
AM\906345LV.doc PE491.157v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

2011/0276(COD)

8.6.2012

GROZĪJUMI Nr.
534 - 537

Atzinuma projekts
Ádám Kósa
(PE486.190v01-00)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka 
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

Regulas priekšlikums
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))



PE491.157v02-00 2/90 AM\906345LV.doc

LV

AM_Com_LegOpinion



AM\906345LV.doc 3/90 PE491.157v02-00

LV
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Regulas priekšlikums
-I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-I pielikums
Vienotais stratēģiskais satvars

Šā stratēģiskā satvara nolūks saskaņā ar 
10. pantu ir radīt līdzekli dažādu politikas 
aspektu koordinēšanai, integrēšanai un 
līdzsvarošanai reģionu konkrētos 
apstākļos un jo īpaši līdzekli, kā saskaņot 
un līdzsvarot investīciju prioritātes ar 
9. pantā noteikto tematisko mērķu 
sasniegšanu.
Papildus regulējumam, kas sniegts šajā 
pielikumā, Komisijai ir jāatbalsta 
dalībvalstis un reģioni, pieņemot virkni 
ieteiktu pasākumu attiecībā uz VSS 
fondiem deleģētu aktu veidā saskaņā ar 
142. pantu. Šim pasākumu komplektam 
kā daļai no VSS ir jāsniedz dalībvalstīm 
un reģioniem ieteikumi, kā vērst šīs 
regulas 9. pantā izklāstītos tematiskos 
mērķus plānošanas dokumentos , ņemot 
vērā reģionu atšķirīgās vajadzības, 
problēmas un iespējas, kā arī reģionu 
ilgtspējīgai attīstībai nepieciešamo 
elastību.

1. Horizontālie principi un pārnozaru 
problēmas

1.1. Partnerība un daudzlīmeņu 
pārvaldība 
1.1.1. Daudzlīmeņu pārvaldības princips 
paredz saskaņotu rīcību, kas veikta 
saskaņā ar subsidiaritātes un samērīguma 
principiem un partnerībā. Tam arī 
jāīstenojas operatīvas un institucionālas 
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sadarbības veidā, jo īpaši izstrādājot un 
īstenojot Savienības politikas aspektus. 
Skaidra atsauce uz daudzlīmeņu 
pārvaldību šajā regulā nozīmē šā principa 
nostiprināšanu un nodrošina pašai 
kohēzijas politikai papildu vērtību.
1.1.2. Daudzlīmeņu pārvaldības princips 
jāievēro, lai veicinātu sociālas, 
ekonomiskas un teritoriālas kohēzijas 
sasniegšanu un Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un integrētas izaugsmes 
prioritāšu izpildi.
1.1.3. Lai nodrošinātu efektīvu 
daudzlīmeņu pārvaldību, dalībvalstīm un 
reģioniem jāveic šādi pasākumi:
a) jāīsteno partnerība saskaņā ar Eiropas 
Rīcības kodeksu, kā minēts 5. pantā; 

b) jāizveido saskaņošanas mehānismi 
starp dažādajiem pārvaldības līmeņiem 
atbilstīgi attiecīgajām konstitucionālo 
pilnvaru sistēmām;
c) regulāri jāsniedz ziņojumi par 
partnerības īstenošanu.

1.1.4. Visos KNR fondu īstenošanas 
posmos īstenošana jāorganizē tā, lai 
reģionālās un vietējās iestādes tiktu tieši 
iesaistītas partnerības līgumu un 
programmu sagatavošanā, kā arī šo 
programmu īstenošanā, pārraudzībā un 
novērtēšanā. Lai nodrošinātu partnerību 
visos politikas īstenošanas posmos, 
jāiesaista arī sociālie un ekonomiskie 
partneri, citas sabiedriskas iestādes, kā arī 
struktūras, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, tostarp vides partneri, 
nevalstiskās organizācijas un struktūras, 
kas ir atbildīgas par līdztiesības 
veicināšanu un diskriminācijas 
nepieļaušanu.
1.1.5. Partneru sadarbībā jāņem vērā 
paraugprakse Ikviena dalībvalsts 
nodrošina pienācīga līmeņa tehnisko 
palīdzību, lai sekmētu partneru 
iesaistīšanos un līdzdalību visos 



AM\906345LV.doc 5/90 PE491.157v02-00

LV

plānošanas procesa posmos.

1.2. Ilgtspējīga attīstība
1.2.1. Ilgtspējīgas attīstības princips, kā 
noteikts Līguma par Eiropas Savienību 
(LES) 3. pantā, ir saistīts ar progresa 
jēdzienu, kurā jāintegrē sociālie, 
ekonomiskie un vides apsvērumi, domājot 
par labklājību un labāku dzīves kvalitāti 
tagadējai paaudzei un nākamajām 
paaudzēm.
1.2.2. Ilgtspējīgas attīstības apsvērumiem, 
kā arī principam „piesārņotājs maksā” 
tāpēc jābūt katra plāna neatņemamai 
sastāvdaļai, sākot ar projektu, beidzot ar 
izpildi, no pārraudzības līdz 
novērtējumam. Principa „piesārņotājs 
maksā” nepiemērošana ir pieļaujama 
tikai izņēmuma gadījumos un ar 
nosacījumu, ka tiek īstenoti skaidri 
pasākumi, kas mazina nelabvēlīgo 
ietekmi.
1.2.3. Lai risinātu sarežģītās problēmas, 
ar kurām dalībvalstis saskaras, tām kopā 
ar reģioniem jāizmanto visi pieejamie 
Savienības politikas instrumenti. Jo īpaši, 
lai risinātu klimata pārmaiņu problēmas, 
resursi jākoncentrē profilaktiskiem un 
nelabvēlīgo ietekmi mazinošiem 
pasākumiem. Visiem jauniem 
ieguldījumiem, kas veikti ar KNR finanšu 
līdzekļiem, jārada pret klimata pārmaiņu 
un dabas katastrofu izraisīto ietekmi 
izturīgi apstākļi.
1.2.4. ERAF un KF arī turpmāk jāveic 
būtiski ieguldījumi dalībvalstu un reģionu 
infrastruktūrās, lai pildītu Ūdens 
pamatdirektīvas1 un citu atbilstīgo 
direktīvu prasības. Jau ir un tiek radīti 
jauni tehnoloģiski risinājumi, kuru 
mērķis ir dot ieguldījumu ilgtspējīgā 
darbībā, tāpēc ERAF arī turpmāk 
jāturpina nodrošināt atbalstu pētījumiem 
šajā jomā. Šāda atbalsta mērķim jābūt 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
pasākumu papildinājumam. Finansējums 



PE491.157v02-00 6/90 AM\906345LV.doc

LV

bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanas 
pasākumiem ir jāsniedz ELFLA un 
EJZF. Ja vides aizsardzības obligātas 
prasības teritorijai rada īpašus 
nelabvēlīgus apstākļus, var izmantot 
ELFLA, lai sniegtu atbalstu zemes 
apsaimniekotājiem.

1.2.5. Ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšana nedrīkst būt tehnisks 
uzdevums. Lai nodrošinātu, ka šis mērķis 
tiek praktiski īstenots KNR fondu darbībā, 
vadības iestādēm jāvelta pienācīga un 
konsekventa uzmanība šim mērķim visā 
programmas darbības ciklā un jāizvēlas 
aktīvāka pieeja, lai mazinātu videi 
nelabvēlīgas iejaukšanās ietekmi, inter 
alia, veicot šādas darbības:
a) novirzot investīcijas resursu ziņā 
visefektīvākajām iespējām;

b) rūpīgi izsverot investīciju vajadzību, ja 
šīm investīcijām ir ievērojama negatīva 
ietekme uz vidi;
c) izvēloties ilgtermiņa perspektīvu, ja tiek 
salīdzinātas investīciju alternatīvo metožu 
„pilna cikla" izmaksas;
d) izvēloties videi nekaitīgu publisko 
iepirkumu.

1.3. Vīriešu un sieviešu līdztiesības un 
nediskriminēšanas veicināšana

1.3.1. Dalībvalstīm un reģioniem vairāk 
jācenšas izskaust nevienlīdzību un sekmēt 
vīriešu un sieviešu līdztiesību, kā arī 
apkarot diskrimināciju pēc dzimuma, 
rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
ticības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas visos KNR fondu 
īstenošanas posmos.
1.3.2. Dalībvalstīm un reģioniem jācenšas 
sasniegt vīriešu un sieviešu līdztiesības 
mērķi un jāveic pienācīgi pasākumi, lai 
novērstu jebkādu diskrimināciju darbību 
sagatavošanā, īstenošanā, pārraudzīšanā 
un novērtēšanā programmās, kas saņem 
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KNR fondu līdzfinansējumu, un skaidri 
jāpaziņo par pasākumiem, lai šis princips 
programmās tiktu ņemts vērā.
1.3.3. Sieviešu lielāka līdzdalība darba 
tirgū gan kā darba devējām, gan darba 
ņēmējām stiprinātu Savienības 
ekonomiku. Šāda lielākas aktivitātes 
potenciāla atbrīvošana, palielinot sieviešu 
nodarbinātības līmeni, ir izšķiroša 
stratēģijas „Eiropa 2020” nodarbinātības 
mērķu sasniegšanai. Tāpēc pilnībā 
jānovērš šķēršļi sieviešu līdzdalībai darba 
tirgū. Dalībvalstīm un reģioniem 
jānodrošina, lai papildus ESF, ERAF, 
KF, EJZF un ELFLA arī tās finanšu 
darbības, kuras sekmē sieviešu 
ekonomisko neatkarību, dotu ieguldījumu 
darba un ģimenes dzīves pienācīgā 
līdzsvarošanā un palielinātu iespējas 
sievietēm kā uzņēmējdarbības veicējām.
1.3.4. Pārraudzības un novērtēšanas 
programmas palīdzēs izmērīt gaidīto KNR 
fondu ietekmes ieguldījumu dzimumu 
līdztiesībā.

