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ĪSS PAMATOJUMS

LESD 177. pantā un 28. protokolā ir noteikts, ka Kohēzijas fondu izmanto, lai dalībvalstīm, 
kurās NKI uz vienu iedzīvotāju nesasniedz 90 % no ES 27 dalībvalstu vidējā rādītāja, 
palīdzētu veikt ieguldījumus TEN-T transporta tīklos un vides aizsardzībā. Piemērojot 
Līgumu, Eiropas Komisijas priekšlikumā ir paredzēts, ka vides jomā ar Kohēzijas fonda 
atbalstu varēs veikt ieguldījumus tādās jomās kā pielāgošanās klimata pārmaiņām un riska 
novēršana, kā arī ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozarē un pilsētvidē. 
Atbalstīt varēs arī ieguldījumus enerģētikā, ja tie nodrošinās ieguvumus vides aizsardzības 
jomā. Attiecībā uz transporta jomu Komisijas priekšlikumā ir paredzēts, ka ar Kohēzijas 
fonda līdzekļiem varēs atbalstīt ieguldījumus Eiropas galvenajā transporta tīklā, kā arī 
transporta sistēmās ar zemām oglekļa dioksīda emisijām un pilsētas transportā.

Eiropas Komisija ierosina piešķirt Kohēzijas fondam EUR 68,7 miljardus (2011. gada 
salīdzināmajās cenās). Šī summa nav minēta aplūkotajā Kohēzijas fonda regulā, bet gan 
priekšlikumā regulai, kurā paredzēti vispārīgi noteikumi attiecībā uz visiem fondiem (Kopīgo 
noteikumu regula — KNR), 84. pantā1. Salīdzinājumam — pašreizējā daudzgadu finanšu 
shēmā Kohēzijas fondam piešķirtā summa ir aptuveni EUR 71 miljards (2011. gada 
salīdzināmajās cenās).

(miljardi EUR 2011. gada
salīdzināmajās cenās)

DFF 2007–2013 DFF 2014–2020 Izmaiņas (%)
ERAF 203 183 – 10 %
ESF 78 84 + 8 %
Kohēzijas fonds 71 69 – 3 %
Kopā 354 336 – 5,3 %
Summas ir noapaļotas, tādēļ uzrādītā kopējā summa, iespējams, precīzi neatbilst saskaitāmo summai.

Atzinuma sagatavotājs pauž nožēlu par šo līdzekļu samazinājumu un atgādina, ka Eiropas 
Parlaments 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā pauda pārliecību, ka „nākamajai DFS ir vajadzīgs 
resursu palielinājums vismaz par 5 %” salīdzinājumā ar 2013. gada līmeni, lai būtu iespējams 
sasniegt saskaņotos politiskos un juridiskos mērķus, un ka kohēzijas politikai piešķirtās 
summas nākamajā finanšu plānošanas periodā „būtu jāsaglabā vismaz tādā pašā līmenī” kā
pašreizējā plānošanas periodā.

Turklāt EUR 10 miljardi no kopējā EUR 68,7 miljardu piešķīruma tiktu rezervēti Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentā, lai tos izmantotu galveno transporta tīklu 
finansēšanai. Jāpiezīmē, ka minētie EUR 10 miljardi joprojām paliktu to dalībvalstu rīcībā, 
kuru NKI uz vienu iedzīvotāju nesasniedz 90 % no ES-27 vidējā rādītāja, taču šie līdzekļi 
tiktu nepastarpināti novirzīti galveno transporta tīklu projektiem šajās dalībvalstīs un 
proporcionāli ieturēti no attiecīgā valstij paredzētā piešķīruma. Turklāt jāuzsver, ka šie 
projekti būs saskaņā ar pārskatītajām TEN-T pamatnostādnēm, par kurām patlaban norisinās 
apspriedes. Visbeidzot jāpiebilst, ka minētajiem EUR 10 miljardiem tiks piemēroti 

                                               
1 COM(2011)0615.
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izdevīgākie Kohēzijas fonda finansiālā atbalsta nosacījumi (augstāka līdzfinansējuma daļa, 
proti, pat līdz 85 %, salīdzinot ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā 
paredzētajiem 50 %).

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a atgādina par Parlamenta 2011. gada 
8. jūnija rezolūciju „Ieguldījums 
nākotnē — jauna daudzgadu finanšu 
shēma (DFS) konkurētspējīgai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai”1; 
vēlreiz uzsver, ka nākamajā DFS ir 
jāparedz pietiekami daudz papildu 
resursu, lai Savienība spētu īstenot 
pašreizējās politikas prioritātes un veikt 
Lisabonas līgumā noteiktos jaunos 
uzdevumus, kā arī reaģēt uz 
neparedzētiem notikumiem; norāda — pat 
tad, ja nākamās DFS resursi 
salīdzinājumā ar 2013. gada līmeni tiktu 
palielināti vismaz par 5 %, Savienības 
saskaņotos mērķus un saistības un 
Savienības solidaritātes principu būtu 
iespējams īstenot tikai ierobežotā apmērā; 
prasa Padomei, ja tā šai pieejai nepiekrīt, 
skaidri norādīt, no kurām politikas 
prioritātēm vai projektiem tā varētu 
pilnībā atteikties, neraugoties uz to 
apliecināto Eiropas pievienoto vērtību;
_________________
1 Pieòemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)
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Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.b jo īpaši atgādina, ka 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā „Ieguldījums 
nākotnē —  jauna daudzgadu finanšu 
shēma (DFS) konkurētspējīgai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai” 
Eiropas Parlaments uzsver, ka 
„veiksmīgai un pastiprinātai kohēzijas 
politikai ir vajadzīgs atbilstīgs 
finansējums”, un secina, ka tai piešķirtās 
summas nākamajā finanšu plānošanas 
periodā „būtu jāsaglabā vismaz tādā pašā 
līmenī” kā pašreizējā plānošanas periodā;

