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ĪSS PAMATOJUMS

Kohēzijas politika ir viens no galvenajiem ieguldījumu instrumentiem Savienības galveno 
prioritāšu atbalstam, kā noteikts stratēģijā „Eiropa 2020”. Saskaņā ar LESD 174. un 
176. pantu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) mērķis ir mazināt reģionu attīstības 
līmeņu atšķirības un vismazāk attīstīto reģionu atpalicību, tāpēc tā darbības īpaši jāvērš uz 
tām valstīm un reģioniem, kur vajadzības ir vislielākās.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas priekšlikumu 2014.–2020. gadā ERAF atbalsta reģionāla un 
vietēja mēroga attīstību, līdzfinansējot ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovācijās, 
klimata pārmaiņu seku pārvarēšanā un vides aizsardzībā, MVU atbalstā, vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumos, telekomunikācijās, enerģētikas un transporta 
infrastruktūrās, veselības aizsardzības, izglītības un sociālajā infrastruktūrā, kā arī ilgtspējīgā 
pilsētu attīstībā. Tomēr atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ar tūrismu un kultūras mantojumu 
saistītie pasākumi šajā regulā būtu jāatspoguļo labāk.

Lai nodrošinātu lielāku ERAF atbalsta koncentrēšanu stratēģijā „Eiropa 2020” noteikto 
prioritāšu atbalstam, Eiropas Komisija ierosina tematisko koncentrāciju, ņemot vērā atšķirīgo 
attīstības līmeni. Atzinuma sagatavotājs atbalsta nepieciešamību izvairīties no dubulta darba 
veikšanas, kā arī sadrumstalotības un prioritāšu trūkuma sekām, kas agrāk ir ierobežojušas 
Eiropas ieguldījumu pievienoto vērtību. Tematiskā koncentrācija un ieguldījumu prioritāšu 
noteikšana atbilstoši stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem ir īpaši nepieciešama laikā, kad trūkst 
resursu.

Regulas priekšlikumā pastiprināta uzmanība ir veltīta arī pilsētu ilgtspējīgai attīstībai, proti, 
piešķirot vismaz 5 % ERAF līdzekļu pilsētu ilgtspējīgai attīstībai. Šo pastiprināto uzmanību 
atzinuma sagatavotājs vērtē atzinīgi.

ERAF paredzētais finansējums 2014.–2020. gadam nav norādīts ERAF regulas priekšlikumā, 
bet gan ierosinātajā regulā, ar ko paredz visiem fondiem kopīgus noteikumus [KNR]1. 
Saskaņā ar KNR 84. panta 1. punktu 96,52 % no struktūrfondu un Kohēzijas fonda kopējā 
finansējuma, t. i., EUR 324,3 miljardi (2011. gada nemainīgās cenās), ir paredzēti mērķim 
„Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”. No tiem EUR 68,7 miljardi (2011. gada 
nemainīgās cenās) ir piešķirti Kohēzijas fondam. Turklāt Komisijas priekšlikumā ir noteiktas 
minimālās ieguldījumu daļas Eiropas Sociālajam fondam (ESF) katrā reģionu grupā, kas 
nozīmē to, ka minimālā kopējā ESF daļa ir 25 % no budžeta, kas piešķirts struktūrfondiem un 
Kohēzijas fondam kopā, t. i., EUR 84 miljardi. Tā rezultātā ERAF laika periodam no 2014. 
līdz 2020. gadam ir pieejami ne vairāk kā EUR 183,3 miljardi. Tas ir mazāk nekā periodā no 
2007. līdz 2013. gadam. Atzinuma sagatavotājs pauž nožēlu, ka kopējais finansējums 
kohēzijas politikai ir samazinājies un līdz ar to ir samazinājies ERAF budžeta piešķīrums. 

Miljardos EUR, 2011. gada 
salīdzināmās cenās

                                               
1 COM(2011)0615.
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DFS 2007.–2013. g. DFS 2014.–2020. g. Izmaiņas
ERAF 203 183 - 10 %
ESF 78 84 + 8 %
Kohēzijas fonds 71 69 - 3 %
Kopā 354 336 - 5,3 %
Kopsummas var atšķirties skaitļu noapaļošanas dēļ

Tomēr kopējais finansējums, kas tiks piešķirts kohēzijas politikai, būs atkarīgs no sarunu par 
šo tematu galīgā iznākuma. Kamēr nav panākta vienošanās par priekšlikumu regulai, ar ko 
nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, to nevar precīzi noteikt. Turklāt 
atzinuma sagatavotājs vēlas uzsvērt pārliecību, ko Eiropas Parlaments paudis savā 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā, ka „nākamajai DFS ir vajadzīgs resursu palielinājums vismaz par 5 %” 
salīdzinājumā ar 2013. gada līmeni un ka „kohēzijas politikai piešķirtās summas pašreizējā 
finanšu plānošanas periodā būtu jāsaglabā vismaz tādā pašā līmenī nākamajā periodā”, kas 
acīmredzot nav noticis.

