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ĪSS PAMATOJUMS

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, 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, tiek ieviests ES kohēzijas politikas regulējums 2014.–2020. gadam.

Regulas priekšlikumā ir paredzēts koncentrēt finansējumu uz prioritātēm, kas saistītas ar 
stratēģiju „Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. Tajā ir uzskaitīti 
tematiskie mērķi, kuri atbilst minētajām prioritātēm, un veicināta integrēta plānošana.

Konkrētāk — vienotajā stratēģiskajā satvarā Komisija ir izklāstījusi galvenos pasākumus, kuri 
jāveic, lai īstenotu minētās prioritātes, norādījusi mērķa grupas un ierosinājusi atbilstošu 
pasākumu piemērus, nosakot virkni principu, kas piemērojami visiem fondiem (partnerības, 
vairāku līmeņu pārvaldība, dzimumu līdztiesības veicināšana, nediskriminācija, ilgtspējīga 
attīstība utt.).

Šā atzinuma mērķis ir akcentēt aspektus, kuriem regulas priekšlikumā nav veltīta pietiekama 
uzmanība, piemēram, attiecībā uz jaunatnes politiku, kultūras dimensiju un sportu.

Jaunatnes politika

Ar jaunatni saistītais aspekts ir izklāstīts IV pielikumā par tematiskajiem ex ante
nosacījumiem, kura 9. punktā ir ietverti jautājumi par priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 
augstāko izglītību un mūžizglītību. Ir vajadzīga vērienīgāka pieeja, kurā krīzes būtiski skartās 
paaudzes vajadzības ir noteiktas par prioritārām, jo īpaši nodrošinot, ka dalībvalstis uzskata 
par privileģētiem partneriem struktūras, kas nodarbojas ar jaunatnei aktuālām problēmām.

Kultūras aspekti

LESD 167. panta 4. punktā ir norādīts, ka „rīkojoties saskaņā ar citiem Līgumu noteikumiem, 
Savienība ņem vērā kultūras aspektus”. Tomēr kohēzijas kultūras dimensija regulas 
priekšlikumā diemžēl netiek ņemta vērā. Tajā nav minēts, kā kultūra ietekmē vietējo un 
reģionālo attīstību, lai gan tā ir cieši saistīta ar izglītības, sociālās integrācijas un inovācijas 
jautājumiem un attiecīgi ar stratēģiju „Eiropa 2020”. Kultūras daudzveidīgā ietekme uz 
izglītību un mācībām, attīstot prasmes un zinātību, uz ekonomikas attīstību, pateicoties 
radošajām nozarēm un mākslu, kā arī uz sociālo integrāciju, pateicoties tās preventīvajām 
darbībām attiecībā uz sociāli atstumtajām kopienām, pamato nozīmīgāko kultūras projektu 
iekļaušanu ierosinātajos noteikumos.

Sports

Kā uzsvērts Eiropas Parlamenta patstāvīgajā ziņojumā (2011/2087(INI)), sportu var izmantot 
kā nozīmīgu instrumentu, lai veicinātu sociālo kohēziju un iespēju vienlīdzību Eiropas 
sabiedrībā. Tādēļ daži sporta projekti būtu jāuzskata par veidu, kā atbalstīt grūtībās nonākušas 
sabiedrības daļas un cīnīties pret priekšlaicīgu mācību pamešanu un diskrimināciju.
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SECINĀJUMI

Regulas priekšlikumā ierosinātā iespēja atbalstam izmantot vairākus strukūrfondus, lai 
finansētu konkrētu projektu, ir ievērojams solis, kas noteikti ļaus veicināt finansēto pasākumu 
noturību. Tomēr projektu un to rezultātu novērtēšanā būtu lietderīgi izmantot virkni rādītāju, 
kas nebūtu tikai kvantitatīvi. Piemēram, saistībā ar programmu „Radošā Eiropa” Komisija ir 
ierosinājusi ieviest rādītājus un datubāzes, lai varētu noteikt kultūras nozares ietekmi uz 
ekonomisko un sociālo attīstību1.

Turklāt būtu jāņem vērā, ka kohēzijas politikas rezultāti nenoliedzami ir to vidū, kurus 
Eiropas iedzīvotāji visvairāk izjūt. Dalībvalstu pienākums ir integrēt priekšlikumu saprotamos 
un pieejamos tiesību aktos, lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzības un garantētu Eiropas 
Savienības darbības pamanāmību.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalstij būtu 
jānodibina sadarbība ar kompetento 
reģionālo, vietējo, pilsētu un citu valsts 
iestāžu pārstāvjiem: ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem un struktūrām, kas 
pārstāv pilsonisko sabiedrību, tostarp vides 
partneriem, nevalstiskām organizācijām un 
struktūrām, kas ir atbildīgas par līdztiesības 
un nediskriminācijas veicināšanu. Šādas 
partnerības mērķis ir ievērot vairāku 
līmeņu pārvaldības principu, nodrošināt 
ieinteresēto personu plānoto pasākumu
īpašumtiesības un ņemt vērā attiecīgo 
dalībnieku pieredzi un zinātību. Komisijai 
būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
aktus, nodrošinot rīcības kodeksu, lai 