1.4. Pieejamība
1.4.1. Visiem produktiem un 
pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti 
sabiedrībai un tiek līdzfinansēti no KNR 
fondiem, jābūt pieejamiem. Jo īpaši 
svarīga nelabvēlīgā stāvoklī esošu grupu, 
tostarp personu ar kustību traucējumiem 
un personu ar invaliditāti, iekļaušanai ir 
viņu piekļuve apbūvētai videi, 
transportam, informācijai un 
komunikāciju tehnoloģijām, jo īpaši, 
ņemot vērā ANO Konvenciju par personu 
ar invaliditāti tiesībām, kas ir spēkā kopš 
2008. gada 3. maija, un ES politiku ANO 
Konvencijas īstenošanai.
1.4.2. Ir būtiski svarīgi pienācīgi 
apmierināt to personu vajadzības, kam ir 
visgrūtāk iekļauties darba tirgū —
personu ar invaliditāti, migrantu, bēgļu 
un patvēruma meklētāju, bezpajumtnieku 
un citu riska grupu vajadzības, kurām 
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draud nabadzība — bērnu un jauniešu, 
vecāka gadagājuma cilvēku, etnisko 
minoritāšu un citu nelabvēlīgā stāvoklī 
esošu grupu vajadzības, lai ļautu tām 
vieglāk iekļauties darba tirgū un pilnā 
mērā piedalīties sabiedrības dzīvē.
1.4.3. Dalībvalstīm un reģioniem 
jāturpina veicināt sociālo kohēziju ar 
tādiem pašiem noteikumiem, kā 
ekonomisko un teritoriālo kohēziju 
veicina visos ES reģionos, ja vēlas 
sasniegt stratēģijas „ES 2020” mērķus. 
Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. (,,,KNR) 
84. panta 3. punktu ir noteiktas ESF 
atbalsta obligātās daļas katrai reģionu 
kategorijai, un no tā izriet, ka obligātā 
vispārējā ESF daļa ir 25 % no budžeta, 
kas piešķirts kohēzijas politikai (izņemot 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu).

1.5. Demogrāfija
1.5.1. Pielāgošanās demogrāfiskām 
pārmaiņām ir viena no pamatproblēmām, 
kas sagaida dalībvalstis un reģionus 
nākamajās desmitgadēs.
 Samazināts strādājošo iedzīvotāju skaits 
savienojumā ar pensionējušos cilvēku 
palielinātu īpatsvaru radīs papildu 
spriedzi dalībvalstu labklājības sistēmām 
un līdz ar to Savienības ekonomikas 
konkurētspējai.

1.5.2. Demogrāfiskās pārmaiņas rada 
jaunas problēmas. Šādi demogrāfiski 
procesi jāpētī un jārisina reģionālā un 
vietējā līmenī, jo īpaši, tiklīdz parādās 
dažādas attīstības tendences. Dalībvalstīm 
un reģioniem jāizmanto KNR fondi, lai 
izstrādātu individuālu stratēģiju 
demogrāfisko problēmu risināšanai un 
radītu iespējas „sirmo galvu ekonomikas” 
attīstīšanai.
1.5.3. Iespēju paplašināšana vecāka 
gadagājuma cilvēkiem dos daudz dažādu 
ieguvumu cilvēkiem, sabiedrībai un valstu 
budžetiem. Dalībvalstīm un reģioniem 
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jāizmanto KNR fondi, lai veiktu 
pasākumus visu vecumu grupu 
iekļaušanas veicināšanai. Visu esošo 
cilvēkresursu labāka izmantošana, 
cenšoties atrisināt jauniešu bezdarbu, 
atspoguļo vienu no tūlītējiem 
uzdevumiem, kas risināms ar KNR 
fondiem, dodot ieguldījumu visu 
Savienības iedzīvotāju potenciāla 
maksimālā izmantošanā. Tas tiks 
sasniegts, pateicoties uzlabotai piekļuvei 
izglītības obligātajiem līmeņiem un 
kvalitātei un sociālā atbalsta struktūru 
stiprināšanai. Ieguldījumi veselības 
infrastruktūrās arī kalpos ilgas un 
veselīgas darba dzīves mērķim visiem 
Savienības iedzīvotājiem.
1.5.4. Izstrādājot savas programmas, 
dalībvalstīm un reģioniem ir jāņem vērā 
demogrāfisko pārmaiņu ilgtermiņa 
problēmas. Reģioniem, kurus 
demogrāfiskās pārmaiņas ir skārušas 
visvairāk, ir jāparedz pasākumi, lai:
a) atbalstītu demogrāfisku atjaunošanos, 
radot labākus nosacījumus ģimenēm un 
labāku darba un ģimenes dzīves līdzsvaru;
b) vairotu nodarbinātību, palielinātu 
produktivitāti un ekonomikas 
rezultativitāti, ieguldot izglītībā un 
pētniecībā;
c) pievērstos izglītības atbilstībai un 
kvalitātei un sociālā atbalsta struktūrām;

d) nodrošinātu izmaksu ziņā efektīvu 
veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes 
sniegšanu, tostarp ieguldījumus 
infrastruktūrā.

1.6. Integrēta pieeja
1.6.1. Integrēta teritoriāla pieeja ir 
būtiska, lai efektīvi risinātu dalībvalstu un 
reģionu grūtības. Šīs grūtības ir saistītas 
ar: globalizācijas, vides un enerģētikas 
problēmām, ar novecošanos saistītu 
problēmu un demogrāfisko pārmaiņu, 
tehnoloģisko izmaiņu un inovāciju 
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pieprasījuma, kā arī nevienlīdzīgu 
ienākumu un sociālās segregācijas 
ietekmi. Tas, ka šie jautājumi ir sarežģīti 
un savstarpēji saistīti, nozīmē, ka 
risinājumiem ir jābūt integrētiem, 
attiecināmiem uz vairākām nozarēm un 
dimensijām, lai tie būtu veiksmīgi.
1.6.2. Šajā kontekstā KNR ietvertie fondi 
ļauj apvienot dažādu ES fondu atbalstu 
integrētās finansējuma paketēs, kuras ir 
speciāli izstrādātas atbilstoši vietējām un 
reģionālajām vajadzībām.
1.6.3. Izstrādājot savas stratēģijas un 
programmas nolūkā apzināt piemērotākās 
intervences, dalībvalstīm un reģioniem ir 
jāpievērš īpaša uzmanība dominējošām 
teritoriālajām, strukturālajām un 
institucionālajām īpašībām, piemēram, 
piekļuvei attiecīgajam reģionam, 
nodarbinātības sistēmām un darbaspēka 
mobilitātei, saiknēm starp pilsētām un 
laukiem, dažādu nozaru savstarpējai 
atkarībai vietējā līmenī, kultūras 
mantojumam, novecošanai un 
demogrāfiskajām pārmaiņām u. c.
1.6.4. Dalībvalstīm ir jāanalizē, kādas ir to 
galvenās ar sabiedrību saistītās grūtības. 
Reaģējot uz šīm grūtībām, tām ir arī 
jāizskata jautājums par to, kurus 
konkrētos iedzīvotāju labklājības aspektus 
tās vēlas ietekmēt un veicināt, izmantojot 
politiku, un kā būtu jāizstrādā un jāīsteno 
politika attiecīgās dalībvalsts vai reģiona 
kontekstā.
1.6.5. Lai sekmētu labu politiku, kas 
pielāgota īpašām reģionālām vajadzībām, 
dalībvalstīm un reģioniem ir jāizstrādā 
integrēta teritoriāla pieeja politikas 
plānošanai un īstenošanai.  Integrētu 
teritoriālu ieguldījumu metodei ir jābūt 
galvenajam līdzsvarotas un ilgtspējīgas 
attīstības sasniegšanas līdzeklim, kam 
piemīt potenciāls veicināt nodarbinātību, 
sociālo iekļaušanu un labklājību, ņemot 
vērā attiecīgos vietējos apstākļus, bet 
galveno uzmanību veltot šādiem svarīgiem 
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aspektiem: 
a) reģiona potenciāla un spējas īstenot 
„Eiropa 2020” stratēģiju izvērtējumam;

b) reģiona attīstības grūtību un spējas 
risināt šīs grūtības izvērtējumam;

c) atbilstoša teritoriālā mēroga un 
konteksta apzināšanai, lai izstrādātu un 
īstenotu politiku saskaņā ar 
subsidiaritātes principu;
d) vienas vai vairāku savstarpēji 
papildinošu ieguldījumu prioritāšu 
apvienošanai, pamatojoties uz dažādiem 
tematiskiem mērķiem vienā prioritārajā 
virzienā vai vienā programmā;
e) efektīvai politikas īstenošanai 
nepieciešamu daudzlīmeņu pārvaldības 
pasākumu izstrādei;
f) politikas uzraudzībai un izvērtēšanai 
izmantojamu atbilstošu rezultātu un 
iznākumu rādītāju izvēlei.

2. KNR ietverto fondu sinerģija un 
koordinācija ar citiem ES politikas 
aspektiem

2.1. Ievads
2.1.1. Lai sasniegtu optimālus ilgtspējīgas 
izaugsmes un attīstības rezultātus, ir 
svarīgi koordinēt Savienības politiku un 
attiecīgos instrumentus, kuri ir svarīgi 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas īstenošanai un līdzsvarotākai 
ES teritoriālajai attīstībai. Tas ir jāataino 
arī Savienības budžeta un dalībvalstu 
valsts un reģionālo budžetu labākā 
koordinācijā, finansējot kopīgas politikas 
prioritātes, kā arī uzlabotā vertikālā 
sadarbībā starp ES un valsts un 
reģionālām struktūrām.
2.1.2. Sinerģija un koordinācija nenozīmē 
viena veida risinājumus, kuri ir piemēroti 
visiem. Šajā kontekstā ir dziļāk jāanalizē 
Savienības politikas ietekme uz reģioniem 
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un kohēziju, lai veicinātu efektīvu 
sinerģiju un apzinātu un veicinātu 
piemērotākos Eiropas līmeņa līdzekļus 
vietējo un reģionālo ieguldījumu 
atbalstam.
2.1.3. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
jānodrošina konsekvence plānošanas un 
īstenošanas posmos starp KNR ietverto 
fondu atbalstītajām intervencēm un citu 
ES politikas aspektu mērķiem. Šai ziņā 
tām ir:
a) jāapzina un jāizpēta savstarpējās 
saiknes starp dažādiem Savienības 
instrumentiem valsts un reģionu līmenī 
gan plānošanas, gan ieviešanas posmā;
b) jāoptimizē esošās struktūras un 
nepieciešamības gadījumā jāizveido 
jaunas, kas veicinātu dažādu stratēģisku 
instrumentu un struktūru prioritāšu 
apzināšanu koordinācijai valsts līmenī, 
jāizvairās no centienu dublēšanās un 
jāapzina jomas, kurās ir nepieciešams 
papildu finansiāls atbalsts;
c) pilnībā jāizmanto iespējas kombinēt 
dažādu instrumentu atbalstu, lai atbalstītu 
atsevišķas darbības un cieši sadarbotos ar 
tiem, kuri ir atbildīgi par citu valsts 
instrumentu ieviešanu, lai sniegtu 
finansējuma saņēmējiem saskaņotas un 
vienkāršotas iespējas saņemt 
finansējumu.

