, tajā skaitā arī Latvijai, ir jāuzņemas diezgan liela atbildība par
plānošanu, kritēriju atlasi, projektiem un arī naudas piešķiršanu. Mēs, pro
tams, izvērtējam lielos projektus, kas pārsniedz 50 tūkstošus eiro, bet ir
tūkstošiem mazāka apjoma projektu, kurus neizvērtē EK, bet Latvija pati.
Pirmkārt, tā ir vadības iestāde, šajā gadījumā Finanšu ministrija, kuras uz
devums būtu ne tikai naudu sadalīt, bet arī plānot līdzekļus tajās jomās, kur
tie būtu vislietderīgākie. Latvijas gadījumā fondu apguvē ir iesaistītas daudzas institūcijas, arī par nozari atbildīgās ministrijas. Tam visam būtu jā
saplūst kopā, kopīgā procesā, un ideāli būtu, ja līdzekļu izlietojums būtu
pakārtots gan valsts un tās reģionu attīstībai, gan ES mērķiem.
Protams, mēs arī gatavojamies sarunām par to, kas būtu jāfinansē katrā
dalībvalstī, taču es sagaidu, ka arī dalībvalstis tām gatavosies, turklāt ne tikai
no finanšu aspekta, bet arī domājot par saturu.
Pat ar plānotajiem finansējuma griestiem finanšu apjoms nākamajam
periodam ir milzīgs. Līdz šim līdzekļu apguve notiek ļoti lēnām. Kaut arī
Baltijas valstis uz citu dalībvalstu fona izskatās diezgan labi, tomēr daļa
naudas neaiziet saņēmējiem. Nav viegli apgūt šādus naudas apjomus un pretī
piedāvāt kvalitatīvus projektus, līdz ar to tam ir jāgatavojas jau tagad.
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Ko Jūs kā cilvēks ar ilgstošu diplomāta un vēstnieka pieredzi, kā arī
pieredzi darbā Eiropas Komisijā, redzat kā galveno, ko Latvijai vajadzētu
izcelt savas ES prezidentūras laikā 2015. gadā?
Pirmkārt, prezidentūra ir liela iespēja. Mums ir 27 dalībvalstis, un tas
ir daudz. Prezidentūras laikā pret valsti neizbēgami ir pavērsti visas Eiropas
skatieni. Protams, daudz kas pēdējos gados ir mainījies, mums ir pastāvīga
Augstā pārstāve ārlietās un pastāvīgs Eiropadomes prezidents, tomēr dau
dzos līmeņos atbildība joprojām gulstas uz prezidējošo valsti. Un šī ir
iespēja vairāk sevi parādīt Eiropas mērogā, kas noteikti ir jāizmanto. Jo šī
unikālā iespēja var atkārtoties tikai pēc 13 gadiem. Par Latviju Eiropā zina
diezgan maz, un to vajag izmantot tieši šajā laikā. Nauda, kas tiek iztērēta
prezidentūras laikā, bieži atmaksājas, jo lielākoties par to tiek rīkoti dažāda
līmeņa pasākumi pašā dalībvalstī. Līdz ar to nopelna uzņēmēji, viesnīcas,
restorāni, mākslinieki. Latvijai noteikti vajadzētu arī izvēlēties vadošu pre
zidentūras tēmu, varbūt viena no tām varētu būt zaļā enerģija, jo Latvija jau
tagad arī Eiropas mērogā ir ļoti zaļa valsts. Mēs varētu turpināt attīstību šajā
virzienā ar jauniem, skaistiem projektiem, bet iespējams izcelt arī daudzas
citas svarīgas un interesantas jomas.