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalstij būtu 
jānodibina sadarbība ar kompetento 
reģionālo, vietējo, pilsētu un citu valsts 
iestāžu pārstāvjiem, publiskā un privātā 
sektora ekonomiskajiem un sociālajiem 
partneriem un struktūrām, kas pārstāv 
pilsonisko sabiedrību, tostarp vides 
partneriem, partneriem, kas darbojas 
dažādās jomās, piemēram, kultūras, 
izglītības un jaunatnes jomā, nevalstiskām 
organizācijām un struktūrām, kas ir 
atbildīgas par līdztiesības un 
nediskriminācijas veicināšanu. Šādas 
partnerības mērķis ir ievērot vairāku 
līmeņu pārvaldības principu, nodrošināt 
ieinteresēto personu līdzdalību plānotajos 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu „Radošā Eiropa”, un Komisijas 
paziņojumam Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai 
„„Radošā Eiropa” — jauna pamatprogramma kultūras un radošajām nozarēm” pievienotā 2011. gada 
23. novembra ietekmes novērtējuma 6.3. punkts.



AD\904094LV.doc 5/12 PE485.907v02-00

LV

nodrošinātu, ka partneri tiek konsekventi 
iesaistīti partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

pasākumos un ņemt vērā attiecīgo 
dalībnieku pieredzi un zinātību. Komisijai 
vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
aktus, nosakot rīcības kodeksu, lai 
nodrošinātu, ka partneri tiek konsekventi 
iesaistīti partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
72. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(72) Lai uzlabotu ar finansējuma iespējām 
un projektu atbalsta saņēmējiem saistītās 
informācijas pieejamību un pārredzamību, 
katrā dalībvalstī būtu jādara pieejama 
atsevišķa tīmekļa vietne vai tīmekļa 
portāls, kurā sniegta informācija par visām 
darbības programmām, kā arī uzskaitītas 
darbības, kas tiek atbalstītas saskaņā ar 
katru darbības programmu.

(72) Lai uzlabotu ar finansējuma iespējām 
un projektu atbalsta saņēmējiem saistītās 
informācijas pieejamību un pārredzamību, 
katrā dalībvalstī būtu jādara pieejama 
atsevišķa tīmekļa vietne vai tīmekļa 
portāls, kurā sniegta informācija par visām 
darbības programmām, kā arī uzskaitītas 
darbības, kas tiek atbalstītas saskaņā ar 
katru darbības programmu, ar mērķi 
vienkāršot fondu pieejamību.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) struktūrām, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, tostarp vides partneriem,
nevalstiskām organizācijām un struktūrām, 
kas ir atbildīgas par līdztiesības un 
nediskriminācijas veicināšanu.

(c) struktūrām, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, tostarp tām, kas darbojas
vides, kultūras, izglītības, jaunatnes un 
sporta jomā, nevalstiskām organizācijām 
un struktūrām, kas ir atbildīgas par 
līdztiesības un nediskriminācijas 
veicināšanu.

Grozījums Nr. 4
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju 
attīstību un inovāciju; (1) nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju 

attīstību, kultūras un radošās industrijas 
nozares un inovāciju;

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) aizsargāt vidi un veicināt resursu
efektivitāti;

(6) aizsargāt vidi un dabas mantojumu un 
veicināt, lai tiek efektīvi izmantoti resursi, 
tostarp tie, kas saistīti ar vēstures, 
kultūras, mākslas un arheoloģijas 
mantojumu;

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot 
nabadzību;

(9) veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot 
nabadzību un sociālās atšķirības;

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) ieguldīt izglītībā, prasmēs un 
mūžizglītībā;

(10) ieguldīt izglītībā, kultūrā, prasmēs, 
kvalifikācijās un mūžizglītībā, tostarp 
profesionālajā izglītībā, pētniecībā, 
jauninājumos un digitālajās prasmēs;
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) popularizēt kultūras mantojumu un 
aizsargāt kultūras daudzveidību.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ir orientēta uz sabiedrību, un to īsteno 
vietējās rīcības grupas, kuru sastāvā ir 
publisko un privāto sociālekonomisko 
interešu pārstāvji un kurās lēmumu 
pieņemšanas līmenī ne publiskajam
sektoram, ne jebkurai atsevišķai interešu 
grupai nav vairāk kā 49 % balsstiesību;

(b) ir orientēta uz sabiedrību, un to īsteno 
vietējās rīcības grupas, kuru sastāvā ir 
publisko un privāto kultūras un
sociālekonomisko interešu pārstāvji un 
kurās lēmumu pieņemšanas līmenī ne 
publiskajam sektoram, ne jebkurai 
atsevišķai interešu grupai nav vairāk kā 
49 % balsstiesību;

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) tiek strukturēta, ņemot vērā vietējās 
vajadzības un potenciālu, un paredz 
novatoriskus virzienus vietējā kontekstā, 
tīklu veidošanu un — attiecīgā 
gadījumā — sadarbību.

