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ĪSS PAMATOJUMS

Kohēzijas politika ir galvenais ieguldījumu instruments, lai atbalstītu Savienības svarīgākās
prioritātes, kas noteiktas stratēģijā ,,Eiropa 2020”. Eiropas teritoriālā sadarbība (ETS) ir viens 
no kohēzijas politikas mērķiem un nodrošina pamatu kopīgu darbību īstenošanai un politiskās 
pieredzas apmaiņai starp valsts, reģionālā un vietējā līmeņa dalībniekiem no dažādām 
dalībvalstīm vai apmaiņai ar trešo valstu kaimiņreģioniem. Tas ir vēl jo svarīgāk, ņemot vērā 
to, ka problēmas, ar kurām saskaras dalībvalstis un reģioni, arvien lielākā mērā pārsniedz 
valstu un reģionu robežas un rada nepieciešamību pēc kopīgas sadarbības pienācīgā 
teritoriālajā līmenī. Arī ETS sniegs nozīmīgu ieguldījumu Lisabonas Līguma mērķa 
sasniegšanā attiecībā uz teritoriālo kohēziju.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu paredzēt īpašu juridisko 
pamatu, lai ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF) veicinātu ETS īstenošanu. Tas 
atbilst Eiropas Parlamenta prasībai un ar to vajadzētu nodrošināt, lai labāk tiktu ņemta vērā 
ETS specifika, jo īpaši tās vairākvalstu dimensija.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas priekšlikumu ETS atbalstītu 3 veida sadarbību: pārrobežu, 
transnacionālā un starpreģionālā līmeņa sadarbību. Transnacionāla sadarbība būtu īpaši 
nozīmīga, lai stiprinātu ES teritoriālo kohēziju un arī nesen sāktās stratēģijas, kas paredzētas 
makroreģioniem un jūras baseiniem.  ES reģionu savstarpējās sadarbības (un ja nepieciešams 
— trešo valstu sadarbības) mērķis ir stiprināt pieredzes apmaiņu par kohēzijas politikas 
īstenošanu, jo īpaši popularizējot paraugpraksi.

Attiecībā uz trešo valstu reģioniem, ar kuriem sadarbība notiek, īstenojot Eiropas 
Kaimiņattiecību instrumentu (EKI) un Pirmsiestāšanās instrumentu (PI), ERAF finansējums 
tiks piešķirts papildus EKI un PI finansējumam. Tomēr būs svarīgi nodrošināt šo programmu 
netraucētu darbību, kas pēdējos gados dažkārt ir izrādījies grūts uzdevums. 

Eiropas Komisija ierosina ETS vajadzībām piešķirt 3,48 % no kopējā kohēzijas politikai 
paredzētā finansējuma, kas naudas izteiksmē būtu 11,7 miljardi euro (2011. gada nemainīgās 
cenās). Tas salīdzinājumā ar pašreizējos plānošanas periodu ir uzskatāms par pieaugumu. 

(EUR miljardi 2011. gada 
nemainīgās cenās)

DFS
2007.-

2013. gadam

Komisijas 
priekšlikums —

DFS 2014.-
2020. gadam

Izmaiņas (%)

Konverģences reģioni
ERAF, ESF

202,9 162,6 - 20 %

2007.–2013. gadā pakāpeniska 
izbeigšana (konverģences) + 

pakāpeniska ieviešana 
(konkurētspēja) reģionos /
2014. –2020. gada pārejas 

reģionos

25,9 38,9 +50 %
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(ERAF+ESF)
Konkurētspējīgi reģioni / 

attīstītāki reģioni
(ERAF+ESF)

44,3 53,1 + 20 %

Teritoriālā sadarbība
(ERAF)

8,9 11,7 +31 %

Kohēzijas fonds 71 68,7 - 3 %
2014.–2020. gada periodā 

papildu piešķīrums attālākajiem 
reģioniem un mazapdzīvotiem 

reģioniem
(ERAF) 