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Eiropas Savienības — Krievijas attiecības 2011. gadā:
Baltijas valstu perspektīva
2011. gada 16. decembrī ES mājā notika konference „Eiropas Savienības — Krievijas attiecības 2011. gadā: Baltijas valstu perspektīva”, ko or
ganizēja politikas centrs „EuroCivitas”, Eiropas Komisijas pārstāvniecība
Latvijā un Maskavas Kārnegī centrs. Konferences ievadrunā Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka izteicās: „Vēlos uzsvērt,
ka konference tiek rīkota ļoti labā laikā, jo šā gada 15. decembrī notika
28. ES-Krievijas samits Briselē. Jāuzsver, ka ES-Krievijas samita centrālie
jautājumi bija globālā ekonomika un globālā pārvaldība, kas saistīti ar jau
nākajiem notikumiem ES un tās dalībvalstīs, kā arī Krievijā. Abām pusēm
ir jātiecas pēc ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes. Otrs temats, kas ir no
zīmīgs mūsu diskusijā, ir Krievijas iestāšanās Pasaules Tirdzniecības orga
nizācijā (PTO), un tas ir nozīmīgi gan Krievijai, gan arī ES, jo ES ir Krievijas
lielākais tirdzniecības partneris, bet Krievija ir trešais lielākais partneris
ES dalībvalstīm kopumā. Krievijas iestāšanās PTO uzlabos ES un Krievijas
ekonomisko sadarbību un investīciju plūsmu.” Savukārt Maskavas Kārnegī
centra programmas „Austrumi – Austrumiem” koordinators Andrejs Rja
bovs (Andrey Ryabov) savā ievadrunā minēja: „ES-Krievijas attiecību kon
tekstā ir svarīgi apzināties, ka pastāv plašas kopīgas ES intereses vairākās
jomās sadarbībai ar Krieviju, piemēram, enerģētika un drošība, bet tajā pašā
laikā katrai ES dalībvalstij ir savas specifiskās intereses un vīzija attiecībā
uz sadarbību ar Krieviju. Ņemot to vērā, es piesardzīgi attiektos pret opti
mistisko viedokli, ka kompromiss starp ES un Krieviju ir viegli panākams.
Starp mums bieži vien valda savstarpēja neuzticība, sevišķi pretrunīgajos
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vēstures jautājumos, bet ir jātiecas meklēt risinājumus, kā pārvarēt šo neuz
ticību, tajā skaitā divpusējā ceļā starp Baltijas valstīm un Krieviju. Aicinu
pievērst uzmanību aktuālajiem jautājumiem pasaules ekonomikā, Krievijā
un eirozonā, kas arī iespaido ES-Krievijas attiecības. Manuprāt, cits nozīmīgs aspekts un Krievijai specifisks jautājums attiecībā uz Baltijas valstīm
ir tas, ka Krievijas politiskie spēki bieži vien dod priekšroku sadarboties ar
ierobežotu skaitu politisko spēku Baltijas valstīs, un tas mazina politisko
manevru klāstu un politiskās sadarbības iespējas. Iespējams, ir pienācis
laiks, lai paplašinātu šo politisko manevru klāstu, veidojot arī sarežģītākus
divpusējo attiecību veidošanas risinājumus.”
Konferences ietvaros notika diskusija „Gads ES-Krievijas attiecībās”,
kurā kā eksperti piedalījās LR Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs
Viktors Makarovs, ES delegācijas Krievijā vadītāja vietnieks Maikls Vebs
(Michael Webb), Pasaules Ekonomikas un starptautisko attiecību institūta
(IMEMO) Eiropas politikas studiju departamenta vadītāja Krievijas Zinātņu
akadēmijā Nadežda Arbatova (Nadezhda Arbatova) un šī paša Krievijas zi
nātņu akadēmijas institūta Eiropas integrācijas politisko aspektu nodaļas
vadītājs Sergejs Utkins (Sergey Utkin). LR Ārlietu ministrijas parlamentārais
sekretārs Viktors Makarovs savā uzrunā norādīja, ka svarīgs atskaites punkts
pēdējā gada sadarbībai starp ES un Krieviju ir 15. decembrī notikušais ESKrievijas samits. V. Makarovs uzsvēra, ka pašreizējās attiecības iespaido gan
aktuālie notikumi ES iekšienē, gan arī Krievijas iekšpolitiskā attīstība. No
zīmīgi, ka šogad varam vērot, ka attiecības starp abām pusēm notiek pozitīvā
darba gaisotnē. Pēc V. Makarova vērtējuma, kopumā attiecībās starp ES un
Krieviju 2011. gadā ir vērojama pozitīva dinamika. Šo dinamiku noteica
arī jaunizveidotais Eiropas Ārējās darbības dienests, kura uzdevums ir no
drošināt, lai ES balss ārējās attiecībās skanētu vienoti. Pozitīva dinamika
vērojama arī Latvijas un Krievijas attiecībās — notika Latvijas prezidenta
vizīte Krievijā 2010. gada otrajā pusē, tika parakstīti 8 līgumi, no kuriem
6 ir ratificēti un stājušies spēkā, kā arī pastāv virkne Latvijas un Krievijas
starpvaldību komisiju un darba grupu, kas darbojas regulāri un risina abu
valstu attiecību praktiskos jautājumus. Latvija ir ieinteresēta, lai ES un Krie
vija noslēgtu jaunu partnerības līgumu un lai Krievija veiksmīgi iekļautos
PTO, jo tādējādi tiktu sekmēta Latvijas un Krievijas ekonomiskā sadarbība.