2.2. „Apvārsnis 2020”
2.2.1. Ir svarīgi stiprināt sinerģiju un 
savstarpējo saikni starp kohēzijas politiku 
un pamatprogrammu “Apvārsni 2020”, 
vienlaikus skaidri nodalot to intervences 
jomas.
2.2.2. Jo īpaši, dalībvalstīm un reģioniem 
ir jāizstrādā valsts vai reģionālas 
pētniecības un inovāciju (R&I) stratēģijas 
“gudrai specializācijai” saskaņā ar Valsts 
reformu programmu. Šīs stratēģijas ir 
jāizstrādā ciešā sadarbībā starp valsts vai 
reģionālajām vadošajām iestādēm un ar 
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“Apvārsni 2020” tieši saistītām iestādēm, 
iesaistot arī ieinteresētās puses, 
piemēram, universitātes un augstākās 
izglītības iestādes, vietējās rūpniecības 
nozares un sociālos partnerus. Šīs 
inovāciju stratēģijas ir jāņem vērā 
“Apvāršņa 2020” iepriekšējās un 
pakārtotajās darbībās.
2.2.3. Iepriekšēji pasākumi, lai sagatavotu 
reģionālos pētniecības un inovācijas 
dalībniekus līdzdalībai pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020”projektos („pakāpieni uz 
izcilību”), tiks veikti ar spēju veidošanas 
palīdzību. Saziņa un sadarbība starp 
„Apvārsnis 2020”dalībvalstu 
kontaktpunktiem un fondu vadošo iestādi, 
uz ko attiecas Kopīgo noteikumu regula, 
ir jāuzlabo, jo īpaši attiecībā uz 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” 
atlasītajiem projektiem, kas nav finansēti 
resursu trūkuma dēļ.
2.2.4. Pakārtotajiem pasākumiem ir 
jānodrošina līdzekļi to pētniecības un 
inovācijas rezultātu izmantošanai un 
izplatīšanai tirgū, kas saistīti ar 
programmu „Apvārsnis 2020” un ietver: 
izmēģinājumu rūpnīcas un 
demonstrējuma vietas, koncepcijas 
pierādījumus un sākumposma 
finansējumu, inkubatoru iekārtas un 
lietišķo pētniecību, īpašas rūpnieciskas un 
tehnoloģiju nodošanas spējas un kopu 
atbalstu.
2.2.5. Ir jānodrošina kopīgs atbalsts 
dalībvalstu un reģionālajām iestādēm 
šādu inovācijas stratēģiju izstrādei un 
īstenošanai, kas var ietvert  atbalsta 
rašanu Eiropas nozīmes P&I 
infrastruktūru kopīgai finansēšanai, 
starptautiskas sadarbības veicināšanu, 
metodoloģisku atbalstu, izmantojot 
salīdzinošu izvērtēšanu, labas prakses 
apmaiņu un apmācību visos reģionos.
2.2.6. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
jāapsver papildu pasākumi, kuru mērķis 
ir izcilības un inovācijas potenciāla 
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atraisīšana, papildinot „Apvārsni 2020” 
un radot sinerģiju ar to:
a) mazāk attīstītu dalībvalstu 
jaunizveidoto izcilības centru un inovatīvo 
reģionu savienošana ar vadošajiem 
reģioniem citur Eiropā;
b) saikņu veidošana ar inovatīvām kopām 
un mazāk attīstītu reģionu izcilības 
atzinīgs vērtējums;
c) Eiropas Pētniecības telpas katedras 
izveide, lai piesaistītu izcilus zinātniekus; 
un
d) atbalsts pētnieku un inovatoru 
piekļuvei starptautiskiem tīkliem.

2.3. Finanšu instruments videi LIFE
2.3.1. Sinerģija ar Savienības politikas 
instrumentiem (gan finanšu, gan citiem 
instrumentiem), kas kalpo klimata 
pārmaiņu mazināšanai, vides aizsardzībai 
un efektīvai resursu izmantošanai, ir 
jāizmanto, kur vien iespējams.
2.3.2. Tā kā programmas sniegs 
ieguldījumu ilgtspējīgas izaugsmes mērķu 
īstenošanā, vairāk uzmanības pievēršot 
tematikai un pastiprinot ilgtspējīgas 
attīstības principu, sinerģija, kas minēta 
2.3.1. punktā, piemīt fondu tiesiskajam 
regulējumam, uz ko attiecas KNR.
2.3.3. Ir jāveicina sinerģija ar LIFE, jo 
īpaši ar integrētiem dabas projektiem 
(piemēram, ekosistēmu pakalpojumu un 
bioloģiskās daudzveidības), kas saistīti ar 
ūdeni, atkritumiem, gaisu, klimata 
pārmaiņu mazināšanu un klimata 
pārmaiņu pielāgošanu. Ir jānodrošina 
sadarbība ar LIFE, atbalstot savstarpēji 
papildinošus projektus, kā arī veicinot 
tādus risinājumus, metodes un pieejas, 
kas ir saderīgas ar LIFE programmu.
2.3.4. Ir jāveicina vides ietekmes 
novērtējuma (EIA), ilgtspējības ietekmes 
novērtējuma (SIA), stratēģiskā vides 
novērtējuma (SEA) un citu būtisku 
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instrumentu izmantošana, lai teritoriālajā 
plānošanā (tostarp makroreģionālo 
stratēģiju plānošanā) un reģionālo un 
vietējo lēmumu pieņemšanā ņemtu vērā 
bioloģiskās daudzveidības zudumu un 
klimata pārmaiņu ietekmi.
2.3.5. Dalībvalstīm un reģioniem jāveicina 
zaļā infrastruktūra, ekoinovācijas un 
inovatīvu tehnoloģiju pieņemšana, lai 
attīstītu videi nekaitīgu ekonomiku.
2.3.6. Spēju veidošana ir šo pasākumu 
veikšanas priekšnoteikums, un tai ir 
jāuzlabo vietējo un reģionālo iestāžu un 
partneru potenciāls un jāattīsta šo iestāžu 
prasmes.
2.3.7. Ņemot vērā to, ka vides problēmām 
nav administratīvo robežu, pārrobežu, 
starpreģionu un starpvalstu sadarbība 
starp Eiropas, dalībvalstu, reģionālajām 
un vietējām iestādēm bioloģiskās 
daudzveidības un visu reģionu dabas 
aizsardzībā ir ārkārtīgi svarīga. Labāka 
teritoriālās sadarbības un informācijas, 
pieredzes, un labas prakses apmaiņa dos 
ievērojamu ieguldījumu to mērķu 
sasniegšanā, kas saistīti ar vidi un 
klimatu.
2.3.8. Turklāt KNR fondu finansējums ir 
jāsaskaņo ar „NER 300” programmas 
atbalstu, kuram tiek izmantoti ieņēmumi 
no Eiropas emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas izsolēm2.
2.4. „ERASMUS visiem”
2.4.1  Sinerģija starp KNR fondiem un 
programmu „Erasmus visiem” ir jāsekmē, 
lai maksimāli palielinātu ietekmi, ko rada 
ieguldījums cilvēkos. Šis ieguldījums dos 
lielu labumu gan individuāliem cilvēkiem, 
gan sabiedrībai kopumā, nodrošinot 
izaugsmi un labklājību. „Erasmus visiem” 
atbalsta tikai starpvalstu projektus, bet 
kohēzijas politika faktiski ir reģionāla 
rakstura. Dalībvalstis un reģioni tiek 
mudināti izmēģināt līdzekļus un metodes, 
kas radušās starpvalstu sadarbības 
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rezultātā, izmantojot programmu 
„Erasmus visiem” un īstenojot pēc tam 
šos līdzekļus un metodes savā teritorijā ar 
KNR finansējuma palīdzību..
2.4.2. Komisijai un dalībvalstīm 
jānodrošina efektīva sadarbība starp 
kohēzijas politiku un programmu 
„Erasmus visiem”, skaidri nodalot 
ieguldījumu veidus un atbalstītās 
mērķgrupas. „Erasmus visiem” sniegs 
atbalstu studentu, jaunatnes un 
darbinieku starpvalstu mobilitātei, 
stratēģiskām partnerattiecībām starp 
organizācijām un institūtiem visā Eiropā 
un pasākumiem, kas atbalsta politikas 
izstrādi un īstenošanu. Kohēzijas politikas 
sākotnējo ieguldījumu prioritārie mērķi 
būs: izglītība, apmācība iekļūšanai darba 
tirgū un pieaugušo mobilitāte izglītošanās 
nolūkos.
2.4.3. Turklāt labāki rezultāti tiks 
sasniegti, veicinot finansējuma 
savstarpējo papildināmību mobilitātes 
gadījumos, kā arī finansējot tos 
pasākumus, kuros izmantota 
paraugprakse un inovatīvi projekti, kas 
ES līmenī saistīti ar programmu 
„Erasmus visiem”. Dalībvalstu aģentūras, 
kas izveidotas saskaņā ar šo programmu, 
var veicināt koordināciju.