0,9

KOPĀ 354 336 -5,3 %

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē šo ierosināto palielinājumu. Tas tomēr būs atkarīgs no 
sarunu galaiznākuma par kohēzijas politikai piešķiramā finansējuma kopējo apjomu, un šā 
tiesību akta priekšlikuma 4. pantā minētie 3,48 % ir tikai orientējoša, budžeta lēmējinstitūcijai 
domāta norāde. To nav iespējams precīzi paredzēt, kamēr nav panākta vienošanās par tās 
regulas priekšlikumu, ar kuru nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam. Vēl 
atzinuma sagatavotājs vēlas uzsvērt Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā pausto 
pārliecību, ka „ka nākamajai DFS ir vajadzīgs resursu palielinājums vismaz par 5 %” 
salīdzinājumā ar 2013. gada līmeni un ka „tai piešķirtās summas pašreizējā finanšu 
plānošanas periodā būtu jāsaglabā vismaz tādā pašā līmenī nākamajā periodā”, kas 
acīmredzami nav izdarīts.

Papildus tam atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas centienus vienkāršot — jo īpaši 
vienkāršotos finanšu risinājumus, izmantojot vienotas likmes maksājumus. Ziņojuma 
sagatavotājs turklāt uzsver, ka attiecībā uz ETS veiktie vienkāršošanas centieni ir īpaši svarīgi 
gan ES, gan valstu līmenī, jo tā tiek īstenota vairākās valstīs. Līdzekļu saņēmējiem var nākties 
īstenot dažādus noteikumu kopumus, kas ir pieņemti gan pašā ES, gan vienā vai vairākās 
dalībvalstīs un, iespējams, arī trešās valstīs. Ziņojuma sagatavotājs dalībvalstīm atgādina par 
stingro prasību novērst pretrunas vai nekonsekvenci starp dalībvalstu īstenotajiem tiesību 
aktiem un ES tiesību aktiem un nepieļaut līdzekļu saņēmēju administratīvā sloga 
palielināšanu. Svarīgi jautājumi ir arī pareiza finanšu pārvaldība un pārredzamība.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs uzsver — ņemot vērā ETS īpatnības un sarežģītību, EK 
attiecībā uz apropriāciju atcelšanu ierosina izņēmuma kārtā piemērot n+3 noteikumu.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ziņojumā 
iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a norāda, ka tiesību akta priekšlikumā 
minētais finansējums ir tikai likumdevējai 
iestādei domāta orientējoša norāde un ka 
to nevar precīzi noteikt, kamēr nav 
panākta vienošanās attiecībā uz tās 
regulas priekšlikumu, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam;

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.b atgādina par 2011. gada 8. jūnija 
rezolūciju par ieguldījumu nākotnē —
jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 
integrējošai Eiropai1; vēlreiz uzsver, ka 
nākamajā DFS ir jānodrošina pietiekami 
daudz papildu resursu, lai Savienība 
varētu īstenot esošās politiskās prioritātes 
un veikt Lisabonas līgumā noteiktos 
jaunos uzdevumus, kā arī reaģēt uz 
neparedzētiem notikumiem; norāda, ka, 
pat palielinot nākamās DFS resursu 
apjomu par 5 % salīdzinājumā ar 
2013. gada līmeni, ieguldījums Savienības 
mērogā nosprausto mērķu un uzņemto
saistību un Savienības solidaritātes 
principa īstenošanā var būt tikai 
ierobežots; prasa Padomei, ja tā šai 
pieejai nepiekrīt, precīzi norādīt, no 
kurām politikas prioritātēm vai projektiem 
būtu iespējams pilnībā atteikties, 
neraugoties uz to apliecināto Eiropas 
pievienoto vērtību;



PE488.050v02-00 6/11 AD\905965LV.doc

LV

_______________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr. 3
Normatīvas rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)

