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ĪSS PAMATOJUMS

1. Vēsture: strukturālā politikas reforma
Komisijas priekšlikums veido daļu no strukturālo fondu reformas. Eiropas reģionālās 
attīstības fonda (ERDF) darbību regulē arī vispārējo nosacījumu priekšlikums ERDF, Eiropas 
sociālajam fondam (ESF) un Vienotības fondam1, kurš no vienas puses nosaka atšķirību starp 
ERDF, ESF un Vienotības fondu, bet no otras puses nodrošina atbalstu zvejniecībai, 
lauksaimniecībai un videi, piešķirot līdzekļus "dabas resursu saglabāšanai un pārvaldībai". 
Atbilstoši tam Komisija ir ierosinājusi, ka laikā no 2007. līdz 2013. gadam līdzekļi 
zvejniecībai tiks koncentrēti jaunajā Eiropas zvejniecības fondā (EFF), kurš aizstās līdzšinējo 
Finanšu instrumentu zvejniecības vadībai (FIFG). Līdz ar to zvejniecības finansējums no EFF 
tiks noteikts atsevišķi no šī fonda budžeta. Komisija ir paredzējusi 7.6 biljonus eiro CFP 
izdevumiem, no kuriem 4.963 biljoni tiks piešķirti EFF.  

Nepieciešamību pārskatīt ERDF nosacījumus galvenokārt ir izraisījušas prasības, kuras izriet 
no ES paplašināšanās, kas ir ne tikai saasinājusi reģionālās atšķirības, bet arī palielinājusi 
kopējo ES robežu skaitu. Šajā 2004. gada februāra priekšlikumā attiecībā uz finanšu 
perspektīvām Komisija ir piedāvājusi pretenciozu vienotības politiku paplašinātajai 
savienībai, ierosinot piešķirt līdzekļus 336.1 biljonu eiro apmērā (373.9 biljonus pirms  
nodošanas lauku un zvejniecības instrumentiem).     

Programmas, kuras saņems finansējumu no strukturālajiem fondiem, ir ietvertas trīs jaunajos 
vienotības politikas mērķos: konverģence, reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība, un 
teritoriālā sadarbība. Turklāt uzsvars uz jaunās vienotības politikas teritoriālo aspektu ir 
redzams Komisijas priekšlikumā par ERDF nolikumu, kurā ir aicināts pievērst īpašu 
uzmanību teritoriāli specifiskajiem apstākļiem, jo sevišķi visattālākajiem reģioniem, kuri ir 
norādīti ES Līguma 299. (2) pantā, kā arī rajoniem ar dabiski pastāvošiem ierobežojumiem, 
kā piemēram, ārkārtīgi zemu apdzīvotības blīvumu. 

2. Priekšlikums ERDF nolikumam un zvejniecībai  

Priekšlikums nosaka ERDF uzdevumus, tā atbalsta sniegšanas sfēru, kā arī atbalstam 
pieļaujamo izdevumu veidu. Vispārējie pieļaujamības kritēriji finansēšanai no strukturālajiem 
fondiem un vienotības fonda ir norādīti nolikuma projektā2.

2.1 No zvejniecības atkarīgie apgabali 

Attiecībā uz zvejniecību priekšlikumā ir ietverti īpaši nosacījumi, kas attiecas uz darbībām no 
zvejniecības atkarīgajos apgabalos (9. pants). Dalībvalstīm un reģioniem ir pienākums 
nodrošināt saskaņu un pretrunu izslēgšanu starp ERDF un EFF piešķirto atbalstu. ERDF 
darbības tiktu vērstas uz ekonomikas diversifikāciju apgabalos, kuri ir atkarīgi no 
zvejniecības. Tādēļ programmām, kuras ir finansētas kopīgi ar ERDF, papildus 
tradicionālajām aktivitātēm ir jāatbalsta lauku rajonu ekonomikas un no zvejniecības atkarīgo 
apgabalu diversifikācija (7. izklāsts). 

