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Rezumējums 

Šā pētījuma mērķis ir sniegt koncentrētu analīzi par ES kohēzijas politikas 
iespējamo ieguldījumu klimata pārmaiņu seku novēršanā. Ņemot vērā 
kvalitatīvus un kvantitatīvus sekundāros datus (jo īpaši ES struktūrfondu 
budžetu 2000.-2006. gadam un 2007.-2013. gadam) un kvalitatīvus 
primāros datus (divu gadījumu izpēte Somijā un Itālijā), ar šo pētījumu 
vērš uzmanību uz to, cik lieli panākumi ir gūti, izmantojot struktūrfondus 
klimata pārmaiņu seku novēršanai. Ir izstrādāti ieteikumi, lai turpmāk 
stiprinātu struktūrfondu ieguldījumu minētajā jomā.  

 
 
 
PE 419.104 2009. gada jūnijā 
 
    LV



B Politikas departaments: strukturālā un kohēzijas politika 
_________________________________________________________________ 

 



Reģionālā politika un klimata pārmaiņas 
_________________________________________________________________ 

 3

KOPSAVILKUMS 
 

Vispārīga informācija 
Klimata pārmaiņas ir kļuvušas par vienu no vissvarīgākajām prioritātēm pasaules un ES 
politikas darba kārtībā. Zinātniskie dati liecina, ka šī ir viena no svarīgākajām tuvākajā 
nākotnē risināmajām problēmām ne tikai no politikas viedokļa, bet arī plašākā 
sociālekonomiskā kontekstā, un tam piekrīt arī sabiedriskā doma. Klimata pārmaiņu seku 
novēršanu uzskata par vienu no instrumentiem, lai veicinātu ekonomikas atveseļošanu un 
sagatavotu pāreju uz jaunu sociālekonomiskās attīstības modeli.  
 
ES ir uzņēmusies vadošo lomu šajā jomā, pieņemot plašu ilgtermiņa programmu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai. Ir sagaidāms, ka ES kohēzijas politika sniegs 
būtisku ieguldījumu, palīdzot sasniegt Eiropas līmenī izvirzītos mērķus, jo klimata 
pārmaiņas ietekmē reģionus un tiem savā kompetences līmenī ir jāizstrādā atbilstoši 
atbildes pasākumi. Šajā sakarā ir arī lielas ar ES kohēzijas politiku saistītās cerības, ņemot 
vērā to, ka saskaņā ar šo politiku ir sniegts atbalsts nozarēm un valstīm, kuras pagātnē ir 
bijušas vienas no lielākajām siltumnīcefekta gāzu emisiju izraisītājām. 
 
Mērķis 
Šā pētījuma mērķis ir sniegt padziļinātu analīzi par ES kohēzijas politikas iespējamo 
ieguldījumu klimata pārmaiņu seku novēršanā. Ir izvirzīti divi savstarpēji saistīti mērķi:  

• sniegt precīzu priekšstatu par galvenajām pieejām, stratēģijām un īpašiem pasākumiem 
un instrumentiem, kas pieņemti klimata pārmaiņu radīto problēmu risināšanai 
plānošanas posmā 2000.-2006. gadam un 2007.-2013. gadam; 

• izvērtēt iespēju uzlabot ES kohēzijas politikas ieguldījumu klimata pārmaiņu izraisīto 
problēmu risināšanā un nodrošināt virkni darbības ieteikumu.  

 
Metodika 
Pētījumā izmantotā metodika ietver trīs galvenos virzienus: 

• pirmkārt, pētījumā izvērtēti dati par klimata pārmaiņām un pasaules un ES līmenī 
pieņemtajiem politikas atbildes pasākumiem, ņemot vērā sekundāros datus; 

• otrkārt, ir izmantoti statistikas dati par struktūrfondu budžetu divos plānošanas 
periodos, t.i., 2000.-2006. gadam un 2007.-2013. gadam. Izvirzītais mērķis bija 
noskaidrot to pasākumu galvenās iezīmes, kuri saskaņā ar struktūrfondu programmām 
veikti klimata pārmaiņu radīto seku novēršanai (kuras politikas jomas uzskata par 
svarīgākajām, kuras dalībvalstis un reģioni ir visaktīvākie);  

• visbeidzot, divās dalībvalstīs, t.i., Somijā un Itālijā, ir veikta divu gadījumu izpēte, ko 
uzskata par reprezentatīvu saistībā ar klimata pārmaiņu izraisītajām problēmām un 
pieņemtajiem politikas atbildes pasākumiem.  