ES delegācijas Krievijā vadītāja vietnieks Maikls Vebs izteica vērtējumu,
ka „svarīgs pēdējā laika notikums bija vēlēšanas Krievijā, pēc kuru norises
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notiekošie protesti bija pārsteidzoši, un tas ir pozitīvs fakts, ka Krievijas
iedzīvotājiem bija iespēja izteikt savu viedokli un protestēt, ko pamatā darīja
jauni cilvēki un intelektuāļi.” Runājot par notikušo ES-Krievijas samitu
15. decembrī, Vebs minēja, ka abu pušu līderi ir izveidojuši labas praktis
kas attiecības, un tas ir svarīgs faktors ES un Krievijas attiecībās. Attiecības
iespaido arī ekonomiskā krīze, notikumi eiro zonā, enerģijas krīze un inflā
cija Krievijas ekonomikā. ES ir būtiski, lai Krievija operatīvi iekļautos PTO,
lai pragmatiski notiktu darbs pie ES-Krievijas partnerības līguma un lai tiktu
risinātas nesaskaņas atsevišķu sadarbības jomu ietvaros, tādu kā tirdzniecība, enerģētika, vīzu jautājums.
IMEMO Eiropas politikas studiju departamenta vadītāja Krievijā Na
dežda Arbatova uzskata: „ES-Krievijas attiecības nākotnē noteiks divi fak
tori. Pirmkārt, attiecības noteiks dominējošās tendences globālajā ekonomikā
un starptautiskajās attiecībās, piemēram, divpusējās attiecības, kopējie izaicinājumi un Austrumu-Rietumu līdzsvars. ES ir nepieciešams izkļūt no
krīzes stiprai. Savukārt Krievijai ir ļoti nepieciešama modernizācija, lai veik
smīgi iekļautos globālajā vidē, bet problēma šajā ziņā ir tāda, ka Krievijas
politiskajā vidē trūkst konsensa par to, ko nozīmē modernizācija, kā arī ir
nepieciešams sabiedrības atbalsts, materiāli resursi un intelektuālais kapi
tāls modernizācijas veikšanai. Reformām, tai skaitā politiskām reformām,
Krievijā ir jābūt evolucionārām, nevis revolucionārām. Otrkārt, attiecību
konteksts ir atkarīgs no iekšpolitiskās un ārpolitiskās dienaskārtības. Ma
nuprāt, šajā kontekstā Krievijai ārpolitikā varētu būt divi stratēģiskie mērķi:
pragmatizācija jeb ekonomizācija un statusa veidošana. Paradoksāli, ka ES
ārējie mērķi ir līdzīgi — attiecību ekonomizācija un pragmatizācija ar Krie
viju un sava statusa pārveidošana pasaulē. Šīs tendences veido pozitīvus
apstākļus ES un Krievijas sadarbības veicināšanai, bet rezultāts būs atkarīgs
no tā, kā abas puses tos izmantos.”