2.5. Sociālo pārmaiņu un sociālās 
inovācijas programma (PSCI)
2.5.1. Sinerģija starp KNR fondiem un 
Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programmu (PSCI )ir 
jāpalielina ar mērķi veicināt stratēģijas 
„Eiropa 2020” īstenošanu — tās 
pamatmērķu, pamatiniciatīvu, integrēto 
pamatnostādņu un jaunatnes iespēju 
iniciatīvas īstenošanu, sniedzot finansiālu 
atbalstu Eiropas Savienības mērķiem, lai 
sekmētu plašu augstas kvalitātes 
nodarbinātību, garantētu pienācīgu un 
labu sociālo aizsardzību, izskaustu sociālo 
atstumtību un nabadzību, uzlabotu darba 
apstākļus, kā arī jauniešu nodarbinātības 
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un izglītības apstākļus.
2.5.2. Dalībvalstīm ir jāizmanto izdevība
veikt savstarpēji papildinošus Eiropas 
Sociālā fonda un PSCI pasākumus tādās 
jomās kā sociālais dialogs, tiesiskums un 
pamattiesības, vienlīdzīgas iespējas, 
izglītība, profesionālā izglītība, bērnu 
tiesības un labklājība, jaunatnes politika, 
migrācijas politika, pētniecība un 
inovācijas, uzņēmējdarbība, veselība, 
darba apstākļi, paplašināšanās un ārējās 
attiecības, un vispārējā ekonomikas 
politika.
2.5.3. Robežreģionos EURES pārrobežu 
partnerattiecībām ir liela nozīme īsta 
Eiropas darba tirgus attīstībā. EURES 
pārrobežu partnerattiecības tādēļ arī 
turpmāk ir jāatbalsta, izmantojot 
horizontālos Savienības pasākumus, 
kurus varētu papildināt dalībvalstu 
resursi vai ESF.
2.5.4. Lai nodrošinātu savstarpēju 
papildināmību, PSCI pasākumi ir cieši 
jāsaskaņo ar kohēzijas politikas 
īstenošanas pasākumiem. Dalībvalstīm 
jāsaskaņo attiecīgie VSS fondu pasākumi, 
jo īpaši ESF un ERAF pasākumi, ar 
PSCI pīlāru mikrofinansēšanas 
pasākumiem, kuru mērķis ir atvieglot 
piekļuvi mikrofinansējumam un 
nodrošināt tā pieejamību personām, kas 
zaudējušas darbu vai kurām draud darba 
zaudēšana, vai kurām ir grūtības 
iekļauties vai no jauna iekļauties darba 
tirgū, kā arī personām, kam draud sociālā 
atstumtība un neaizsargātām personām, 
kas ir neizdevīgā stāvoklī attiecībā uz 
piekļuvi parastajam kredītu tirgum un 
kuras vēlas nodibināt vai pilnveidot savus 
mikrouzņēmumus, tostarp 
pašnodarbinātām personām, bez 
diskriminācijas attiecībā uz vecumu, kā 
arī mikrouzņēmumiem, jo īpaši sociālās 
ekonomikas uzņēmumiem, un 
uzņēmumiem, kas nodarbina personas, 
kurām nav cerību iekļūt parastajā darba 
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tirgū.
2.5.5. Pēc Eiropas Parlamenta iniciatīvas 
PSCI programma „Jaunatnes iniciatīvas 
ass” atbalsta pasākumus cilvēkiem, kas 
jaunāki par 25 gadiem, cita starpā, lai 
novērstu priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu, iesaistot jauniešus atkal 
apmācībās, lai attīstītu prasmes, kas 
vajadzīgas darba tirgū, lai tuvinātu darba, 
izglītības un apmācību pasaules, lai 
atbalstītu pirmo darba pieredzi un 
apmācību darba vietā, lai piedāvātu 
jauniešiem iespēju iegūt gan attiecīgās 
prasmes, gan darba pieredzi, gan 
kvalitatīvu praktikanta un mācekļa 
apmācību un lai atbalstītu viņu piekļuvi 
darba tirgum. Lai veicinātu šos 
pasākumus, dalībvalstīm un reģioniem 
jāievieš attiecīgie pasākumi VSS fondu 
programmās. 

2.6. CEF + TEN, enerģētikas un 
telekomunikāciju tīkli
2.6.1. Lai palielinātu Eiropas pievienoto 
vērtību, ERAF, Kohēzijas fonds, Eiropas 
komunikāciju tīkls un Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments 
(CEF) jāplāno ciešā sadarbībā, lai 
nodrošinātu optimālu saikni starp 
dažādiem infrastruktūras veidiem 
(transporta, enerģētikas un 
telekomunikāciju), vietējā, reģionālā un 
valstu līmenī, kā arī visā Savienībā. Ir 
jānodrošina maksimāls finansējums 
projektiem, kam liela nozīme visas 
Eiropas un vienotā tirgus mērogā, jo īpaši
projektiem prioritārajās jomās —
transportā, enerģētikā un digitālajos 
tīklos.
2.6.2. Gluži kā valsts infrastruktūra ir 
jāplāno visaptveroši, ņemot vērā 
Savienības pārrobežu sakaru attīstību, un 
izveidojot sakarus starp dalībvalsts 
reģioniem, tā arī plāniem jāpamatojas uz 
faktiskām un prognozētām transporta 
vajadzībām, nosakot trūkstošos 
savienojumus un sastrēgumu vietas. 
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Ieguldījumiem reģionālajos savienojumos 
ar visaptverošu tīklu un Eiropas 
transporta tīkla infrastruktūru (TEN-T) ir 
jānodrošina, ka pilsētu un lauku 
teritorijas gūst labumu, ko sniedz lielākie 
tīkli.
2.6.3. Prioritāšu noteikšana 
ieguldījumiem, kuru ietekme sniedzas pāri 
atsevišķas dalībvalsts robežām, jāsaskaņo 
ar TEN-T plānošanu, lai ERAF un 
Kohēzijas fonda ieguldījumi transporta 
infrastruktūrā pilnīgi atbilstu TEN-T 
pamatnostādnēm, kurās noteiktas 
Savienības prioritātes transporta jomā, 
tostarp: risinot arī  klimata pārmaiņu 
problēmas, paredzēto integrētā TEN-T 
tīkla attīstību un vairākveidu 
pārvadājumu koridora koncepciju.
2.6.4.Komisijas Baltajā grāmatā par 
transportu3 ir izklāstīts konkurētspējīgas 
un resursu ziņā efektīvas transporta 
sistēmas redzējums, uzsverot, ka 
transporta nozarē ir nepieciešams 
ievērojams siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājums Attiecībā uz fondiem, 
kuriem tiek piemērota KNR, tas nozīmē 
galveno uzmanību veltīt ilgtspējīgiem 
transporta veidiem un ieguldīt finanšu 
līdzekļus jomās, kas dod vislielāko 
Eiropas pievienoto vērtību, piemēram, 
Eiropas transporta tīklos. Paredzētajiem 
ieguldījumiem ir jānosaka prioritātes 
atbilstīgi tam, cik lielā mērā tie veicina 
mobilitāti, ilgtspēju, samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un sekmē 
Eiropas vienotās transporta telpas izveidi.

2.6.5. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
galvenokārt jāiegulda līdzekļi jaunas 
infrastruktūras veidošanā un pašreizējās 
infrastruktūras veiktspējas palielināšanā, 
to ievērojami modernizējot.
2.6.6. Jūras transporta ostas ir jāattīsta 
par efektīviem iebraukšanas un 
izbraukšanas punktiem, integrējot tās 
pilnā mērā ar sauszemes infrastruktūru. 
Prioritāte jāpiešķir projektiem, kuros 
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galvenā uzmanība pievērsta piekļuvei 
ostām un savienojumiem ar iekšzemi.
Iekšzemes ūdensceļu attīstībai ir 
jāpalielina ieguldījums ilgtspējīga Eiropas 
kravu pārvadājumu transporta attīstībā.
2.6.7. Jo īpaši ir jātiecas pēc finansējuma 
savstarpējas papildināmības starp ERAF 
un Kohēzijas fonda ieguldījumiem 
infrastruktūrā, kopīgi tos pārvaldot, kā arī 
starp Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu (CEF), kas ir 
tieši pārvaldīts instruments, kura projektu 
atlase notiek konkurences kārtībā. CEF 
finansē galvenā tīkla projektus 
(stratēģiski vissvarīgākos visaptverošā 
tīkla posmus), kuriem ir visaugstākā 
Eiropas pievienotā vērtība un kuri, šķiet, 
no to īstenošanas viedokļa ir 
vissarežģītākā TEN-T daļa —  trūkst 
pārrobežu savienojumu, ir lieli sastrēgumi 
un vairākveidu režīms. Kohēzijas fonds 
dos priekšroku projektiem, kuriem ir 
augsta Eiropas pievienotā vērtība, lai 
atbrīvotos no sastrēgumiem transporta 
tīklos, atbalstot TEN-T infrastruktūru gan 
galvenajā, gan visaptverošajā tīklā.
2.6.8. Kohēzijas fonds un struktūrfondi 
nodrošinās vietējās un reģionālās 
infrastruktūras un to savienojumus ar 
prioritārajiem Savienības tīkliem arī 
enerģētikas un telekomunikāciju nozarēs.
2.6.9. CEF papildina Kohēzijas fondu un 
struktūrfondus, jo tas dod ieguldījumu 
reģionālajos un vietējos infrastruktūras 
attīstības mērķos, lai nodrošinātu 
vislielāko pievienoto vērtību 
funkcionējošam un integrētam vienotajam 
tirgum un sociālajai, ekonomiskajai un 
teritoriālajai kohēzijai.

2.7. IPA, EKPI, EAF
2.7.1. Ir jātiecas pēc sinerģijas 
palielināšanas starp ārējiem 
instrumentiem un kohēzijas politiku, lai 
efektīvāk censtos sasniegt daudzos 
Savienības politiskos mērķus. Jo īpaši 
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sinerģija un finansējuma savstarpējā 
papildināmība ir jāpanāk attiecībā uz 
Eiropas Attīstības fondu, 
Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumentu un Eiropas Kaimiņattiecību 
un partnerības instrumentu.
2.7.2. Atbilstīgi kohēzijas politikai 
tiecoties pēc ciešākas teritoriālās 
integrācijas, ir jāgūst labums no 
sinerģijas starp teritoriālās sadarbības 
pasākumiem un Eiropas Kaimiņattiecību 
un partnerības instrumentu. 
Papildināmības veidošanas potenciāls ir 
vislielākais attiecībā uz pārrobežu 
sadarbības pasākumiem. Dalībvalstīm un 
reģioniem tādēļ ir jānodrošina, lai 
pašreizējie pasākumi būtu saistīti ar 
jaunizveidotajām Eiropas teritoriālās 
sadarbības grupām, kas velta īpašu 
uzmanību sadarbībai un paraugprakses 
apmaiņai.