 
Secinājumi 
Daudzi avoti ir snieguši apjomīgus zinātniskus datus par to, ka planētas klimats mainās, un 
tie ir vienisprātis, ka šī tendence ir cilvēka rīcības rezultāts. Konstatēts, ka galvenais 
klimata pārmaiņu iemesls ir siltumnīcefekta gāzu emisija. Piecas lielākās siltumnīcefekta 
gāzu emisiju izraisītājas valstis 27 dalībvalstu Eiropas Savienībā ir valstis, kas bija ES-15 
dalībvalstu vidū: Vācija, Apvienotā Karaliste, Itālija, Francija un Spānija. Sabiedriskā 
patēriņa enerģētikas un autopārvadājumu pakalpojumu sniegšana ir divas darbības, kas 
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rada vislielāko siltumnīcefekta gāzu emisiju procentuālo īpatsvaru (attiecīgi 80% un 21%) 
no kopējā ES-15 dalībvalstu emisiju apjoma. Siltumnīcefekta gāzu emisija nav vienīgās 
klimata pārmaiņu sekas, jo būtisks ir arī dabas stihiju risks. Eiropas neaizsargātība no 
dabas stihijām mazinās virzienā no austrumiem uz rietumiem vājāku dabas stihiju seku 
novēršanas iespēju dēļ, jo tās saistītas ar zemāku valsts IKP uz vienu iedzīvotāju rādītāju. 
ES līmenī ir sekmēta virkne ļoti apjomīgu politikas iniciatīvu, lai novērstu klimata pārmaiņu 
radītos riskus. Svarīgākā no šīm iniciatīvām ir ES apņemšanās krasi samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu un pārveidot Eiropas ekonomiku par ārkārtīgi 
energoefektīvu, zemas oglekļa emisijas sistēmu, un šī apņemšanās ir skaidri formulēta 
2008. gada janvārī pieņemtajā dokumentu paketē, ar ko īsteno vienu no visapjomīgākajām 
klimata un enerģētikas mērķu grupām. Ir izveidotas neizmantotās oglekļa dioksīda emisiju 
kvotas tirdzniecības sistēmas (cap-and-trade), pamatojoties uz Kioto protokola kvotu 
samazināšanas rādītājiem mikrolīmenī (atsevišķu uzņēmumu līmenī) un makrolīmenī 
(dalībvalstu mērogā), tomēr šādu sistēmu lielākais trūkums ir tas, ka nav paredzētas 
sankcijas tiem, kuri šo juridiski saistošo apņemšanos nepilda.  
 
Klimata pārmaiņas jo īpaši skar Eiropas reģionus. Tām ir tieša un netieša atšķirīga ietekme 
dažādos reģionos, un tās jāņem vērā, nākotnē izstrādājot ES kohēzijas politiku.  
 
Kohēzijas politikai ir jābūt galvenajam virzītājspēkam ES klimata un enerģētikas mērķu 
sasniegšanā. Patiesībā lielākā daļa nozaru, kas ir būtiski siltumnīcefekta gāzu emisiju avoti, 
ir arī tradicionālās nozares, uz kurām attiecas ES kohēzijas politika (transports, celtniecība, 
pakalpojumi, mazie un vidējie uzņēmumi, lauksaimniecība un atkritumu apsaimniekošana), 
un galvenie labuma guvēji no ES kohēzijas politikas ir arī lielākie siltumnīcefekta gāzu 
emisiju radītāji (četrās valstīs, kas ir saņēmušas vislielāko ES struktūrfondu un kohēzijas 
fondu līdzekļu apjomu uz vienu iedzīvotāju, t.i., Spānijā, Portugālē, Grieķijā un Īrijā, ir arī 
bijis vērojams vislielākais siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma palielinājums visā ES).  
 