IMEMO Eiropas integrācijas politisko aspektu nodaļas vadītājs Ser
gejs Utkins uzskata, ka pragmatiska politika ES-Krievijas attiecībām var
dot daudz, jo solis-pa-solim pieeja palīdz pārvarēt grūtības. Tā sekmētu pa
kāpenisku demokrātijas pieaugumu Krievijā un veicinātu tās kļūšanu par
atvērtu un modernu sabiedrību. ES bieži izskan viedoklis, ka Krievija nav
pilnīgi demokrātiska valsts un tā ir autoritatīva, tādēļ cieša sadarbība starp ES
un Krieviju nav iespējama. Krievijas politiskajā sistēmā pastāv nepilnības, un
to Krievijā savā labā izmanto konservatīvie politiskie spēki, lai pārliecinātu
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sabiedrību, ka ES iejaucas Krievijas iekšējās lietās. Starp ES un Krieviju ir
nepieciešamas pragmatiskas attiecības. Svarīgi ir apzināties, ka vēl ir daudz
telpas attiecību uzlabošanai un sadarbībai starp ES un Krieviju, Krievijai
nekļūstot par ES dalībvalsti.

„Rail Baltica” dzelzceļa projekts: dārga infrastruktūra vai
potenciāls Latvijas attīstībai?
2011. gada 25. novembrī ES mājā notika apaļā galda diskusija „„Rail
Baltica” dzelzceļa projekts: dārga infrastruktūra vai potenciāls Latvijas at
tīstībai?”, ko organizēja Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā un
politikas analīzes centrs „Baltic Vision Group”. Diskusijā tika apspriests, kāda
ir „Rail Baltica” dzelzceļa projekta stratēģiskā nozīme Baltijas valstīm un
kāds ir projekta potenciāls Latvijas tautsaimniecības attīstības veicināšanai.
Paneļdiskusijā piedalījās EP deputāts, EP Transporta un tūrisma komitejas
loceklis Roberts Zīle, VAS „Latvijas Dzelzceļš” padomnieks stratēģijas jau
tājumos Guntars Jansons, LR Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas depar
tamenta direktors Andris Maldups, Latvijas Loģistikas asociācijas pārstāvis
Kalvis Vītoliņš un AECOM Ltd. pārstāvis Latvijā Arnis Kākulis.
EP deputāts Roberts Zīle savā uzrunā izteica šādu viedokli: „Uzskatu,
ka 10. novembrī Tallinā Baltijas valstu premjerministru parakstītais doku
ments ir ļoti labs. Tas ir solis uz priekšu. Ir skaidra nākotne attiecībā uz
būvniecību un kopīga uzņēmuma veidošanu. Man šķiet, ka šā gada pavasarī
prezentētais pētījums, ko kopīgi pasūtīja Baltijas valstis, parāda, ka projekts
„Rail Baltica” ir dzīvotspējīgs. Tā izmaksas nav pārmērīgas — kopumā
3,6 miljardi eiro, no kuriem, pēc pētījuma datiem, ir nepieciešams ES līdz
finansējums vismaz 56% apmērā, bet trīs Baltijas valstīm ir jānodrošina
1,6 miljardi eiro. Tam jānotiek laikā līdz 2024. gadam vai pat līdz 2030. gadam, kad ES pamattīkla finansējums varētu būt piekritīgs. Projekta stratēģiskie un ekonomiskie ieguvumi, secinot pēc veiktā pētījuma, nav ar vis
lielāko rentabilitātes vērtību, bet tas ir atmaksājošs projekts dzelzceļa jomā.
Svarīgi ir arī tas, ka pašlaik EK pieļauj, ka „Rail Baltica” projekta vajadzībām
varēs lietot līdz pat 90% ES naudas no kopējām projekta izmaksām, tāpēc
Baltijas valstis spētu to realizēt (līdz 2024. gadam Latvijas līdzfinansējums
būtu mazliet virs 500 miljoniem eiro). Tas nozīmē, ka mēs varam šo projektu
nofinansēt. Šis projekts ir ģeopolitiska izvēle — „Rail Baltica” uzlabos
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pārvietošanās kvalitāti un uzņēmējdarbības kvalitāti kravu pārvadājumos.”