Attiecībā uz citiem noteikumiem, kas ietekmē budžetu, atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē 
Komisijas centienus vienkāršot Kopīgo noteikumu regulu1. Turklāt atzinuma sagatavotājs 
uzsver, ka dalībvalstu pienākums ir atbalstīt šos vienkāršošanas centienus.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ziņojumā 
iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a atgādina par 2011. gada 8. jūnija 
rezolūciju par ieguldījumu nākotnē —
jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai Eiropai1; atkārtoti norāda, ka 
nākamajā DFS ir jāparedz pietiekami 
daudz papildu līdzekļu, lai Savienība 
spētu īstenot pašreizējās politikas 
prioritātes un Lisabonas līgumā 
paredzētos jaunos uzdevumus, kā arī 
reaģēt uz neparedzētiem notikumiem; 
norāda, ka, pat palielinot nākamās DFS 
resursu līmeni par 5 % salīdzinājumā ar 
2013. gada līmeni, Savienības 

                                               
1 COM(2011)0615.
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apstiprinātos mērķus un saistības un 
Savienības solidaritātes principu 
iespējams īstenot tikai ierobežoti; prasa 
Padomei, ja tā šai pieejai nepiekrīt, 
skaidri norādīt, no kurām tās politikas 
prioritātēm vai projektiem būtu iespējams 
pilnībā atteikties, pat neraugoties uz to 
apliecināto Eiropas pievienoto vērtību;
_______________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(011)0266.

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.b īpaši atgādina, ka šajā pašā rezolūcijā 
Eiropas Parlaments uzsver, ka 
“veiksmīgai un pastiprinātai kohēzijas 
politikai ir vajadzīgs atbilstīgs 
finansējums”, un secina, ka “tai 
piešķirtās summas pašreizējā finanšu 
plānošanas periodā būtu jāsaglabā vismaz 
tādā pašā līmenī nākamajā periodā”;

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) tā kā Eiropas Parlaments 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā par ieguldījumu 
nākotnē — jaunu daudzgadu finanšu 
shēmu (DFS) konkurētspējīgai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai uzsver 
„kohēzijas politikas Eiropas pievienoto 
vērtību, jo šī politika ir labi izveidots 
mehānisms, ar ko nodrošina izaugsmi un 
darba vietas, tā ir svarīgs instruments 
attiecībā uz konverģenci, ilgtspējīgu 
attīstību un solidaritāti, un vairākas 
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desmitgades kohēzijas politika ir bijusi 
viens no Savienības nozīmīgākajiem, 
pamanāmākajiem un veiksmīgākajiem 
politikas virzieniem”. Tomēr Eiropas 
Parlaments norāda, ka mūsdienīgā 
kohēzijas politikā jāveic vairākas 
strukturālas reformas, jo īpaši attiecībā uz 
vienkāršošanu, lai tādējādi risinātu 
Savienības svarīgākās problēmas un 
veicinātu sinerģiju ar citiem 
pastāvošajiem politikas virzieniem un 
instrumentiem. Eiropas Parlaments pauž 
pārliecību, ka ES kohēzijas politikai arī 
turpmāk vajadzētu būt ES mēroga 
politikai, visiem ES reģioniem nodrošinot 
piekļuvi resursiem, pieredzei un 
palīdzībai.

Pamatojums

64. punkts Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā par ieguldījumu nākotnē —
jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
-1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) tā kā Eiropas Parlaments 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā uzsver, ka veiksmīgai 
un pastiprinātai kohēzijas politikai ir 
vajadzīgs atbilstīgs finansējums un tai 
piešķirtās summas pašreizējā finanšu
plānošanas periodā būtu jāsaglabā vismaz 
tādā pašā līmenī nākamajā periodā, lai 
tādējādi sekmētu centienus samazināt 
attīstības atšķirības starp ES reģioniem. 
Tomēr Komisija ierosina kohēzijas 
politikas kopējo finansējumu samazināt 
par 5,3 % salīdzinājumā ar finansējumu 
2007.–2013. gadam. Saskaņā ar Komisijas 
priekšlikumu ERAF tiks piešķirti ne 
vairāk kā EUR 183 miljardi, kas ir par 
10 % mazāk nekā periodā no 2007. līdz 
2013. gadam.
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Pamatojums

67. punkts Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā par ieguldījumu nākotnē —
jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai, 
papildināts ar skaitļiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) ERAF būtu jādod ieguldījums stratēģijā 
“Eiropa 2020”, tādējādi nodrošinot lielāku 
ERAF atbalsta koncentrēšanu Savienības 
prioritāšu atbalstam. ERAF finansējums 
atbilstoši atbalstīto reģionu kategorijai būtu 
jākoncentrē pētniecībai un inovācijām, 
mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam un 
klimata pārmaiņu seku mazināšanai. 
Koncentrācijas līmenim būtu jāņem vērā 
reģiona attīstības līmenis, kā arī to reģionu 
īpašās vajadzības, kuru IKP uz vienu 
iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija mazāks 
nekā 75 % no ES-25 vidējā IKP pārskata 
periodā.