Vesela nodaļa šajā ziņojumā ir veltīta to struktūrfondu izdevumu analīzei, kuri plānošanas 
periodā 2000.-2006. gadam un 2007.-2013. gadam ir piesaistīti klimata pārmaiņu radīto 
problēmu risināšanai. Izrādās, ka plānošanas periodā 2000.-2006. gadam 25 ES dalībvalstis 
ir piešķīrušas aptuveni EUR 14 miljardus (6,4% no kopējā struktūrfondu līdzekļu apjoma) 
ar klimata pārmaiņām saistītu pasākumu veikšanai. Attiecībā uz plānošanas periodu 2007.-
2013. gadam šis izdevumu sadalījums ir radikāli mainījies, jo Eiropas Savienība ir plānojusi 
ieguldīt apmēram EUR 51 miljardu (aptuveni 15% no kopējā struktūrfondu budžeta 
apjoma) pasākumos, kuru mērķis ir sasniegt ES klimata aizsardzības mērķus un izveidot 
zema oglekļa dioksīda emisiju apjoma ekonomiku. Polija (ar vairāk nekā 
EUR 10 miljardiem), Itālija un Spānija ir valstis, kurās no struktūrfondiem saņemto līdzekļu 
apjoms, kas paredzēts klimata pārmaiņu radīto problēmu risināšanai, ir vislielākais absolūtā 
izteiksmē, taču, ja izdevumus analizē relatīvā izteiksmē, tad vadošo lomu ieņem Grieķija 
(23,7%), Ungārija (19,8%) un Slovēnija (19,5%). 
 
Izdevumi ir analizēti arī pa atsevišķām politikas jomām. Jomas, ko uzskata par svarīgām 
saistībā ar klimata pārmaiņu seku novēršanu, ir šādas: videi draudzīgas tehnoloģijas, 
enerģētika, vides infrastruktūra, oglekļa piesaistītājsistēmas, ilgtspējīga mobilitāte, klimata 
pārmaiņu seku novēršanas un pielāgošanās pasākumi, kā arī pārvaldība un risku 
novēršanas pasākumi.  
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Struktūrfondu līdzekļu sadalījums pa politikas jomām 2000.-2006. gadā un 2007.-
2013. gadā 
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Avots: Autoru apstrādāti Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta dati 

 
Kā parādīts attēlā, ilgtspējīga mobilitāte (sustainable mobility) ir joma, kurai ir paredzēts 
vislielākais līdzekļu īpatsvars abos plānošanas periodos. No kopējā resursu apjoma, kas 
budžeta plānošanas periodā 2000.-2006. gadam ir ieguldīti klimata pārmaiņu radīto 
problēmu risināšanai, 78% izmantoja ilgtspējīgas mobilitātes veicināšanai, 11% — videi 
draudzīgām tehnoloģijām, 6% — energoefektivitātes pasākumiem un atjaunojamās 
enerģijas tehnoloģiju ieviešanai, 3% — pasākumiem saistībā ar oglekļa piesaistītājsistēmu 
apvienošanu (carbon sinks-pool), piemēram, mežu atjaunošanai, un 2% — vides 
infrastruktūru izveidei (gaiss). Pašreizējā plānošanas periodā izdevumu procentuālais 
sadalījums ir šāds: 62,4% ilgtspējīgai mobilitātei, 17,4% atjaunojamās enerģijas un 
energoefektivitātes veicināšanai, 12,8 % pārvaldībai un risku novēršanai, 5% MVU 
atbalstam, lai sekmētu videi draudzīgu ražojumu un ražošanas procesu ieviešanu, un 
apmēram 2% vides infrastruktūrām, kas saistītas ar gaisa piesārņojumu. 
 
Tomēr struktūrfondu līdzekļu piesaistīšanai var būt neviennozīmīga ietekme uz klimata 
pārmaiņām. Daži no visizplatītākajiem ieguldījumu veidiem, ko atbalstīja saskaņā ar 
kohēzijas politiku, patiesībā attiecās uz augsta emisiju apjoma infrastruktūrām. Minētās 
kategorijas jomas ir šādas: ceļi, autoceļi, lidostas, kā arī elektrības, gāzes, degvielas un 
cietā kurināmā apgāde un izmantošana. Analizējot struktūrfondu budžetu, kas paredzēts 
šīm jomām, nākas konstatēt, ka laikposmā no 2000. līdz 2006. gadam šādu pasākumu 
īpatsvars bija lielāks nekā klimatam draudzīgu pasākumu īpatsvars (attiecīgi 9,1% un 
6,5%), taču jaunajā plānošanas periodā ir vērojamais pretējais (12,9% un 14,9%). Ir 
skaidrs, ka atbalsta sniegšana šādām infrastruktūrām (lai gan tas varbūt ir vajadzīgs 
reģiona attīstībai) palielina iespēju uz ilgiem gadiem saglabāt tradicionālās, augstas 
emisijas infrastruktūras sistēmas. Tādēļ, ja vien iespējams, ir jāizskata alternatīvas 
iepriekšminētajām tradicionālajām atbalsta jomām un jāparedz pielāgošanās pasākumi.  
 