3. Koordinācijas mehānisms starp 
fondiem, kuriem piemēro KNR..

3.1. Dalībvalstīm  un reģioniem ir 
jānodrošina, lai intervences pasākumi, 
kurus finansē KNR fondi, radītu sinerģiju 
un lai to racionalizācija novestu pie 
administratīvo izdevumu un 
administratīvā sloga samazināšanās.
3.2. Ministrijām un vadošajām iestādēm, 
kas atbildīgas par KNR fondu izlietojumu, 
ir cieši jāsadarbojas partnerības līgumu 
un programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā. Tām jo īpaši:
a) jānosaka intervences joma, kombinējot  
KNR fondus, tā, lai tie papildinātu cits 
citu un sasniegtu tematiskos mērķus, kas 
minēti šajā regulā;
b) jāveicina to vadošo iestāžu iesaistīšanās 
atbalsta shēmu izstrādē, kas atbildīgas par 
vienu no fondiem, uz kuru attiecas citu 
vadošo iestāžu un attiecīgo ministriju 
KNR, lai nodrošinātu sinerģiju un 
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izvairītos no pārklāšanās;
c) jāizveido kopīgas uzraudzības komitejas 
programmām, kurās tiek īstenoti KNR 
fondi, kā arī citas kopīgās pārvaldības un 
kontroles struktūras, lai atvieglotu to 
iestāžu koordināciju, kas atbildīgas par 
KNR fondu izlietojumu;
d) jāizmanto kopīgi e–pārvaldes 
risinājumi, kas paredzēti pieteikumu 
iesniedzējiem un labuma guvējiem, kā arī 
vienas pieturas aģentūrām, lai konsultētos 
par iespēju gūt atbalstu no KNR fondiem.

4. Teritoriālās sadarbības prioritātes 
(pārrobežu, starpvalstu un starpreģionu)

4.1  Sadarbībā ir rodams liels reģionālās 
attīstības, darbavietu radīšanas un 
kohēzijas potenciāls, kas pārsniedz 
administratīvās robežas un tiecas 
pārsniegt arī dabas radītās robežas. 
Sadarbība, kas pamatojas uz kopīgām 
vajadzībām kopējā teritorijā ir bieži 
visefektīvākā.
4.2. Pārrobežu sadarbība sakņojas 
izpratnē, ka daudzas problēmas pārsniedz 
administratīvās robežas. Efektīvai 
reaģēšanai ir vajadzīgi kopīgi sadarbības 
pasākumi un zināšanu apmaiņa pienācīgā 
teritoriālā līmenī. 
4.3. Turklāt potenciālu, kas slēpjas 
pierobežas reģionos, spēj atraisīt atbalsta 
pasākumi, kas paredzēti vietējiem 
iedzīvotājiem.
4.4. Divas pašreizējās makroreģionālās 
stratēģijas ir bruģējušas ceļu 
ieinteresētajām pusēm uz kopīgiem 
pasākumiem pienācīgā teritoriālā līmenī. 
Šīs stratēģijas ir vairojušas izpratni par 
vajadzību sadarboties, risinot problēmas, 
kuras nespēj atrisināt viena dalībvalsts, 
piemēram, Baltijas jūras vai Donavas 
attīrīšanas problēmu. Makroreģionālās 
stratēģijas un citus teritoriālās sadarbības 
veidus var atbalstīt gan ERAF, gan ESF, 
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un makroreģionālo stratēģiju īpašie 
atbalsta nosacījumi ir jāizskaidro 
programmās.
4.5. Šķēršļu pārvarēšanai ir jābūt KNR 
fondu plānošanas sastāvdaļai —
pašreizējo makroreģionālo stratēģiju 
mērķiem ir jāatspoguļojas vajadzību 
analīzē un attiecīgo darbības programmu 
mērķu izvēlē, sākot ar plānošanas posmu.
Šīs stratēģijas nespēs izpildīt savu 
uzdevumu, ja makroreģionālo stratēģiju 
mērķi netiks iekļauti kohēzijas politikas 
programmu stratēģiskajā plānošanā 
reģionos un attiecīgajās dalībvalstīs.
4.6. Vienlaikus dalībvalstīm un reģioniem 
ir jānodrošina, lai teritoriālās sadarbības 
programmas sniedz efektīvu pienesumu 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem. 
Dalībvalstis un reģioni var šādā veidā 
veicināt sadarbību, kā arī pārbaudīt, 
izmēģināt un īstenot jaunus risinājumus, 
nodrošinot, ka šī sadarbība sniedz 
atbalstu plašākiem politiskiem mērķiem. 
Pēc vajadzības teritoriālā sadarbība 
jāizmanto, lai pāri robežām savestu kopā, 
politikas veidotājus un tie kopīgā darbā 
atrisinātu kopīgas problēmas.
4.7. Dalībvalstīm un reģioniem ir jāuztver 
teritoriālās sadarbības programmas 
galvenokārt kā derīgu to šķēršļu 
pārvarēšanas līdzekli, kas stāv ceļā 
sadarbībai, kura savukārt atbalsta valstu 
un reģionālās politikas mērķus un kuras 
ietekme ir daudz plašāka par to, kas
paredzēta programmās.
Visā pielikumā modālā darbības vārda 
forma „jādara” ir jāaizstāj ar formu 
„vajadzētu darīt”, izņemot atsaucēs uz 
partnerattiecībām saskaņā ar 5. pantu, 
kurās jālieto forma „dara”.
____________________

1 Sk. OV.......Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 23. oktobra 
Direktīva 2000/60/EK.
2 OV L 290, 6.11.2010., 39.–48. lpp. 
2010/670/ES: Komisijas 2010. gada 
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3. novembra lēmums, ar ko nosaka 
komerciālo demonstrējumu projektu 
finansēšanas kritērijus un pasākumus, 
kuru mērķis ir videi droša CO2 
uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana, kā 
arī inovatīvu atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģiju demonstrējumu projekti 
saskaņā ar Kopienas siltumnīcefekta gāzu 
emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu, ko 
ieviesa ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2003/87/EK 
(2010/670/ES) OV L 275, 25.10.2003., 
32.–46. lpp.
3 „Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta 
telpu — virzība uz konkurētspējīgu un 
resursu ziņā efektīvu transporta 
sistēmu”(COM 2011) 144 galīgā 
redakcija.

Or. en

Grozījums Nr. 535
Elisabeth Schroedter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
-I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-I pielikums
Vienotais stratēģiskais satvars

Šā stratēģiskā satvara nolūks saskaņā ar 
10. pantu ir radīt līdzekli dažādu politikas 
aspektu koordinēšanai, integrēšanai un 
līdzsvarošanai reģionu konkrētos 
apstākļos un jo īpaši līdzekli, kā saskaņot 
un līdzsvarot investīciju prioritātes ar 
9. pantā noteikto tematisko mērķu 
sasniegšanu.
Papildus regulējumam, kas sniegts šajā 
pielikumā, Komisijai ir jāatbalsta 
dalībvalstis un reģioni, pieņemot virkni 
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ieteiktu pasākumu attiecībā uz VSS 
fondiem deleģētu aktu veidā saskaņā ar 
142. pantu.  Šim pasākumu komplektam 
kā daļai no VSS ir jāsniedz dalībvalstīm 
un reģioniem ieteikumi, kā vērst šīs 
regulas 9. pantā izklāstītos tematiskos 
mērķus plānošanas dokumentos , ņemot 
vērā reģionu atšķirīgās vajadzības, 
problēmas un iespējas, kā arī reģionu 
ilgtspējīgai attīstībai nepieciešamo 
elastību.

1. Horizontālie principi un pārnozaru 
problēmas

1.1. Partnerība un daudzlīmeņu 
pārvaldība 
1.1.1. Daudzlīmeņu pārvaldības princips 
paredz saskaņotu  rīcību, kas veikta 
saskaņā ar subsidiaritātes un samērīguma 
principiem un partnerībā. Tam arī 
jāīstenojas operatīvas un institucionālas 
sadarbības veidā, jo īpaši izstrādājot un 
īstenojot Savienības politikas aspektus. 
Skaidra atsauce uz daudzlīmeņu 
pārvaldību šajā regulā nozīmē šā principa 
nostiprināšanu un nodrošina pašai 
kohēzijas politikai papildu vērtību.
1.1.2. Daudzlīmeņu pārvaldības princips 
jāievēro, lai veicinātu sociālas, 
ekonomiskas un teritoriālas kohēzijas 
sasniegšanu un Savienības gudras,
ilgtspējīgas un integrētas izaugsmes 
prioritāšu izpildi.
1.1.3. Saskaņā ar 5. pantu dalībvalstis 
izveido partnerattiecības ar kompetentu 
reģionālo, vietējo, pilsētu un citu valsts 
iestāžu pārstāvjiem, ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem un organizācijām, 
kas pārstāv pilsonisko sabiedrību, tostarp 
partneriem no vides struktūrām, 
nevalstiskām organizācijām un 
organizācijām, kas atbildīgas par 
dzimumu līdztiesības veicināšanu un 
diskriminācijas novēršanu, kā arī 
nevalstiskām organizācijām, kas sekmē 
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sociālo iekļaušanu, un organizācijām, kas 
darbojas kultūras, izglītības un jaunatnes 
politikas jomās. Īpašu uzmanību pievērš 
grupām, kuras šīs programmas varētu 
ietekmēt un kurām varētu būt grūti tās 
iespaidot.
1.1.4. Lai nodrošinātu efektīvu 
daudzlīmeņu pārvaldību, dalībvalstīm un 
reģioniem jāveic šādi pasākumi:
a) jāīsteno partnerība saskaņā ar Eiropas 
Rīcības kodeksu, kā minēts 5. pantā; 

b) jāizveido saskaņošanas mehānismi 
starp dažādajiem pārvaldības līmeņiem 
atbilstīgi attiecīgajām konstitucionālo
pilnvaru sistēmām;
c) regulāri jāsniedz ziņojumi par 
partnerības īstenošanu.