(5) ERAF būtu jādod ieguldījums stratēģijā 
“Eiropa 2020”, tādējādi nodrošinot lielāku 
ERAF atbalsta koncentrēšanu Savienības 
prioritāšu atbalstam. ERAF finansējums 
atbilstoši atbalstīto reģionu kategorijai būtu 
jākoncentrē pētniecībai un inovācijām, 
mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam un 
klimata pārmaiņu seku mazināšanai. Īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš nepieciešamībai 
saskaņot esošos ES instrumentus un 
programmas iepriekš minētajās jomās.
Koncentrācijas līmenim būtu jāņem vērā 
reģiona attīstības līmenis, kā arī to reģionu 
īpašās vajadzības, kuru IKP uz vienu 
iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija mazāks 
nekā 75 % no ES-25 vidējā IKP pārskata 
periodā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā par 
ieguldījumu nākotnē — jaunu daudzgadu 
finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai1, 
Eiropas Parlaments atgādināja, ka 
saskaņā ar Lisabonas līguma 195. pantu 
tūrisms ir viena no jaunajām ES 
kompetencēm saskaņā ar Lisabonas 
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līgumu, un tas tādēļ arī jāatspoguļo 
nākamajā DFS. Tas uzsvēra, ka 
ilgtspējīgs tūrisms Eiropas ekonomikā 
sniedz nozīmīgu ieguldījumu, un 
uzskatīja, ka Eiropas tūrisma stratēģijai 
vajadzētu izvirzīt mērķi paaugstināt 
nozares konkurētspēju, sekmēt sadarbību 
starp valsts, reģionālajām un vietējām 
varas iestādēm un ka nākamajā periodā tā 
būtu jāatbalsta ar pienācīgu finansējumu. 
ERAF būtu jāatbalsta ar tūrisma 
dimensiju saistītie pasākumi.
_______________

1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ilgtspējīgas pilsētu attīstības ietvaros ir 
jāatbalsta integrētas darbības, lai risinātu 
pilsētu ekonomiskās, vides, klimata un 
sociālās grūtības, un noteikt procedūru to 
pilsētu saraksta izveidošanai, uz kurām 
attiecas šādas darbības, kā arī tām 
paredzēto finansējuma piešķīrumu.

(7) Eiropas Parlaments 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā pauž uzskatu, ka 
pilsētām kā teritorijām, kurās ir liela 
problēmu koncentrācija (bezdarbs, sociālā 
atstumtība, vides degradācija, migrācija), 
var būt nozīmīga loma reģionālajā 
attīstībā un tās var palīdzēt risināt tur 
pastāvošās ekonomiskās un sociālās 
atšķirības. Parlaments attiecīgi uzsver 
pamanāmākas un vairāk koncentrētas 
pieejas nepieciešamību kohēzijas politikas 
pilsētu dimensijai, vienlaikus nodrošinot 
līdzsvarotus nosacījumus pilsētu, 
priekšpilsētu un lauku apvidu sinerģijas 
attīstībai. Tāpēc ilgtspējīgas pilsētu 
attīstības ietvaros ir jāatbalsta integrētas 
darbības, lai risinātu pilsētu ekonomiskās, 
vides, klimata un sociālās grūtības, un 
jānosaka procedūra to pilsētu saraksta 
izveidošanai, uz kurām attiecas šādas 
darbības, kā arī tām paredzētais
finansējuma piešķīrums.
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Pamatojums

70. punkts Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā par ieguldījumu nākotnē —
jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Eiropas Parlaments 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā atzīst, ka saskaņā ar 
Līgumu īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
lauku apvidiem, apvidiem, kurus skar 
rūpniecības restrukturizācija, un 
reģioniem, kuros ir būtiski un pastāvīgi 
nelabvēlīgi dabas apstākļi vai 
demogrāfiskas problēmas, piemēram, 
galējie ziemeļu reģioni ar ļoti mazu 
iedzīvotāju blīvumu, kā arī salas un 
pārrobežu un kalnu reģioni, kā arī 
visattālākie reģioni. Parlaments pauž 
uzskatu, ko šo reģionu resursi un spējas 
var būt nozīmīgi Eiropas Savienības 
konkurētspējai nākotnē, tāpēc uzsver, ka 
šie apgabali, kas saskaras ar grūtībām, 
būtu jāatzīst arī DFS 2014.–2020. gadam. 
Parlaments pauž uzskatu, ka ir jāizstrādā 
īpaša stratēģija reģioniem, kuros ir 
pastāvīgi nelabvēlīgi apstākļi, kā ir 
noteikts Eiropas Parlamenta 2010. gada 
22. septembra rezolūcijā.