Lai izpētītu struktūrfondu iespējamo ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu samazināšanā (vai 
tieši pretēji — palielināšanā), veica vienkāršu atbilstības analīzi, salīdzinot struktūrfondu 
budžetu, kas piešķirts ar klimata jautājumiem saistītiem pasākumiem (neiekļaujot tajos 
klimatam kaitējošus pasākumus) un siltumnīcefekta gāzu emisijas apmērus. Tika 
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konstatēts, ka atbilstības vai nu nav vispār vai arī tā ir neliela, un tas liecina, ka tikai ar 
struktūrfondu līdzekļiem vien, lai gan tie ir būtisks finansējuma avots, klimata pārmaiņu 
galvenās tendences būtiski ietekmēt nevar. Vienlaicīgi tas norāda, ka dažās dalībvalstīs 
pieņemtie politiskie lēmumi ne vienmēr atbilst nolūkam sasniegt Kioto mērķus (un dažreiz 
to rezultātā emisija palielinās).  
 
Visbeidzot, Itālijā un Somijā ir veikta divu gadījumu izpēte, lai noteiktu, kā struktūrfondu 
līdzekļus izmanto klimatu pārmaiņu jomā divās valstīs, kurās klimata pārmaiņu izraisītās 
problēmas ir atšķirīgas, un kādus konkrētus pasākumus pieņēma, lai tās risinātu. Analīzes 
mērķis bija noteikt konkrētus izpildes mehānismus un uzsvērt valstu un reģionu atšķirības, 
veicot atbilstošas politikas izvēles, un ieviešanas mehānismus, īstenojot ar klimata 
pārmaiņām saistītas iniciatīvas. Galvenie secinājumi:  
 
• lai gan, vispārīgi klasificējot, vairākumu iepriekšējā periodā finansēto projektu varētu 

iekļaut vides politikas un nevis konkrēti klimata pārmaiņu seku novēršanas sadaļā, tos 
īstenojot, netieši tikusi atbalstīta siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
(piemēram, veicinot bioenerģijas ražošanu un izmantošanu) un dabas katastrofu 
nodarīto kaitējumu seku mazināšana (atbalstot pasākumus hidroģeoloģiskā riska 
samazināšanai); 

• jaunajās struktūrfondu programmās lielāka vieta paredzēta konkrētiem pasākumiem 
klimata pārmaiņu jomā un ir vērojama pāreja no tradicionālākajām plašajām vides 
politikas jomām (ūdens apsaimniekošana, energoefektivitāte un atkritumu apstrāde) uz 
pasākumiem, kas vairāk vērsti uz klimata pārmaiņu novēršanu (emisijas samazināšana, 
riska novēršana un atjaunojamie energoresursi); 

• 2. mērķa reģionos lielākā līdzekļu daļa tiek piešķirta, lai atbalstītu uzņēmumu 
pētniecības un jauninājumu iniciatīvas ilgtspējīgāku izstrādājumu, ražošanas procesu un 
vidi saudzējošas tehnoloģijas izveidē, bet 1. mērķa reģionos ievērojama daļa finanšu 
līdzekļu joprojām tiek ieguldīta infrastruktūrā (jo īpaši ilgtspējīgas mobilitātes 
nodrošināšanā); 

• ir gūti arī panākumi saistībā ar kontroles rādītāju izmantošanu, lai ziņotu par CO2 
emisiju samazināšanas mērķu sasniegšanu, projektu atlases procesos pārbaudot to 
ieguldījumu vides politiku īstenošanā, kā arī izmantojot īpašas novērtēšanas metodes, 
piemēram, stratēģiskais vides novērtējums. 

 
Secinājumi un ieteikumi 
• Lai gan valda plaša vienprātība par to, ka klimata pārmaiņas notiek ne tikai dabas 

mainīguma, bet arī cilvēku darbību dēļ, ir vērojams rīcības trūkums un kavēšanās šo 
pārmaiņu mazināšanā, minētās bezdarbības rezultātā tiek iztērēts daudz līdzekļu un 
dažādās valstīs un nozarēs tas izpaužas atšķirīgi. 

• Vācija, Apvienotā Karaliste, Itālija, Francija un Spānija ir atbildīga par 60 % no visa 
27 dalībvalstu ES siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma, ko galvenokārt rada valsts 
energoapgāde un ceļu satiksme.  