R. Zīle arī uzsvēra: „„Rail Baltica” dod alternatīvu pārvietošanās iespēju —
nedaudz vairāk kā 4 stundās pasažieri varēs pārvietoties no Tallinas līdz
Polijas robežai. Zinot, ka top ātrvilciena projekts no Varšavas līdz Berlīnei
un to, ka no Varšavas dienvidu virzienā līdz Venēcijai ir šī koridora pagarinā
jums, manuprāt, cilvēkiem Baltijā ir saprotams, kāpēc projekts „Rail Baltica”
ir nepieciešams. Tā ir iespēja Baltijas valstis šķērsot ātrāk nekā 4 stundās, un
tas rada jaunas pārvietošanās iespējas.”
LR Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors Andris Maldups uzsvēra, ka Latvija skeptiski skatās uz to, ka „Connecting
Europe Facility” projektiem, kuru vidū ir arī „Rail Baltica” dzelzceļa būv
niecība, tiek izmantots arī Kohēzijas fonda finansējums 10 miljardu eiro apmērā, jo tādā gadījumā lēmumu par šīs naudas izmantošanu pieņemsim
nevis mēs, bet gan EK.
Latvijas Loģistikas asociācijas pārstāvis Kalvis Vītoliņš diskusijā iztei
cās: „Latvijas Loģistikas asociācijā galvenais jautājums ir tas, kā dabūt
kravas. Mēs redzam, ka projekta plānotais virziens nav tas bagātākais ar
kravām. Saistībā ar „Rail Baltica” ir uzsverami vairāki aspekti. Pirmkārt,
Eiropas jaunajā Baltajā grāmatā un citos dokumentos ir uzsvērts, ka kravas
vajadzētu maksimāli pārcelt uz dzelzceļu. Šajā ziņā „Rail Baltica” īpaši ne
mainīs kopējo plūsmu. Otrkārt, ir labi, ja valstij ir kādi lieli mērķi. Šis varētu
būt tāds liels mērķis Latvijai. Taču varētu būt lielāka sabiedrības uzticība
projektam. Patiesībā tas ir vēl viens aspekts, kuram jāpievērš uzmanība —
sabiedrība īsti nepamana, ka kaut kas tiek renovēts austrumu virzienā. Trešā
atziņa ir pat zināmā mērā traģiska, jo līdz šim no „Rail Baltica” projekta
ieceres mēs kā valsts esam tikai zaudējuši, jo lietuvieši jau ir paziņojuši, ka
viņiem pie Kauņas būs lielākais loģistikas centrs Baltijā ar platību 400 ha un
līdz tam vedīs šaurās sliedes. Tas nozīmē, ka līdz Lietuvai iet taisnais dzelzceļš no ES, bet līdz mums neiet. Kamēr mēs runājam par „Rail Baltica”,
lietuvieši jau ir dabūjuši naudu vairākiem projektiem, bet mums šādas
iespējas nav. Līdz ar to mēs šajā jomā esam apdalīti. Mēs pilnīgi noteikti esam
ieinteresēti, lai šaursliežu dzelzceļš tiek izbūvēts vismaz līdz Rīgai.”
Arnis Kākulis, kurš pārstāv Latvijā uzņēmumu AECOM Ltd., kas veica
pētījumu par „Rail Baltica” dzelzceļa līnijas risinājumiem un ekonomisko
pamatojumu, akcentēja: „Pētījumā izvēlējāmies sarkano variantu, kas ir
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aktuālākais šajā pētījumā ar līnijas garumu 728 kilometri, bet kopumā
analizējām 24 atšķirīgus ceļus. Taču sarkanais ātri kļuva gan finansiāli, gan
tehniski vislabākais variants. Mēs projektam piedāvājām jaukto satiksmes
sliežu ceļu, tas ir, pa to var kursēt abu veidu vilcieni (pasažieru un kravu),
un tas ir ļoti svarīgi, jo pasažieru vilcieni vien nenodrošina pietiekamu apjomu un arī kravas vilcieni vien nav pietiekams apjoms šim projektam. Ņemot vērā EK priekšlikumus „Rail Baltica” finansēšanai, redzams, ka šis
projekts ir ar pozitīviem rādītājiem un ir rentabls. Tagad tas faktiski ir po
litiķu un tehnisko ierēdņu rokās.”