Normatīvas rezolūcijas projekts Grozījums

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

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
- 1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā par 
ieguldījumu nākotnē — jaunu daudzgadu 
finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai Eiropas 
Parlaments uzsvēra, ka „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 desmitgades 
kohēzijas politika ir bijusi viens no 
Savienības nozīmīgākajiem, 
pamanāmākajiem un veiksmīgākajiem 
politikas virzieniem”. Eiropas Parlaments 
tomēr norādīja, ka mūsdienīgā kohēzijas 
politikā, jāveic vairākas strukturālas 
reformas, jo īpaši attiecībā uz 
vienkāršošanu, lai tādējādi risinātu 
Savienības svarīgākās problēmas un 
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veicinātu sinerģiju ar citiem 
pastāvošajiem politikas virzieniem un 
instrumentiem. Eiropas Parlaments 
pauda pārliecību, ka Savienības kohēzijas 
politikai arī turpmāk vajadzētu būt 
Savienības mēroga politikai, visiem 
Savienības reģioniem nodrošinot piekļuvi 
resursiem, pieredzei un palīdzībai.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
- 1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) Papildus tam Eiropas Parlaments 
2011. gada 8. jūnija rezolūcijā atgādināja, 
ka kohēzijas politikai ir pieaugoša nozīme 
līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā 
un tā papildināšanu ar teritoriālo 
kohēziju, un pauda viedokli, ka ir 
jānostiprina visi teritoriālās sadarbības 
veidi (pārrobežu, starpreģionu un 
starpvalstu sadarbība) un uzsvēra, ka 
būtu jāpievērš uzmanība arī 
makroreģionu sadarbībai un stratēģijām.

Pamatojums

Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūcijas par ieguldījumu nākotnē — jaunu 
daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai 
65. punkts.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai palielinātu Savienības kohēzijas 
politikas pievienoto vērtību, konkrētajiem 
noteikumiem būtu jārada būtiski 
vienkāršojumi visos iesaistītajos līmeņos: 
līdzekļu saņēmējiem, par programmām 
atbildīgajām iestādēm, iesaistītajām 
dalībvalstīm un trešām valstīm, kā arī 
Komisijai.

(3) Lai palielinātu Savienības kohēzijas 
politikas pievienoto vērtību kopumā un 
ņemtu vērā Eiropas teritoriālās 
sadarbības vairākvalstu aspektu, 
konkrētajiem noteikumiem būtu jārada 
būtiski vienkāršojumi visos iesaistītajos 
līmeņos: līdzekļu saņēmējiem, par 
programmām atbildīgajām iestādēm, 
iesaistītajām dalībvalstīm un trešām 
valstīm, kā arī Komisijai, jo līdzekļu 
saņēmējiem var nākties īstenot atšķirīgus 
noteikumu kopumus — gan pašas 
Savienības, gan vienas vai vairāku 
dalībvalstu, gan, iespējams, trešās valsts 
pieņemtu noteikumu kopumu. Īpaša 
uzmanība būtu jāvelta vajadzībai novērst 
šo noteikumu dažādo kopumu 
nekonsekvenci un administratīvā sloga 
palielinājumu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Būtu jānosaka objektīvi kritēriji, kā 
izraudzīties atbilstīgus reģionus un 
teritorijas. Šajā nolūkā, apzinot atbilstīgus 
reģionus un teritorijas Savienības līmenī, 
būtu jābalstās uz kopējo reģionu 
klasifikācijas sistēmu, kas izveidota ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. maija Regulu (EK) 
Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski 
teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 
izveidi.

(8) Būtu jānosaka objektīvi un pārredzami
kritēriji, kā izraudzīties atbilstīgus reģionus 
un teritorijas. Šajā nolūkā, apzinot 
atbilstīgus reģionus un teritorijas 
Savienības līmenī, būtu jābalstās uz kopējo 
reģionu klasifikācijas sistēmu, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 26. maija 
Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas 
statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas 
(NUTS) izveidi.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tematisko uzdevumu atlase būtu 
jāierobežo, lai panāktu pēc iespējas lielāku 
kohēzijas politikas ietekmi visā Savienībā. 
Tomēr starpreģionu sadarbības ietvaros 
īstenotajai koncentrācijai būtu jāizpaužas 
katras darbības nolūkā un nevis tematisko 
uzdevumu skaita ierobežošanā, lai tādējādi 
panāktu pēc iespējas lielāku atdevi no 
starpreģionu sadarbības kohēzijas politikas 
efektivitātes uzlabošanai atbilstoši mērķim 
,,Ieguldījumi izaugsmei un nodarbinātībai” 
un Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim.