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Eiropas Parlaments 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā „Ieguldījums 
nākotnē — jauna daudzgadu finanšu 
shēma (DFS) konkurētspējīgai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai” 
uzsvēra „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”. 
Vienlaikus Eiropas Parlaments uzsvēra, 
ka mūsdienīgā kohēzijas politikā tomēr 
jāveic vairākas strukturālas reformas, jo 
īpaši padarot to vienkāršāku, jārisina 
Savienības svarīgākās problēmas un 
jāveicina sinerģija ar citiem pastāvošiem 
politikas virzieniem un instrumentiem. 
Eiropas Parlaments pauda pārliecību, ka 
ES kohēzijas politikai arī turpmāk 
vajadzētu būt ES mēroga politikai, visiem 
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ES reģioniem nodrošinot resursu, 
pieredzes un palīdzības pieejamību.

Pamatojums

64. punkts Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā „Ieguldījums nākotnē — jauna 
daudzgadu finanšu shēma (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai”.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Eiropas Parlaments 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā uzsvēra arī to, ka 
sekmīgai un pastiprinātai kohēzijas 
politikai ir vajadzīgs atbilstīgs 
finansējums un ka nākamajā finanšu 
plānošanas periodā tai piešķirtās summas 
būtu jāsaglabā vismaz tādā pašā līmenī kā 
pašreizējā plānošanas periodā, lai tādējādi 
sekmētu centienus mazināt attīstības 
atšķirības starp ES reģioniem. Daudzgadu 
finanšu shēmā 2007.–2013. gadam 
Kohēzijas fondam piešķirtā summa bija 
EUR 71 miljards (2011. gada 
salīdzināmajās cenās). Tomēr Komisija 
ierosina laikposmam no 2014. līdz 
2020. gadam piešķirt EUR 68,7 miljardus 
(2011. gada salīdzināmajās cenās), kas ir 
par 3 % mazāk nekā 2007.–2013. gadam 
piešķirtie līdzekļi.

Pamatojums

67. punkts Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā „Ieguldījums nākotnē — jauna 
daudzgadu finanšu shēma (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai”.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ar [..] gada [..] Regulu (ES) 
Nr. [..]/2012, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, 
uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais 
satvars, un vispārīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu 
un atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006 
(Kopīgo noteikumu regulu — KNR), 
iedibina jaunu sistēmu struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda darbībai. Ir nepieciešams 
konkretizēt Kohēzijas fonda mērķus 
attiecībā uz tā darbības jauno satvaru un 
kopsakarā ar tam Līgumā paredzēto mērķi.

(2) Ar [..] gada [..] Regulu (ES) 
Nr. [..]/2012, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, 
uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais 
satvars, un vispārīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu 
un atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006 
(Kopīgo noteikumu regulu — KNR), 
iedibina jaunu sistēmu struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda darbībai. Ir nepieciešams 
konkretizēt Kohēzijas fonda mērķus 
attiecībā uz tā darbības jauno satvaru un 
kopsakarā ar tam Līgumā paredzēto mērķi. 
Turklāt būtu jāveicina sinerģija starp 
Kohēzijas fondu un citiem ES 
instrumentiem un programmām, kas 
attiecas uz transporta, enerģētikas, 
klimata un vides politiku.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ar Kohēzijas fonda starpniecību 
Savienība var palīdzēt īstenot pasākumus, 
kas vērsti uz Līguma 11. un 191. pantā 
noteikto Savienības vides mērķu 
sasniegšanu.

(3) Savienībai ar Kohēzijas fonda 
starpniecību būtu jāpalīdz īstenot arī
pasākumus, kas vērsti uz Līguma 11. un 
191. pantā noteikto Savienības vides mērķu 
sasniegšanu.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No Kohēzijas fonda līdzekļiem 
finansētajiem Eiropas transporta tīkla 
projektiem jāatbilst pamatnostādnēm, kas 
pieņemtas ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 7. jūlija Lēmumu 
Nr. 661/2010/ES par Savienības 
pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla 
attīstībai. Lai koncentrētu centienus, par 
prioritāriem būtu jāuzskata minētajā 
lēmumā definētie vispārējas intereses 
projekti.

No Kohēzijas fonda līdzekļiem 
finansētajiem Eiropas transporta tīkla 
projektiem jāatbilst pamatnostādnēm, kas 
izklāstītas Regulā (ES) Nr. […]/20121 par 
Savienības pamatnostādnēm Eiropas 
transporta tīkla attīstībai. Lai koncentrētu 
centienus, par prioritāriem būtu jāuzskata 
minētajā lēmumā definētie vispārējas 
intereses projekti. 

______________
1 OV L …

Pamatojums

Būtu jāiekļauj atsauce uz TEN-T pamatnostādnēm, par kurām pašlaik norisinās sarunas.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Ir svarīgi nodrošināt pareizu šīs 
programmas finanšu pārvaldību un 
īstenošanu iespējami efektīvā un 
lietotājam draudzīgā veidā, vienlaikus 
nodrošinot arī tiesisko noteiktību un 
instrumenta pieejamību visiem 
dalībniekiem. Tā kā Kohēzijas fonda 
darbības tiek īstenotas dalītā pārvaldībā, 
dalībvalstīm nevajadzētu izvirzīt papildu 
noteikumus, kas saņēmējiem apgrūtinātu 
līdzekļu izmantošanu.
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