  
1 COM (2004) 492 final
2 COM (2004) 492 final
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ERDF darbību loks ietvertu:
1) infrastruktūru piekļuves uzlabošanai,  
2) telekomunikāciju tīklu un pakalpojumu izvēršanas paātrināšanu lauku rajonos; 
3) jaunu ekonomisko aktivitāšu attīstību ārpus lauksaimniecības un zvejniecības sektoriem; 
4) saiknes starp pilsētām un lauku rajoniem pastiprināšanu; 
5) tūrismu un lauku ērtību attīstību. 

Lai realizētu 1), 3) un 5) punktos minētās darbības, dalībvalstīm jānosaka skaidri definēti 
norobežošanas kritēriji, sagatavojot rīcības programmas, kuras no vienas puses ERDF, bet no 
otras – EFF.  

Tādējādi ārpus EFF vienotības politika bez tradicionālajām aktivitātēm galvenokārt atbalstīs 
no zvejniecības atkarīgo apgabalu diversifikāciju. Sakarā ar to, ka zvejniecības finansējums 
tiks nodots EFF un ERDF loma kļūs papildinoša EFF darbībai, var rasties pamatotas bažas 
par ERDF ekonomisko nozīmi zvejniecībā. Tomēr ERDF resursi var tikt izmantoti daudz 
racionālākā un caurspīdīgākā veidā. 

Strukturālo fondu reforma ietver domu par EFF kā fondu, kurš piedalās ilgtspējīgas attīstības 
finansēšanā. Turklāt izskatās, ka zvejniecības fonda reforma ietver domu par 'ilgtspējīgu 
attīstību' kā EFF vienojošo principu un koncentrēšanos uz pārmērīgu nozveju kā iespējamo 
galveno draudu zvejniecībai no sociālā un vides viedokļa. Šajā kontekstā nav aplūkoti citi 
jūras vidi apdraudoši faktori, tādi kā piesārņojuma ietekme, globālā sasilšana un „active 
sonars”.  Ņemot vērā jomas, kurās bez aktivitātēm, kas saistītas ar pārmērīgu nozveju, 
iespējams veikt arī citas darbības, būtu apsveicama doma ietvert ERDF regulā papildus 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem no ERDF varētu saņemt kopienas finansējumu tām darbībām, 
kuras vērstas uz apstākļu uzlabošanu zivju uzglabāšanas vietās.     

Turklāt, piemērojot vienotības politikas intervences kritērijus, būtu jāņem vērā atšķirīgais 
sociāli ekonomisko problēmu raksturs zvejniecības sektorā, kā pamatā ir kopīgā zvejniecības 
politika un mazumā ejošais noliktavu skaits. 

2.2 Apgabali ar dabiski pastāvošiem ierobežojumiem un visattālākie reģioni

Papildus īpašajiem nosacījumiem attiecībā uz nostāju pret apgabaliem, kuri ir atkarīgi no 
zvejniecības, priekšlikumā ir ietverti arī teritoriālā tipa nosacījumi, kas attiecas uz apgabaliem 
ar dabiski pastāvošiem ierobežojumiem (10. pants), tādiem kā ārkārtīgi zems apdzīvotības 
blīvums (10. izklāsts), kā arī visattālākajiem reģioniem, kā noteikts Līguma (11. pants)   299. 
(1) pantā. Šie nosacījumi attiecas arī uz tiem apgabaliem, kuros zvejniecībai ir ļoti svarīga 
nozīme. 

Komisija nosaka, ka īpašu uzmanību jāpievērš visattālākajiem reģioniem. Tas ir panākams, 
paplašinot ERDF finansējuma sfēru regulārai palīdzībai, kas saistīta ar papildus izmaksu 
kompensāciju noteiktos sektoros, lai atbalstītu preču transporta pakalpojumus un uzsāktu 
palīdzību transporta pakalpojumiem, un sniegtu atbalstu saistībā ar uzglabāšanas šķēršļiem, 
pārmērīgiem izmēriem un ražošanas līdzekļu uzturēšanu, kā arī cilvēkresursu trūkumu vietējā 
darba tirgū. Komisija ierosina veikt izmaiņas šo pasākumu juridiskajā pamatojumā un atzīt 
299. (2) pantu par vienīgo juridisko pamatu. Uz šo brīdi Padome šī veida pasākumiem ir 
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pieņēmusi dubultu juridisko pamatu – 37. pantu un 299. (2) pantu.  