1.1.5. Visos KNR fondu īstenošanas 
posmos īstenošana jāorganizē tā, lai 
reģionālās un vietējās iestādes tiktu tieši 
iesaistītas partnerības līgumu un 
programmu sagatavošanā, kā arī šo 
programmu īstenošanā, pārraudzībā un 
novērtēšanā. Lai nodrošinātu partnerību 
visos politikas īstenošanas posmos, 
jāiesaista arī sociālie un ekonomiskie 
partneri, citas sabiedriskas iestādes, kā arī 
struktūras, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, tostarp vides partneri, 
nevalstiskās organizācijas un struktūras, 
kas ir atbildīgas par līdztiesības 
veicināšanu un diskriminācijas 
nepieļaušanu. Partnerattiecības veido 
šādi:
a)Partneriem jāpārstāv dažādie teritoriālie 
līmeņi saskaņā ar dalībvalstu iestāžu 
struktūru, un partnerattiecībās tiek 
ievērotas šādas obligātās prasības:
i) partneru pārstāvība pamatojas uz to 
pienākumiem programmu īstenošanas 
laikā;
ii) partneri izvēlas un ieceļ paši savus 
pārraudzības komiteju un citu 
konsultatīvu struktūru, kā arī KNR fondu 
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vajadzībām izveidoto darba grupu 
locekļus;
iii) uzraudzības komitejās ir nodrošināts 
dzimumu līdzsvars, un to sastāvs ir 
daudzveidīgs; 
iv) uzraudzības komiteju un citu darba 
grupu locekļu saraksts tiek publiskots; 

v) ikviens izvēlētais partneris zina savus 
pienākumus attiecībā uz konfidencialitāti 
un interešu konfliktu, pateicoties īpašai 
apmācībai un piešķirot pienākumiem 
oficiālu statusu ar savu parakstu;
b) Partneri ir tieši iesaistīti partnerības 
līgumu sagatavošanā, kā arī visos 
programmu sagatavošanas, uzraudzības 
un novērtēšanas posmos.
1.1.6. Partneru sadarbībā jāņem vērā 
paraugprakse. Ikviena dalībvalsts 
nodrošina pienācīga līmeņa tehnisko 
palīdzību, lai sekmētu partneru 
iesaistīšanos un līdzdalību visos 
plānošanas procesa posmos.
1.1.7. Dalībvalstis izveido 
partnerattiecības, ievērojot šādas 
obligātās procedūras prasības: 
i) sniegt savlaicīgu informāciju debatēs 
par stratēģiskiem dokumentiem; 

ii) atvēlēt ieinteresētajām pusēm 
pietiekami ilgu laiku analīzei, apspriedēm 
ar saviem kolēģiem un vēlētājiem un 
sniegt atsauksmes par dokumentiem; 
iii) nodrošināt pienācīgus kanālus 
ieinteresētajām pusēm jautājumu 
uzdošanai vai priekšlikumu un komentāru 
sniegšanai; 
iv) ņemt vērā pārredzamību, partneriem 
iesniedzot priekšlikumus un komentārus, 
kā arī sniegt paskaidrojumus, ja 
komentāri tiek noraidīti, un 
v) izplatīt apspriežu rezultātus. 
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1.1.8. Turklāt jāņem vērā personu ar 
invaliditāti piekļuves iespējas šim 
procesam, nodrošinot viņiem pienācīgu 
fizisko vidi.

1.2. Ilgtspējīga attīstība
1.2.1. Ilgtspējīgas attīstības princips, kā 
noteikts Līguma par Eiropas Savienību 
(LES) 3. pantā, ir saistīts ar progresa 
jēdzienu, kurā jāintegrē sociālie, 
ekonomiskie un vides apsvērumi, domājot 
par labklājību un labāku dzīves kvalitāti 
tagadējai paaudzei un nākamajām 
paaudzēm.
1.2.2. Ilgtspējīgas attīstības apsvērumiem, 
kā arī principam „piesārņotājs maksā” 
tāpēc jābūt katra plāna neatņemamai 
sastāvdaļai, sākot ar projektu, beidzot ar 
izpildi, no pārraudzības līdz 
novērtējumam. Principa „piesārņotājs 
maksā” nepiemērošana ir pieļaujama 
tikai izņēmuma gadījumos un ar 
nosacījumu, ka tiek īstenoti skaidri 
pasākumi, kas mazina nelabvēlīgo 
ietekmi.
1.2.3. Lai risinātu sarežģītās problēmas, 
ar kurām dalībvalstis saskaras, tām kopā 
ar reģioniem jāizmanto visi pieejamie 
Savienības politikas instrumenti. Jo īpaši, 
lai risinātu klimata pārmaiņu problēmas, 
resursi jākoncentrē profilaktiskiem un 
nelabvēlīgo ietekmi mazinošiem 
pasākumiem. Visiem jauniem 
ieguldījumiem, kas veikti ar KNR finanšu 
līdzekļiem, jārada pret klimata pārmaiņu 
un dabas katastrofu izraisīto ietekmi 
izturīgi apstākļi.
1.2.4. ERAF un KF arī turpmāk jāveic 
būtiski ieguldījumi dalībvalstu un reģionu 
infrastruktūrās, lai pildītu Ūdens 
pamatdirektīvas1 un citu atbilstīgo 
direktīvu prasības. Jau ir un tiek radīti 
jauni tehnoloģiski risinājumi, kuru 
mērķis ir dot ieguldījumu ilgtspējīgā 
darbībā, tāpēc ERAF arī turpmāk 
jāturpina nodrošināt atbalstu pētījumiem 
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šajā jomā. Šāda atbalsta mērķim jābūt 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
pasākumu papildinājumam. Finansējums 
bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanas 
pasākumiem ir jāsniedz ELFLA un 
EJZF. Ja vides aizsardzības obligātās 
prasības teritorijai rada īpašus 
nelabvēlīgus apstākļus, var izmantot 
ELFLA, lai sniegtu atbalstu zemes 
apsaimniekotājiem.
1.2.5. Ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšana nedrīkst būt tehnisks 
uzdevums. Lai nodrošinātu, ka šis mērķis 
tiek praktiski īstenots KNR fondu darbībā, 
vadības iestādēm jāvelta pienācīga un 
konsekventa uzmanība šim mērķim visā 
programmas darbības ciklā un jāizvēlas 
aktīvāka pieeja, lai mazinātu videi 
nelabvēlīgas iejaukšanās ietekmi, inter 
alia, veicot šādas darbības:
a) novirzot investīcijas resursu ziņā 
visefektīvākajām iespējām;

b) rūpīgi izsverot investīciju vajadzību, ja 
šīm investīcijām ir ievērojama negatīva 
ietekme uz vidi;
c) izvēloties ilgtermiņa perspektīvu, ja tiek 
salīdzinātas investīciju alternatīvo metožu 
„pilna cikla" izmaksas;
d) izvēloties videi nekaitīgu publisko 
iepirkumu.

1.3. Vīriešu un sieviešu līdztiesības un 
nediskriminēšanas veicināšana
1.3.1. Dalībvalstīm un reģioniem vairāk 
jācenšas izskaust nevienlīdzību un sekmēt 
vīriešu un sieviešu līdztiesību, kā arī 
apkarot diskrimināciju pēc dzimuma, 
rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
ticības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas visos KNR fondu 
īstenošanas posmos.
1.3.2. Dalībvalstīm un reģioniem jācenšas 
sasniegt vīriešu un sieviešu līdztiesības 
mērķi un jāveic pienācīgi pasākumi, lai 
novērstu jebkādu diskrimināciju 
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pasākumu sagatavošanā, īstenošanā, 
pārraudzīšanā un novērtēšanā 
programmās, kas saņem KNR fondu 
līdzfinansējumu, un skaidri jāpaziņo par 
pasākumiem, lai šis princips programmās 
tiktu ņemts vērā.
1.3.3. Dalībvalstīm un reģioniem jātiecas 
atbalstīt vīriešu un sieviešu līdztiesību, kā 
teikts LESD 8. pantā, un iekļaut to visu 
KNR fondu pasākumu sagatavošanā, 
īstenošanā un uzraudzībā, integrējot tajos 
dzimumu perspektīvu kā savienojošo 
principu. ERAF, ESF un Kohēzijas fonda 
programmām skaidri jānosaka šo fondu 
gaidāmais ieguldījums dzimumu 
līdztiesībā, sīki izklāstot mērķus un 
līdzekļus to sasniegšanai. Intervences 
mērķu analīzē ir jāiekļauj dzimumu 
analīze. Uzraudzības sistēmas un datu 
vākšana arī ir svarīgas, lai sniegtu 
skaidru skatījumu par to, kā programmās 
tiek ievēroti dzimumu līdztiesības mērķi. 
Progresu parāda, piemērojot horizontālos 
rādītājus. Ir jānodrošina par dzimumu 
līdztiesību atbildīgo struktūru līdzdalība 
partnerattiecībās. Ir stingri ieteikts 
izveidot pastāvīgas struktūras vai arī 
nepārprotami piešķirt šo funkciju
pašreizējām struktūrām, kas var sniegt 
padomus par dzimumu līdztiesību un 
nodrošināt nepieciešamās zināšanas KNR 
fondu atbalsta sagatavošanā, uzraudzībā 
un novērtēšanā. Sieviešu lielāka 
līdzdalība darba tirgū gan kā darba 
devējām, gan darba ņēmējām stiprinātu 
Savienības ekonomiku. Šāda lielākas 
aktivitātes potenciāla atbrīvošana, 
palielinot sieviešu nodarbinātības līmeni, 
ir izšķiroša stratēģijas „Eiropa 2020” 
nodarbinātības mērķu sasniegšanai. 
Šķēršļi sieviešu līdzdalībai darba tirgū 
tādēļ ir pilnīgi jānovērš, cita starpā 
samazinot darba tirgus segmentāciju pēc 
profesijām un nozarēm un mudinot 
sievietes vairāk piedalīties pētniecībā un 
izstrādē, kā arī iesaistot darba ņēmējas 
apmācībā un profesionālajā apmācībā 
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darbam „zaļajās darbavietās”. 
Dalībvalstīm un reģioniem jānodrošina, 
lai papildus ESF, ERAF, KF, EJZF un 
ELFLA arī tās finanšu darbības, kuras 
sekmē sieviešu ekonomisko neatkarību, 
dotu ieguldījumu darba un ģimenes dzīves 
pienācīgā līdzsvarošanā un palielinātu 
iespējas sievietēm kā uzņēmējdarbības 
veicējām.
1.3.4. Pārraudzības un novērtēšanas 
programmas palīdzēs izmērīt gaidīto KNR 
fondu ietekmes ieguldījumu dzimumu 
līdztiesībā.
1.3.5. Līdztiesības veicināšanas struktūru 
atzinuma par ESF, ERAF un Kohēzijas 
fonda programmām mērķis ir nodrošināt, 
lai būtu izstrādāti visi vajadzīgie 
noteikumi. Turklāt līdztiesības 
veicināšanas struktūru vai citu 
diskriminācijas apkarošanā aktīvo 
organizāciju iesaistīšana tiek stingri 
ieteikta, lai nodrošinātu vajadzīgās 
zināšanas un kompetenci fondu atbalsta 
sagatavošanā, uzraudzībā un novērtēšanā.