(16) Tematisko uzdevumu atlase būtu 
jāierobežo, lai panāktu pēc iespējas lielāku 
kohēzijas politikas ietekmi visā Savienībā. 
Tomēr starpreģionu sadarbības ietvaros 
īstenotajai koncentrācijai būtu jāizpaužas 
katras darbības nolūkā un nevis tematisko 
uzdevumu skaita ierobežošanā, lai tādējādi 
panāktu pēc iespējas lielāku atdevi no 
starpreģionu sadarbības kohēzijas politikas 
efektivitātes uzlabošanai atbilstoši mērķim 
,,Ieguldījumi izaugsmei un nodarbinātībai” 
un Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim. 
Īstenošanas un līdzekļu izlietošanas 
kvalitātes uzlabošanai vajadzētu būt 
programmas mērķu sasniegšanas 
pamatprincipiem, vienlaikus nodrošinot 
finanšu resursu optimālu izlietojumu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Sakarā ar to, ka ir iesaistīta vairāk 
nekā viena dalībvalsts, Regulā (ES) 
Nr. […]/2012 [KNR] izklāstītais 
vispārējais noteikums, saskaņā ar kuru 
katra dalībvalsts pieņem savus valsts 
atbilstības noteikumus, nav lietderīgs
Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa 
nolūkā. Balstoties uz 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā gūto pieredzi, būtu 
jānosaka skaidra atbilstības noteikumu 
hierarhija ar viennozīmīgu virzību uz 
kopīgiem atbilstības noteikumiem.

(25) Sakarā ar to, ka ir iesaistīta vairāk 
nekā viena dalībvalsts, Regulā (ES) 
Nr. […]/2012 [KNR] izklāstītais 
vispārējais noteikums, saskaņā ar kuru 
katra dalībvalsts pieņem savus valsts 
atbilstības noteikumus, nav lietderīgs 
Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa 
nolūkā. Balstoties uz 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā gūto pieredzi, būtu 
jānosaka skaidra atbilstības noteikumu 
hierarhija ar viennozīmīgu virzību uz 
kopīgiem atbilstības noteikumiem un būtu 
jānovērš pretrunas un nekonsekvence 
starp Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. …/2012 par [finanšu 
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noteikumiem, ko piemēro Savienības gada 
budžetam], Kopīgo noteikumu regulu un 
valstu noteikumiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jautājumiem, kurus neaptver atbilstības 
noteikumi, kas paredzēti Regulas (ES) 
Nr. […]/2012 [KNR] 55.–61. pantā, 
Regulā (ES) Nr. […]/2012 [ERAF] vai šajā 
regulā vai balstoties uz tām, vai kuru ir 
pieņēmusi uzraudzības komiteja, piemēro 
tās valsts noteikumus, kurā izdevumi tika 
veikti.

3. Jautājumiem, kurus neaptver atbilstības 
noteikumi, kas paredzēti Regulas (ES) 
Nr. […]/2012 [KNR] 55.–61. pantā, 
Regulā (ES) Nr. […]/2012 [ERAF], 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. …/2012 par [finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības gada 
budžetam], vai šajā regulā vai kurus ir 
pieņēmusi uzraudzības komiteja, piemēro 
tās valsts noteikumus, kurā izdevumi tika 
veikti, ja tie nav nedz pretrunā Savienības 
noteikumiem, nedz rada lielāku 
administratīvo slogu līdzekļu saņēmējam.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
113. panta 1. un 2. punkta vajadzībām 
dalībvalstis, kas piedalās sadarbības 
programmā, nozīmē vienu pārvaldības 
iestādi un minētās regulas 113. panta 
4. punkta vajadzībām tās nozīmē vienu 
revīzijas iestādi, kas atrodas tajā pašā 
dalībvalstī.

1. Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
113. panta 1. un 2. punkta vajadzībām 
dalībvalstis, kas piedalās sadarbības 
programmā, apstiprina vienu pārvaldības 
iestādi un minētās regulas 113. panta 
4. punkta vajadzībām tās apstiprina vienu 
revīzijas iestādi, kas atrodas tajā pašā 
dalībvalstī.
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PROCEDŪRA

Virsraksts Atbalsts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķi
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