Kas attiecas uz apgabaliem ar dabiski pastāvošiem ierobežojumiem1, tādiem kā ārkārtīgi zems 
apdzīvotības blīvums, noteiktas salas, kalnu apgabali un reti apdzīvotas vietas, kuru 
ģeogrāfiskā situācija kavē to attīstību, Komisija ierosina, lai ERDF pievērstos minēto vieto 
problēmām. It īpaši ERDF jāveicina finansējums ieguldījumos piekļuves uzlabošanā, kā arī 
jārealizē ekonomiskas darbības attiecībā uz kultūras mantojumu, ilgtspējīgas dabas resursu 
izmantošanas veicināšanu un tūrisma sekmēšanu.  
 

3. Secinājumi 

Kopumā referents atzinīgi novērtē Komisijas priekšlikumu, tai skaitā strukturālo fondu un 
vienotības fonda nodalīšanu no EFF. Nodalīšana izceļ EFDR papildinošās funkcijas un 
palielina šo fondu izmantošanas caurspīdīgumu. Taču zvejniecības finansēšanas 
koncentrēšana no EFF nenozīmē vispārēju Kopienas finansējuma samazināšanu zvejniecībai 
un no zvejniecības atkarīgajiem apgabaliem. 

Referents vēlas uzsvērt, ka atkal rodas iespaids, ka Komisijas priekšlikumā nav pienācīgi 
skarti jautājumi attiecībā uz zvejniecības īpašo raksturu un problēmām, kuras ir specifiskas 
zvejniecībai un no zvejniecības atkarīgajiem apgabaliem atšķirībā no lauksaimniecības. 
Zvejniecības un no zvejniecības atkarīgo apgabalu īpašās problēmas ir izraisījuši obligātie 
pasākumi, kuri ir jāveic zvejniecības kopējās politikas reformas ietvaros, kas paredz zivju 
noliktavu saglabāšanu. Pārmērīga nozveja nav vienīgais iemesls sliktajam noliktavu 
stāvoklim, un zvejniecības kopējās politikas mērķiem vajadzētu būt labāk integrētiem citās 
Kopienas politikās, tā piemēram vides politikā.    

Attiecībā uz ierosinājumiem nosacījumiem no zvejniecības atkarīgajos apgabalos, referents 
piekrīt, ka nepieciešams koncentrēties uz pieciem ierosinātajiem pasākumiem, taču uzsver, ka 
šim sarakstam nevajadzētu palikt noslēgtam. 

Referents piekrīt Komisijai par nepieciešamību pievērst īpašu uzmanību visattālākajiem 
reģioniem un apgabaliem ar dabiski pastāvošiem ierobežojumiem, tādiem kā ārkārtīgi zems 
apdzīvotības blīvums. Piekļuve tirgum un papildus izmaksas par transportu, uzglabāšanu, kā 
arī ražošanas līdzekļu uzturēšanu un cilvēkresursu nodrošināšanu vietējā darba tirgū rada
papildu izmaksas šiem ģeogrāfiski nelabvēlīgajiem reģioniem, kuriem vienlaicīgi piemīt vērā 
ņemams potenciāls gan kā zivju produkcijas piegādātājiem, gan arī kā tūrisma iespēju 
piedāvātājiem, ņemot vērā to kultūras mantojumu. Tādējādi, viskritiskākais ir uzsvars uz  šo 
reģionu pieejamības infrastruktūras attīstību.    

Nobeigumā referents vēlas vērst uzmanību uz darbu, kurš ir uzsākts pie Eiropas jūras 
stratēģijas izstrādes, un kura rezultātā varētu izvirzīties nepieciešamība pārskatīt šo politiku 
attiecībā uz noteiktiem pasākumiem. 

  
1 Tas attiecas uz piekļuves grūtībām un atrašanos tālu no lielajiem tirgiem, ar ko nākas sadurties apgabaliem ar 
ārkārtīgi zemu apdzīvotības blīvumu, kā norādīts Austrijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanās Protokolā Nr. 6, 
kā arī uz specifiskajām grūtībām, kas raksturīgas atsevišķām salām, kalnu rajoniem un reti apdzīvotām vietām, 
kuru ģeogrāfiskā situācija kavē to attīstību. 
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