1.4. Pieejamība
1.4.1. Visiem produktiem un 
pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti 
sabiedrībai un tiek līdzfinansēti no KNR 
fondiem, jābūt pieejamiem. Jo īpaši 
svarīga nelabvēlīgā stāvoklī esošu grupu, 
tostarp personu ar kustību traucējumiem 
un personu ar invaliditāti, iekļaušanai ir 
viņu piekļuve apbūvētai videi, 
transportam, informācijai un 
komunikācijas tehnoloģijām, jo īpaši, 
ņemot vērā ANO Konvenciju par personu 
ar invaliditāti tiesībām, kas ir spēkā kopš 
2008. gada 3. maija, un ES politiku ANO 
Konvencijas īstenošanai.
1.4.2. Ir būtiski svarīgi pienācīgi 
apmierināt to personu vajadzības, kam ir 
visgrūtāk iekļauties darba tirgū —
personu ar invaliditāti, migrantu, bēgļu 
un patvēruma meklētāju, bezpajumtnieku 
un citu riska grupu vajadzības, kurām 
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draud nabadzība — bērnu un jauniešu, 
vecāka gadagājuma cilvēku, etnisko 
minoritāšu un citu nelabvēlīgā stāvoklī 
esošu grupu vajadzības, lai ļautu tām 
vieglāk iekļauties darba tirgū un pilnā 
mērā piedalīties sabiedrības dzīvē.
1.4.3. Dalībvalstīm un reģioniem 
jāturpina veicināt sociālo kohēziju ar 
tādiem pašiem noteikumiem, kā 
ekonomisko un teritoriālo kohēziju 
veicina visos ES reģionos, ja vēlas 
sasniegt stratēģijas „ES 2020” mērķus. 
Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. (,,,KNR) 
84. panta 3. punktu ir noteiktas ESF 
atbalsta obligātās daļas katrai reģionu 
kategorijai, un no tā izriet, ka obligātā 
vispārējā ESF daļa ir 25 % no budžeta, 
kas piešķirts kohēzijas politikai (izņemot 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu).

1.5. Demogrāfija
1.5.1. Pielāgošanās demogrāfiskām 
pārmaiņām ir viena no pamatproblēmām, 
kas sagaida dalībvalstis un reģionus 
nākamajās desmitgadēs. Samazināts 
strādājošo iedzīvotāju skaits savienojumā 
ar pensionējušos cilvēku palielinātu 
īpatsvaru radīs papildu spriedzi 
dalībvalstu labklājības sistēmām un līdz 
ar to Savienības ekonomikas 
konkurētspējai.
1.5.2. Demogrāfiskās pārmaiņas rada 
jaunas problēmas. Šādi demogrāfiski 
procesi jāpētī un jārisina reģionālā un 
vietējā līmenī, jo īpaši, tiklīdz parādās 
dažādas attīstības tendences. Dalībvalstīm 
un reģioniem jāizmanto KNR fondi, lai 
izstrādātu individuālu stratēģiju 
demogrāfisko problēmu risināšanai un 
radītu iespējas „sirmo galvu ekonomikas” 
attīstīšanai.
1.5.3. Iespēju paplašināšana vecāka 
gadagājuma cilvēkiem dos daudz dažādu 
ieguvumu cilvēkiem, sabiedrībai un valstu 
budžetiem. Dalībvalstīm un reģioniem 
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jāizmanto KNR fondi, lai veiktu 
pasākumus visu vecumu grupu 
iekļaušanas veicināšanai. Visu esošo 
cilvēkresursu labāka izmantošana, 
cenšoties atrisināt jauniešu bezdarba 
problēmas, atspoguļo vienu no tūlītējiem 
uzdevumiem, kas risināms ar KNR fondu 
palīdzību, dodot ieguldījumu visu 
Savienības iedzīvotāju potenciāla 
maksimālā izmantošanā. Tas tiks 
sasniegts, pateicoties uzlabotai piekļuvei 
izglītības obligātajiem līmeņiem un 
kvalitātei un sociālā atbalsta struktūru 
stiprināšanai. Ieguldījumi veselības 
infrastruktūrās arī kalpos ilgas un 
veselīgas darba dzīves mērķim visiem 
Savienības iedzīvotājiem.
1.5.4. Izstrādājot savas programmas, 
dalībvalstīm un reģioniem ir jāņem vērā 
demogrāfisko pārmaiņu ilgtermiņa 
problēmas. Reģioniem, kurus 
demogrāfiskās pārmaiņas ir skārušas 
visvairāk, ir jāparedz pasākumi, lai:
a) atbalstītu demogrāfisku atjaunošanos, 
radot labākus nosacījumus ģimenēm un 
labāku darba un ģimenes dzīves līdzsvaru;
b) vairotu nodarbinātību, palielinātu 
produktivitāti un ekonomikas 
rezultativitāti, ieguldot izglītībā un 
pētniecībā;
c) pievērstos izglītības atbilstībai un 
kvalitātei un sociālā atbalsta struktūrām
un
d) nodrošinātu izmaksu ziņā efektīvu 
veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes 
sniegšanu, tostarp ieguldījumus 
infrastruktūrā.

1.6. Integrēta pieeja
1.6.1. Integrēta teritoriāla pieeja ir 
būtiska, lai efektīvi risinātu dalībvalstu un 
reģionu grūtības. Šīs grūtības ir saistītas 
ar: globalizācijas, vides un enerģētikas 
problēmām, ar novecošanos saistītu 
problēmu un demogrāfisko pārmaiņu, 
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tehnoloģisko izmaiņu un inovāciju 
pieprasījuma, kā arī nevienlīdzīgu 
ienākumu un sociālās segregācijas 
ietekmi. Tas, ka šie jautājumi ir sarežģīti 
un savstarpēji saistīti, nozīmē, ka 
risinājumiem ir jābūt integrētiem, 
attiecināmiem uz vairākām nozarēm un 
dimensijām, lai tie būtu veiksmīgi.
1.6.2. Šajā kontekstā KNR ietvertie fondi 
ļauj apvienot dažādu ES fondu atbalstu 
integrētās finansējuma paketēs, kuras ir 
speciāli izstrādātas atbilstoši vietējām un 
reģionālajām vajadzībām.
1.6.3. Izstrādājot savas stratēģijas un 
programmas nolūkā apzināt piemērotākās 
intervences, dalībvalstīm un reģioniem ir 
jāpievērš īpaša uzmanība dominējošām 
teritoriālajām, strukturālajām un 
institucionālajām īpašībām, piemēram, 
piekļuvei attiecīgajam reģionam, 
nodarbinātības sistēmām un darbaspēka 
mobilitātei, saiknēm starp pilsētām un 
laukiem, dažādu nozaru savstarpējai 
atkarībai vietējā līmenī, kultūras 
mantojumam, novecošanai un
demogrāfiskajām pārmaiņām u. c.
1.6.4. Dalībvalstīm ir jāanalizē, kādas ir to 
galvenās ar sabiedrību saistītās grūtības. 
Reaģējot uz šīm grūtībām, tām ir arī 
jāizskata jautājums par to, kurus 
konkrētos iedzīvotāju labklājības aspektus 
tās vēlas ietekmēt un veicināt, izmantojot 
politiku, un kā būtu jāizstrādā un jāīsteno 
politika attiecīgās dalībvalsts vai reģiona 
kontekstā.
1.6.5. Lai sekmētu labu politiku, kas 
pielāgota īpašām reģionālām vajadzībām, 
dalībvalstīm un reģioniem ir jāizstrādā 
integrēta teritoriāla pieeja politikas 
plānošanai un īstenošanai.  Integrētu 
teritoriālu ieguldījumu metodei ir jābūt 
galvenajam līdzsvarotas un ilgtspējīgas 
attīstības sasniegšanas līdzeklim, kam 
piemīt potenciāls veicināt nodarbinātību, 
sociālo iekļaušanu un labklājību, ņemot 
vērā attiecīgos vietējos apstākļus, bet 
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galveno uzmanību veltot šādiem svarīgiem 
aspektiem: 
a) reģiona potenciāla un spējas īstenot 
„Eiropa 2020” stratēģiju izvērtējumam;

b) reģiona attīstības grūtību un spējas 
risināt šīs grūtības izvērtējumam;

c) atbilstoša teritoriālā mēroga un 
konteksta apzināšanai, lai izstrādātu un 
īstenotu politiku saskaņā ar 
subsidiaritātes principu;
d) vienas vai vairāku savstarpēji 
papildinošu ieguldījumu prioritāšu 
apvienošanai, pamatojoties uz dažādiem 
tematiskiem mērķiem vienā prioritārajā 
virzienā vai vienā programmā;
e) efektīvai politikas īstenošanai 
nepieciešamu daudzlīmeņu pārvaldības 
pasākumu izstrādei;
f) politikas uzraudzībai un izvērtēšanai 
izmantojamu atbilstošu rezultātu un 
iznākumu rādītāju izvēlei.

2. KNR fondu sinerģija un koordinācija 
ar citiem ES politikas instrumentu 
aspektiem

2.1. Ievads
2.1.1. Lai sasniegtu optimālus ilgtspējīgas 
izaugsmes un attīstības rezultātus, ir 
svarīgi koordinēt Savienības politiku un 
attiecīgos instrumentus, kuri ir būtiski 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas īstenošanai un līdzsvarotākai 
ES teritoriālajai attīstībai. Tas ir jāataino 
arī labākā Savienības budžeta un 
dalībvalstu valsts un reģionālo budžetu 
koordinācijā, finansējot kopīgas politikas 
prioritātes, kā arī uzlabotā vertikālā 
sadarbībā starp ES un valsts un 
reģionālām struktūrām.
2.1.2.  Sinerģija un koordinācija 
nenozīmē viena veida risinājumus, kuri ir 
piemēroti visiem. Šajā kontekstā ir dziļāk 
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jāanalizē Savienības politikas ietekme uz 
reģioniem un kohēziju, lai veicinātu 
efektīvu sinerģiju un apzinātu un 
veicinātu piemērotākos Eiropas līmeņa 
līdzekļus vietējo un reģionālo ieguldījumu 
atbalstam.
2.1.3. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
jānodrošina konsekvence plānošanas un 
īstenošanas posmos starp KNR fondu 
atbalstītajām intervencēm un citu ES 
politikas aspektu mērķiem. Šai ziņā tām 
ir:
a) jāapzina un jāizpēta savstarpējās 
saiknes starp dažādiem Savienības 
instrumentiem valsts un reģionu līmenī 
gan plānošanas, gan ieviešanas posmā;
b) jāoptimizē esošās struktūras un 
nepieciešamības gadījumā jāizveido 
jaunas, kas veicinātu dažādu stratēģisku 
instrumentu un struktūru prioritāšu 
apzināšanu koordinācijai valsts līmenī, 
jāizvairās no centienu dublēšanās un 
jāapzina jomas, kurās ir nepieciešams 
papildu finansiāls atbalsts;
c) pilnībā jāizmanto iespējas kombinēt 
dažādu instrumentu atbalstu, lai atbalstītu 
atsevišķus pasākumus un cieši sadarbotos 
ar tiem, kas ir atbildīgi par citu valsts 
instrumentu ieviešanu, lai nodrošinātu 
finansējuma saņēmējiem saskaņotas un 
vienkāršotas iespējas saņemt 
finansējumu.