Pamatojums

71. punkts Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā par ieguldījumu nākotnē —
jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
attālākajiem reģioniem, proti, izņēmuma 
kārtā paplašinot ERAF darbības jomu, lai 
finansētu darbības atbalstu, kurš saistīts ar 
tādu papildu izmaksu kompensāciju, kas 
izriet no to ekonomiskās un sociālās 
situācijas, kuru pastiprina Līguma 
349. pantā minētie faktori, tas ir, ka šie 
reģioni atrodas tālu, tie ir salas, tie ir mazi, 
tiem piemīt sarežģīta topogrāfija un klimats 
un tie ir ekonomiski atkarīgi no dažiem 
ražojumiem, un šie apstākļi ir pastāvīgi un 
to kombinācija stipri ierobežo šo reģionu 
attīstību. Lai atbalstītu esošo un jaunu 
ekonomisko darbību attīstību, vismaz 50 % 
no īpašā papildu piešķīruma būtu jāpiešķir 
darbībām, kas dažādo un modernizē 
attālāko reģionu ekonomiku.

(11) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
attālākajiem reģioniem, proti, izņēmuma 
kārtā paplašinot ERAF darbības jomu, lai 
finansētu darbības atbalstu, kurš saistīts ar 
tādu papildu izmaksu kompensāciju, kas 
izriet no to ekonomiskās un sociālās 
situācijas, kuru pastiprina Līguma 
349. pantā minētie faktori, tas ir, ka šie 
reģioni atrodas tālu, tie ir salas, tie ir mazi, 
tiem piemīt sarežģīta topogrāfija un klimats 
un tie ir ekonomiski atkarīgi no dažiem 
ražojumiem, un šie apstākļi ir pastāvīgi un 
to kombinācija stipri ierobežo šo reģionu 
attīstību. Lai atbalstītu esošo un jaunu 
ekonomisko darbību attīstību, vismaz 50 % 
no īpašā papildu piešķīruma būtu jāpiešķir 
darbībām, kas dažādo un modernizē 
attālāko reģionu ekonomiku. Jo īpaši būtu 
jāpalielina sinerģija starp ERAF un 
Pētniecības un attīstības 
pamatprogrammu, lai pastiprinātu 
attālāko reģionu attīstību un novērstu 
pētniecībai paredzēto līdzekļu 
nepietiekamu izmantošanu.

Pamatojums

5. punkts Budžeta komitejas atzinumā Reģionālās attīstības komitejai par kohēzijas politikas 
nozīmi Eiropas Savienības attālākajos reģionos stratēģijas „Eiropa 2020” kontekstā 
(2011/2195(INI)).

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Ir svarīgi nodrošināt šīs 
programmas pareizu finanšu pārvaldību 
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un īstenošanu efektīvākajā un lietotājam 
draudzīgākajā veidā, vienlaikus 
nodrošinot arī tiesisko noteiktību un 
instrumenta pieejamību visiem 
dalībniekiem. Tā kā darbības ar Kohēzijas 
fondu īsteno dalītā pārvaldībā, 
dalībvalstīm nevajadzētu izvirzīt papildu 
noteikumus, kas saņēmējiem apgrūtinātu 
fondu izmantošanu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
5. pants – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ERAF atbalsta turpmāk uzskaitītās 
ieguldījumu prioritātes atbilstoši Regulas 
(ES) Nr. […]/2012 [KNR] 9. pantā
minētajiem tematiskajiem mērķiem.

ERAF atbalsta turpmāk uzskaitītās 
ieguldījumu prioritātes atbilstoši Regulas 
(ES) Nr. […]/2012 [KNR] 9. pantā 
minētajiem tematiskajiem mērķiem, 
nodrošinot sinerģiju un papildināmību ar 
attiecīgajām Savienības programmām un 
instrumentiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sekmējot uzņēmumu ieguldījumu P&I, 
preču un pakalpojumu attīstību, tehnoloģiju 
apmaiņu, sociālās inovācijas un sabiedrisko 
pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma 
stimulēšanu, tīklošanu, kopu izveidi un 
tiešu inovāciju ar viedās specializācijas 
palīdzību,

b) sekmējot uzņēmumu ieguldījumu P&I, 
preču un pakalpojumu attīstību, tehnoloģiju 
apmaiņu, ekoloģiski efektīvas inovācijas,
sociālās inovācijas, kultūras un radošās 
industrijas un sabiedrisko pakalpojumu 
lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, 
tīklošanu, kopu izveidi un tiešu inovāciju 
ar viedās specializācijas palīdzību,
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