VAS „Latvijas Dzelzceļš” padomnieks stratēģijas jautājumos Guntars
Jansons: „Vēlos uzsvērt, ka TENT-T publicētajā dokumentā ir paredzētas
vairākas lietas, kas būtu jāņem vērā augstākajā līmenī. Pirmkārt, dzelzceļa
pamattīklam ir jābūt elektrificētam līdz 2030. gadam. Tā tam jābūt saskaņā ar
Eiropas kopējo ideoloģiju attiecībā uz stratēģisko mērķi samazināt izplūdes
gāzes. Projekta izdevumi ir aprēķināti, pētījums ir veikts, paredzamās pro
jekta izmaksas ir 549 miljoni eiro, un tās ir investīcijas infrastruktūrā.
Projekts paredz, ka pārvadātāji var atļauties šādu sadārdzinājumu uz in
frastruktūras rēķina, proti, viņi iegūst lētāku ritošo sastāvu un lētākas iz
maksas par pārvadājumiem, kuros tiek izmantoti energoresursi. Tādējādi
ir daudz lētāka ekspluatācija. Protams, jautājums ir atkal par to, no kurie
nes tam visam tiks iegūti līdzekļi. Veiktie aprēķini parāda, ka mūsu ener
gopatēriņš paaugstināsies par 10%. Tātad tas nav nekas tāds, kas nebūtu
izdarāms. Otrkārt, pētījums parāda, ka galvenās kravu plūsmas ir jānovirza
no Rīgas centra, lielām pilsētām un lieliem mezgliem. Un, ja kāds saka,
ka nav kravu, lūdzu painteresējieties vēlreiz. Kravas tik tiešām tur ir. Pēc
statistikas Lietuvas-Polijas robežu šķērso aptuveni 17 miljoni tonnu kravas.
Arī autoceļu direkcijas statistika parāda, ka, piemēram, Ainažu robežpunktā
no 3200 automašīnām aptuveni 500 ir privātās automašīnas, pārējās ir gal
venokārt ar kravām. Tātad kravas šajā virzienā ir, un nākotnē to apjomam
būtu jābūt lielākam.”
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Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2010/2011
2011. gada 30. novembrī Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu
fakultātē notika LU Sociālo un politisko pētījumu institūta izdotā izdevuma
„Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2010/2011: Nacionālā identitāte, mo
bilitāte un rīcībspēja” atvēršanas svētki. Pārskatā daudzu analizēto jautā
jumu vidū tiek raksturoti Eiropas vēstures identitātes klātesamības aspekti
Latvijas sabiedrībā, kā arī pētītas Latvijas iedzīvotāju emigrācijas tenden
ces gan pirms Latvijas iestāšanās ES, gan arī pēc tās kļūšanas par pilntiesīgu
ES dalībvalsti. Kopumā šajā pārskatā ir pētīta nacionālā identitāte, tās kon
kurence ar citām identitātēm, skaidrota nacionālās identitātes veidošanās
un saturs, kā arī atklāti to ietekmējošie apstākļi.
Izdevuma atvēršanas svētkos LU rektors Mārcis Auziņš uzsvēra: „Šis
pārskats apkopo ļoti aktuālus datus un iepazīstina ar tautas attīstības dina
miku Latvijā. Latvijā bieži baidāmies no objektīviem datiem, jo tad paliek
mazāk vietas nivelēšanai un spekulācijām. Man šķiet, ka brīžiem mums ir
izdevīgāk, ja dati ir neskaidri, neprecīzi un duļķaini, jo tad var manipulēt.
Uzskatu, ka šis pārskats ir ieguldījums, lai mums būtu objektīvi dati un
lēmumi būtu izsvērti un balstīti uz ticamiem datiem. Svarīgi, lai pārskatu
izmanto ne tikai pētnieki, bet arī lēmumu pieņēmēji.”