(d) tiek strukturēta, ņemot vērā vietējās 
vajadzības un potenciālu, un paredz 
novatoriskus, sociālus, kultūras un 
izglītības virzienus vietējā kontekstā, 
sadarbības projektu veicināšanu un 
vairākām teritorijām kopīgu tīklu 
veidošanu.

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veidot vietējo dalībnieku spējas 
izstrādāt un īstenot darbības;

(a) veidot vietējo dalībnieku spējas 
izstrādāt un īstenot darbības, ņemot vērā 
konkrētā reģiona sociālos un kultūras 
aspektus, lai izstrādātu novatorisku 
zinātību, kas var radīt jaunus 
nodarbinātības veidus vietējā līmenī;

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) uzraudzīt vietējās attīstības stratēģijas 
un atbalstīto darbību īstenošanu un veikt ar 
vietējās attīstības stratēģiju saistītas īpašas 
izvērtēšanas darbības.

(g) uzraudzīt vietējās attīstības stratēģijas 
un atbalstīto darbību īstenošanu un veikt ar 
vietējās attīstības stratēģiju saistītas īpašas 
izvērtēšanas darbības, ņemot vērā 
pasākumu kvalitātes aspektu un to 
rezultātus ilgtermiņā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzības komitejas sastāvā ir vadošās 
iestādes starpniekinstitūciju, un partneru 
pārstāvji. Katram uzraudzības komitejas 
loceklim ir balsstiesības.

Uzraudzības komitejas sastāvā ir 
vadošās iestādes, starpniekinstitūciju 
un 5. pantā minēto partneru pārstāvji.
Katram uzraudzības komitejas loceklim 
ir balsstiesības.

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
84. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, valsts labklājība un bezdarba
līmenis attiecībā uz mazāk attīstītiem 

(a) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, valsts labklājība un bezdarba 
līmenis pēc vecuma grupām attiecībā uz 
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reģioniem un pārejas reģioniem; mazāk attīstītiem reģioniem un pārejas 
reģioniem;

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
84. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba līmenis,
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis 
un iedzīvotāju blīvums attiecībā uz vairāk 
attīstītajiem reģioniem;

(b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba un nodarbinātības 
līmenis pēc vecuma grupām, izglītības 
līmenis un iedzīvotāju blīvums attiecībā uz 
vairāk attīstītajiem reģioniem;

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
87. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ieguldījumu integrētajā pieejā, kas 
izklāstīta partnerības līgumā, lai 
apmierinātu to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās kopienas, kā arī 
indikatīvu finanšu sadalījumu;

(d) ieguldījumu integrētajā pieejā, kas 
izklāstīta partnerības līgumā, lai 
apmierinātu to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās kopienas, jauniešus 
un personas ar invaliditāti, kā arī 
indikatīvu finanšu sadalījumu;

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
IV pielikums – 6. punkts – 2. un 3. sleja – 6.2a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Ex ante nosacījums Izpildes kritēriji

Grozījums

Ex ante nosacījums Izpildes kritēriji
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6.2.a Kultūras mantojuma 
nozare: ir izstrādāti projekti, lai 
nodrošinātu materiālā un 
nemateriālā kultūras 
mantojuma aizsardzību, 
nodošanu, veicināšanu un 
attīstību.

— Valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī ir pieejami 
efektīvi instrumenti, lai jo 
īpaši reģionos, kuriem 
raksturīgas ļoti 
specifiskas iezīmes, 
kultūra varētu kļūt par 
ekonomiskās attīstības 
virzītājspēku, piemēram, 
īstenojot pasākumus 
kultūras, radošās 
industrijas un tūrisma 
nozarē.
— Pasākumi, kuru 
īstenošanā paredzēts 
izmantot kultūras un 
valodu daudzveidību, kā 
arī visus Savienības dzīvā 
mantojuma aspektus, ir 
izstrādāti, lai risinātu 
problēmas, kas saistītas 
ar kultūras pieejamību, 
aktīvu dalību 
sabiedriskajā dzīvē un 
sociālo integrāciju.

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
IV pielikums – 8. punkts – 8.1 apakšpunkts – 3. sleja – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpildes kritēriji Izpildes kritēriji
— mācību pasākumus, kas cilvēkiem ļauj 
apgūt starpdisciplināras prasmes, kuras 
tiem nepieciešamas, lai vieglāk atrastu 
stabilas darba vietas.

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
IV pielikums – 9. punkts – 9.1 apakšpunkts – 3. sleja – 2. ievilkums – 4. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpildes kritēriji Izpildes kritēriji
– kura attiecas uz visiem sektoriem un — kura attiecas uz visiem sektoriem un 
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iesaista un koordinē visus politikas 
sektorus un ieinteresētās personas, kuras ir 
svarīgas PMP problēmas risināšanā.

iesaista un koordinē visus politikas 
sektorus un ieinteresētās personas, jo īpaši 
kultūras, mākslas un sporta jomā, kas ir 
svarīgi PMP problēmas risināšanā.
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