• Uz pētījumiem balstīti projekti liecina, ka Eiropas energoapgādes neaizsargātībai ir 
tendence samazināties virzienā no austrumiem uz rietumiem, jo 15 vecākās ES 
dalībvalstis spēj labāk risināt šo jautājumu.  

• Kohēzijas politika piedāvā reģionālajām un vietējām ekonomikām virkni instrumentu 
klimata pārmaiņu radīto problēmu risināšanai. Taču laikā no 2000. līdz 2006. gadam 
lielākā daļa finanšu līdzekļu tika iztērēti pasākumiem, kas klimatam kaitē, nevis nāk par 
labu. 
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• Jaunajā plānošanas periodā ir palielinājusies politiskā informētība par klimata 
pārmaiņām, un finansētajās darbības programmās aizvien tiešāk un integrētāk tiek 
ņemti vērā pasākumi saistībā ar energoefektivitāti, ilgtspējīgu mobilitāti un atbalstu 
uzņēmumiem, tādējādi apliecinot, ka jaunajās struktūrfondu programmās lielāka vieta 
paredzēta konkrētiem pasākumiem klimata pārmaiņu jomā.  

• 2. mērķa reģionos lielākā līdzekļu daļa tiek piešķirta, lai atbalstītu uzņēmumu 
pētniecības un jauninājumu iniciatīvas ilgtspējīgāku izstrādājumu un ražošanas procesu 
izveidē, bet 1. mērķa reģionos lielākā daļa līdzekļu tiek ieguldīti infrastruktūrā. 

Ziņojuma nobeigumā tiek iekļauts ieteikumu kopums:  

• Kioto mērķu sasniegšanā ES būtu jāapņemas rīkoties stingrāk un konsekventāk:  
· visos tiesību aktu priekšlikumos (sākot ar emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas un 

pienākumu sadales direktīvu), ko izstrādā, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ir jāparedz sankcijas dalībvalstīm, kas neievēro savas emisiju kvotas. 
Ienākumus no soda naudām, ko iemaksā dalībvalstis, kuras neievēro kvotas, varētu 
izmantot pasākumiem, lai atbalstītu pielāgošanos klimata pārmaiņu sekām un 
mazinātu tās; 

· ES būtu jānosaka klimata pārmaiņu seku novēršana par tās politikas pasākumu 
galveno prioritāti un vienlaicīgi jāizvairās atbalstīt pasākumus, kas rada lielu emisiju 
apjomu, ja ir pieejamas alternatīvas. Visās politikas jomās būtu jānosaka mērķi un 
jāvienojas par tiem, kā arī jāievieš pienācīgas novērtēšanas metodes, lai konstatētu, 
vai konkrētie pasākumi un projekti atbilst šim vispārējam mērķim.  

• Attiecībā uz kohēzijas politiku Komisijai:  
· kohēzijas politikas programmās jāparedz stingrāki nosacījumi, lai, tās īstenojot, 

līdzekļu saņēmējus veicinātu kļūt par zema oglekļa emisijas, energoefektīvām 
ekonomikām, periodā no 2014. līdz 2021. gadam atvēlot vismaz 30 % no kopējā 
struktūrfondu budžeta pasākumiem klimata jomā, un sekmējot šī jautājuma 
iekļaušanu visos īstenotajos pasākumos. Tas nozīmē, ka jebkuru ieguldījumu, kura 
sakarā gūst labumu no kohēzijas politikas finansējuma, neatkarīgi no nozares būtu 
jāizvērtē, lai noteiktu, cik lielā mērā tas palīdz mazināt klimata pārmaiņu sekas un 
pielāgoties tām; 

· jāpieprasa piemērotāki un konkrētāki instrumenti (piemēram, nodrošināšanās pret 
klimata pārmaiņām, iespējami riskantu projektu iepriekšēja pārbaude u.c.), lai 
izvērtētu, kā struktūrfondu atbalstītie intervences pasākumi ietekmē klimata 
pārmaiņas; 

· jau laikā no 2007. līdz 2013. gadam jāatbalsta reģionālo ekonomiku virzība uz 
zemas oglekļa emisijas infrastruktūru ieviešanu, liekot pārvaldības iestādēm 
izvēlēties tikai klimatam labvēlīgus projektus iepriekšminēto mērķu sasniegšanai.  