Latvijas Politologu biedrība
izsludina pieteikšanos uz
studentu pētniecisko darbu konkursu

2015. gada 1. janvārī Latvija pirmo reizi uzņemsies Eiropas Savienības
prezidējošās valsts pienākumu pildīšanu. Jau pašreiz ir sācies intensīvs prezidentūras saturiskais un organizatoriskais darbs, kura neatņemama sastāvdaļa ir diskusijas par iespējamajām Latvijas prioritātēm prezidentūras
periodā. Latvijas Politologu biedrība sadarbībā ar Latvijas Ārlietu ministriju
aicina Latvijas augstskolu studentus piedalīties pētniecisko darbu konkursā
„Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā prioritātes”, lai sniegtu pienesumu
Latvijas prezidentūras ES dienas kārtības veidošanā. Desmit labākie darbi
tiks publicēti elektroniskā žurnāla „Latvijas intereses Eiropas Savienībā” spe
ciālizlaidumā 2012. gada vasarā. Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems naudas
balvas. Visi konkursa dalībnieki tiks aicināti uz žurnāla speciālizlaiduma
atvēršanas svētkiem un uzvarētāju apbalvošanu Latvijas Ārlietu ministrijā.
Konkursa nolikums
1. Pētnieciskā darba kritēriji
Lai piedalītos konkursā, pretendentam jāiesūta raksts, kurš atbilst šādiem
kritērijiem:
•• raksta tēmai jābūt saistītai ar ES prezidentūras problemātiku;
•• izvēlētais izpētes jautājums jāaplūko no Latvijas perspektīvas;
•• rakstam jābūt oriģinālam, un tas nedrīkst būt iepriekš publicēts;
•• rakstam ir jāatbilst zinātniskiem rakstiem izvirzītām prasībām (jābūt
iekļautam tēmas pamatojumam, formulētam pētnieciskajam jautāju
mam, izvērstai analīzei, kas balstīta uz dokumentu un ekspertu pētījumu
izvērtējuma pamata, kā arī jāsatur secinājumi un rekomendācijas);

•• raksta sākumā jāsniedz kopsavilkums latviešu un angļu valodā, kā arī
jānorāda atslēgas vārdi abās valodās;
•• raksta apjoms — 3000 līdz 3500 vārdi;
•• raksts iesniedzams latviešu valodā.
2. Raksta iesniegšanas kārtība
Raksts jānosūta elektroniski līdz 2012. gada 15. maijam žurnāla „Latvijas
intereses Eiropas Savienībā” zinātniskajai redaktorei Žanetai Ozoliņai uz e-pastu
zaneta.ozolina@lu.lv.
Autoram jānorāda: vārds, uzvārds, augstskola, studiju programma, mācību
kurss (2012. gadā), e-pasts, tālruņa numurs, zinātniskais vadītājs (ja tāds ir).
Konkursa rezultāti tiks publicēti 2012. gada 25. maijā Latvijas Politologu
biedrības mājas lapā: www.politologubiedriba.lv.
Konkursa norises grafiks
Rakstu iesniegšana — 2012. gada 15. maijs.
Iesniegto darbu izvērtēšana — 2012. gada 30. maijs.
Raksta publicēšana e-žurnāla „Latvijas intereses Eiropas Savienībā” spe
ciālizlaidumā — 2012. gada jūnijs/jūlijs.
Konkursa noslēguma pasākums un uzvarētāju apbalvošana — 2012. gada
jūnijs/jūlijs.
Darbu vērtēšanas komisija
Konkursa uzvarētājus noteiks Latvijas Politologu biedrības un e-žurnāla
„Latvijas intereses Eiropas Savienībā” redkolēģijas kopīgi veidota komisija.
Balvas
Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems naudas balvas: 1. vieta — 150 LVL, 2. vieta —
100 LVL, 3. vieta — 50 LVL.
Desmit labākie darbi tiks publicēti elektroniskā žurnāla „Latvijas intereses
Eiropas Savienībā” speciālizlaidumā.
Kontakti
Jebkuri jautājumi par konkursu un tā gaitu iesūtāmi rakstiski uz e-pastu:
mazuraa0@gmail.com.
Projekta vadītāja — Antra Mazūra (29151546)

