
 

 

Deklarācija  
“Debates par kohēzijas politikas nākotni sākas jau tagad!” 
Kopīgs Kohēzijas alianses (#CohesionAlliance) aicinājums 

 
Nepieciešamība stiprināt kohēziju kā Eiropas Savienības kopējo vērtību ir steidzamāka nekā jebkad 
agrāk. Nesenās krīzes, piemēram, pašreizējās klimata ārkārtas situācijas radītās sekas, Covid-19 
pandēmija, karš Ukrainā un pašreizējais rekordaugstais inflācijas līmenis, ko izraisa pārtikas un 
enerģijas cenu pieaugums, liecina par nepieciešamību stiprināt kohēziju. 

Kohēzijas alianses partneri apņemas sadarboties, lai izstrādātu kopīgus priekšlikumus kohēzijas 
politikas stiprināšanai un lai to pielāgotu problēmām, kas paredzamas laikposmā pēc 2027. gada. 
Partneriem ir kopīga izpratne par galvenajiem principiem, kas ir kohēzijas politikas pamatā:  

 kohēzijas politika ir vissvarīgākā ES ieguldījumu politika, kas aptver visus reģionus, pilsētas 
un pašvaldības; 

 kohēzijas politika ir vietējā un reģionālajā līmenī redzamākais ES instruments, kurš 
uzskatāmi parāda ES atbalstu ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai attīstībai; 

 kohēzijas politika ir ilgtermiņa attīstības politika, kas veicina taisnīgu, zaļu un digitālu 
pārkārtošanos un iekļaujošu izaugsmi; 

 kohēzijas politikas pamatā ir principi, kas paredz kopīgu pārvaldību, partnerību un 
daudzlīmeņu pārvaldību sadarbībā ar reģioniem un pilsētām, kā arī papildināmības princips;  

 kohēzijas politikā tiek piemērota konkrētai vietai pielāgota pieeja un tiek ņemta vērā 
Savienības teritoriālā daudzveidība. Īpaša uzmanība ir pievērsta reģioniem, kuros ir īpaši 
nelabvēlīgi dabas un demogrāfiskie apstākļi; 

 kohēzijas politika atbalsta teritoriālo sadarbību un veicina solidaritāti un integrāciju 
Eiropas reģionos un pilsētās, kā arī ārpus tiem, it īpaši pārrobežu teritorijās.  

Atgādināsim visiem ES un valstu lēmumu pieņēmējiem par kohēzijas politikas būtisko devumu 
Eiropas integrācijas procesā! Kohēzijas alianse pievērsīsies arī dažādiem kohēzijas politikas 
aspektiem, tostarp šādiem: 

 novērst kohēzijas politikas fondu sadrumstalotību, strādājot pie spēcīgākas kopīgas 
sistēmas attiecībā uz dalītas pārvaldības fondiem un šo fondu sinerģijas; 

 uzlabot kohēzijas politikas īstenošanas efektivitāti, nodrošinot, ka visas attiecīgās ES 
politikas jomas palīdz sasniegt kohēzijas mērķus un principus, ES tiesību aktos integrējot 
principu “nekaitēt kohēzijai”, lai kohēzija arī turpmāk būtu vispārējs mērķis, un pilnībā 
izmantojot elastības pasākumus, kas nesen ieviesti kohēzijas politikā; 

 nodrošināt 2021.–2027. gada kohēzijas politikas efektīvu īstenošanu, it īpaši stiprinot 
Eiropas un valstu atbalstu reģionālo un vietējo pašvaldību spēju veidošanai; 

 turpināt kohēzijas politikas vienkāršošanu, lai mazinātu pārvaldības, revīzijas un kontroles 
noteikumu sarežģītību pārvaldības iestādēm un saņēmējiem; 



  
 

 

 nodrošināt labāku saskaņotību starp kohēzijas politiku un Eiropas ekonomikas pārvaldību, 
pamatojoties uz konstruktīvu, nevis represīvu pieeju;  

 uzlabot kohēzijas politikas orientāciju uz rezultātiem un apzināt iespējas, kā nākotnē vairāk 
izmantot uz sniegumu balstītu budžeta izstrādi;  

 uzlabot informēšanu par kohēzijas politikas ietekmi un sasniegumiem vietējā un 
reģionālajā līmenī;  

 kohēzijas politikas nākotni vairāk saskaņot ar pašreizējām un nākotnes tendencēm 
reģionos un pilsētās telpiskās plānošanas ziņā un ņemot vērā stratēģiskās prognozēšanas 
nepieciešamību;  

 stiprināt kohēzijas politikas centrālo lomu vispārējā ES ilgtermiņa stratēģijā.  
 

Vietējās kopienas, pilsētas, pašvaldības un reģioni, sociālie partneri un citas ieinteresētās personas 
tiek aicinātas pievienoties Kohēzijas aliansei. Kohēzijas alianses partneri strādās kopā, lai stiprinātu 
kohēzijas politiku gan tagad, gan nākotnē.  