• Dalībvalstīm:  
· ir jāpieņem visaptveroši ilgtermiņa stratēģiskie plāni, lai nodrošinātu pienācīgu 

tiesisko regulējumu Kioto mērķu sasniegšanai. Politiskos rezultātus emisijas 
samazināšanā būtu jākontrolē un pienācīgi jāizvērtē, un būtu jārada stimuli 
vietējiem tirgus dalībniekiem (privātuzņēmumiem, pašvaldībām un uzņēmēju 
apvienībām) ieguldīt līdzekļus šā mērķa sasniegšanai; 
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· jāveicina kohēzijas politikas resursu izmantošana, lai nodrošinātu energoefektivitāti, 
pastāvīgas pārvietošanās iespējas, klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu un 
pielāgošanos tai, vienlaicīgi izvairoties no līdzekļu ieguldīšanas pasākumos, kas rada 
lielu emisiju apjomu, ja ir pieejamas un realizējamas videi draudzīgākas 
alternatīvas. Lai gan ar struktūrfondu palīdzību vien nav iespējams ievērojami 
ietekmēt valstu siltumnīcefekta gāzu emisiju, ar tiem tomēr var radīt noderīgu 
finanšu un politiskās sviras efektu, lai īstenotu intervences pasākumus, ar kuriem 
sekmē ekonomisku sistēmu pārveidi zemas oglekļa un siltumnīcefekta gāzu emisijas 
ekonomikās; 

· jāatbalsta reģionālā līmenī veicinātas pētniecības un tehniskās palīdzības darbības, 
lai palīdzētu par kohēzijas politikas pasākumiem atbildīgajiem lēmējiem īstenot 
novatoriskākas stratēģijas ar klimata pārmaiņām saistīto problēmu risināšanā. 
Zinātnisko zinātību un tehnisko nodrošinājumu saistībā ar pasākumiem klimata 
pārmaiņu jomā būtu jāatbalsta arī vietējā līmenī. 

• Struktūrfondu programmu vadošajām iestādēm:  
· ir jāiegulda struktūrfondu resursi pasākumos, kas atbilst valsts ilgtermiņa 

stratēģijām. Tiem, kuri nepiedalās šo mērķu sasniegšanā, varētu piemērot sankcijas. 
Eksperimentālus pasākumus šajā jomā varētu īstenot kā daļu no kohēzijas politikas 
pasākumiem, ņemot vērā ar izpildi saistītās rezerves1 ieviešanu plānošanas 
periodam no 2000. līdz 2006. gadam;  

· jākļūst vairāk informētām par dažādās politikas nozarēs labi iedibinātām konkrētām 
izvērtēšanas metodēm un politikas īstenošanas pasākumiem klimata pārmaiņu jomā 
un tādējādi jāveicina pieredzes apmaiņa un pārņemšana starp nozarēm, vienlaicīgi 
izstrādājot un veicinot pasākumus vietējā līmenī;  

· jāizstrādā piemērota stratēģija atbilstošajai neaizsargātības pakāpei, apmainoties 
labas prakses piemēriem ar reģioniem, kuri saskaras ar līdzīgām problēmām. 
Dalībvalstīm jāapzinās, ka viena reģiona dažādu teritoriju atšķirības ir svarīgas 
(piemēram, piekrastes zonās un iekšzemes zonās vajadzības ir pilnīgi dažādas); 

· jāveicina tas, ka reģionālā līmenī tiek ieviesta vispusīgāka uzraudzības sistēma, 
iekļaujot tajā vismaz siltumnīcefekta gāzu un CO2 emisiju rādītājus. Vides 
horizontālā prioritāte būtu skaidrāk jāsaista ar klimata pārmaiņu jautājumu, un 
programmu un projektu vides aspektu izvērtēšanas pamatā jābūt pārbaudāmiem 
mērķiem, kas saistīti ar emisiju samazināšanu.  

 

                                    
1  Saskaņā ar Regulas Nr. 1260/1999 44. pantu, pamatojoties uz virkni uzraudzības rādītāju, par katru darbības 

programmu vai vienoto programdokumentu veic starpposma izvērtējumu, nosakot to efektivitāti, vadību un 
finanšu nodrošinājumu, lai pārbaudītu, vai ir sasniegti iepriekš noteiktie mērķi. Programmām, kuru mērķi bija 
sasniegti, tika piešķirti papildu līdzekļi no 4 % lielās rezerves struktūrfondu budžetā, kas netika piešķirta 
perioda sākumā. Tādējādi pirmo reizi tika izveidota tieša saikne starp gūtajiem rezultātiem un daļēja 
finansējuma piešķiršanu. 