2.2. „Apvārsnis 2020”
2.2.1. Ir svarīgi stiprināt sinerģiju un 
savstarpējo saikni starp kohēzijas politiku 
un pamatprogrammu “Apvārsni 2020”, 
vienlaikus skaidri nodalot to intervences 
jomas.
2.2.2. Jo īpaši, dalībvalstīm un reģioniem 
ir jāizstrādā valsts vai reģionālas 
pētniecības un inovāciju (R&I) stratēģijas 
“gudrai specializācijai” saskaņā ar Valsts 
reformu programmu. Šīs stratēģijas ir 
jāizstrādā ciešā sadarbībā starp valsts vai 
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reģionālajām vadošajām iestādēm un ar 
“Apvārsni 2020” tieši saistītām iestādēm, 
iesaistot arī ieinteresētās puses, 
piemēram, universitātes un augstākās 
izglītības iestādes, vietējās rūpniecības 
nozares un sociālos partnerus. Šīs 
inovāciju stratēģijas ir jāņem vērā 
“Apvāršņa 2020” iepriekšējās un 
pakārtotajās darbībās.
2.2.3. Iepriekšēji pasākumi, lai sagatavotu 
reģionālos pētniecības un inovācijas 
dalībniekus līdzdalībai pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020”projektos („pakāpieni uz 
izcilību”), tiks veikti ar spēju veidošanas 
palīdzību. Saziņa un sadarbība starp 
„Apvārsnis 2020”dalībvalstu 
kontaktpunktiem un KNR fondu vadošo 
iestādi, ir jāuzlabo, jo īpaši attiecībā uz 
pamat programmā „Apvārsnis 2020” 
atlasītajiem projektiem, kas nav finansēti 
resursu trūkuma dēļ.
22.2.4. Pakārtotajiem pasākumiem  ir 
jānodrošina līdzekļi to pētniecības un 
inovācijas rezultātu izmantošanai un 
izplatīšanai tirgū, kas saistīti ar 
programmu „Apvārsnis 2020” un ietver: 
izmēģinājumu rūpnīcas un 
demonstrējuma vietas, koncepcijas 
pierādījumus un sākumposma 
finansējumu, inkubatoru iekārtas un 
lietišķo pētniecību, īpašas rūpnieciskas un 
tehnoloģiju nodošanas spējas un kopu 
atbalstu.
2.2.5. Ir jānodrošina kopīgs atbalsts 
dalībvalstu un reģionālajām iestādēm 
šādu inovācijas stratēģiju izstrādei un 
īstenošanai, kas var ietvert  atbalsta 
rašanu Eiropas nozīmes P&I 
infrastruktūru kopīgai finansēšanai, 
starptautiskas sadarbības veicināšanu, 
metodoloģisku atbalstu, izmantojot 
salīdzinošu izvērtēšanu, labas prakses 
apmaiņu un apmācību visos reģionos.
2.2.6. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
jāapsver papildu pasākumi, kuru mērķis 
ir izcilības un inovācijas potenciāla 
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atraisīšana, papildinot „Apvārsni 2020” 
un radot sinerģiju ar to:
a) mazāk attīstītu dalībvalstu 
jaunizveidoto izcilības centru un inovatīvo 
reģionu savienošana ar vadošajiem 
reģioniem citur Eiropā;
b) saikņu veidošana ar inovatīvām kopām 
un mazāk attīstītu reģionu izcilības 
atzinīgs vērtējums;
c) Eiropas Pētniecības telpas katedras 
izveide, lai piesaistītu izcilus zinātniekus, 
un
d) atbalsts pētnieku un inovatoru 
piekļuvei starptautiskiem tīkliem.

2.3. Finanšu instruments videi LIFE
2.3.1. Sinerģija ar Savienības politikas 
instrumentiem (gan finanšu, gan citiem 
instrumentiem), kas kalpo klimata 
pārmaiņu mazināšanai, vides aizsardzībai 
un efektīvai resursu izmantošanai, ir 
jāizmanto, kur vien iespējams.
2.3.2. Tā kā programmas sniegs 
ieguldījumu ilgtspējīgas izaugsmes mērķu 
īstenošanā, vairāk uzmanības pievēršot 
tematikai un pastiprinot ilgtspējīgas 
attīstības principu, sinerģija, kas minēta 
2.3.1. punktā, piemīt fondu tiesiskajam 
regulējumam, uz ko attiecas KNR.
2.3.3. Sinerģija ar LIFE, jo īpaši ar 
integrētiem dabas projektiem (piemēram, 
ekosistēmu pakalpojumu un bioloģiskās 
daudzveidības), kas saistīti ar ūdeni, 
atkritumiem, gaisu, klimata pārmaiņu 
mazināšanu un klimata pārmaiņu 
pielāgošanu, ir jāveicina. Ir jānodrošina 
sadarbība ar LIFE, atbalstot savstarpēji 
papildinošus projektus, kā arī veicinot 
tādus risinājumus, metodes un pieejas, 
kas ir saderīgas ar LIFE programmu.
2.3.4. Ir jāveicina vides ietekmes 
novērtējuma (EIA), ilgtspējības ietekmes 
novērtējuma (SIA), stratēģiskā vides 
novērtējuma (SEA) un citu būtisku 
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instrumentu izmantošana, lai teritoriālajā 
plānošanā (tostarp makroreģionālo 
stratēģiju plānošanā) un reģionālo un 
vietējo lēmumu pieņemšanā ņemtu vērā 
bioloģiskās daudzveidības zudumu un 
klimata pārmaiņu ietekmi.
2.3.5. Dalībvalstīm un reģioniem jāveicina 
zaļā infrastruktūra, ekoinovācijas un 
inovatīvu tehnoloģiju pieņemšana, lai 
attīstītu zaļāku ekonomiku.
2.3.6. Spēju veidošana ir šo pasākumu 
veikšanas priekšnoteikums, un tai ir 
jāuzlabo vietējo un reģionālo iestāžu un 
partneru potenciāls un jāattīsta šo iestāžu 
prasmes.
2.3.7. Ņemot vērā to, ka vides problēmām 
nav administratīvo robežu, pārrobežu, 
starpreģionu un starpvalstu sadarbība 
starp Eiropas, dalībvalstu, reģionālajām 
un vietējām iestādēm bioloģiskās 
daudzveidības un visu reģionu dabas 
aizsardzībā ir ārkārtīgi svarīga. Labāka 
teritoriālās sadarbības un informācijas, 
pieredzes, un labas prakses apmaiņa dos 
ievērojamu ieguldījumu to mērķu 
sasniegšanā, kas saistīti ar vidi un 
klimatu.
2.3.8. Turklāt to fondu finansējums, uz 
kuriem attiecas Kopīgo noteikumu regula, 
ir jāsaskaņo ar „NER 300” programmas 
atbalstu, kuram tiek izmantoti ieņēmumi 
no Eiropas emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas izsolēm2.

2.4. „ERASMUS visiem”
2.4.1. Sinerģija starp KNR fondiem un 
programmu „Erasmus visiem” ir jāsekmē, 
lai maksimāli palielinātu ietekmi, ko rada 
ieguldījums cilvēkos. 
2.4.2. Saskaņoti ieguldījumi dos lielu
labumu gan atsevišķiem cilvēkiem, gan 
sabiedrībai kopumā, veicinot izaugsmi un 
labklājību, sekmējot labāku starpkultūru 
izpratni, nodrošinot piekļuvi plaša spektra 
izglītībai un apmācībai, gan formālai, gan 
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ikdienējai, un stimulējot jaunatnes 
iniciatīvas un pilsoņu pasākumus, kas 
iesaista visas paaudzes. 
2.4.3. Jaunajā izglītības programmā, ko 
piedāvā Komisijas „Erasmus visiem”, ir 
galvenokārt atbalstīti starptautiski 
projekti, bet Kohēzijas politikas projekti ir 
izteikti reģionāla un dalībvalstu mēroga. 
2.4.4. Dalībvalstis un reģioni tiek 
mudināti izmēģināt līdzekļus un metodes, 
kas radušās starpvalstu sadarbības 
rezultātā, izmantojot programmu 
„Erasmus visiem” un īstenojot pēc tam 
šos līdzekļus un metodes savā teritorijā ar 
KNR finansējuma palīdzību.
2.4.5. Komisijai un dalībvalstīm 
jānodrošina efektīva sadarbība starp 
kohēzijas politiku un programmu  
„Erasmus visiem”, skaidri nodalot 
ieguldījumu veidus un atbalstītās 
mērķgrupas.
2.4.6. „Erasmus visiem” sniegs atbalstu 
studentu, jaunatnes un darbinieku 
starpvalstu mobilitātei, stratēģiskām 
partnerattiecībām starp organizācijām un 
institūtiem visā Eiropā un pasākumiem, 
kas atbalsta politikas izstrādi un 
īstenošanu. 
2.4.7. Kohēzijas politikas sākotnējo 
ieguldījumu prioritārie mērķi būs: 
izglītība (atbalsts bērnudārzu, 
pamatskolu, vidusskolu un universitāšu 
infrastruktūrai), apmācība iekļūšanai 
darba tirgū (lai nodrošinātu, ka visi 
pieaugušie, kas meklē darbu vai maina 
profesiju, tiek atbalstīti, kā tas notika 
saskaņā ar Leonardo da Vinci 
apakšprogrammu „Cilvēki darba tirgū” 
(PLM)) un vispār ar pieaugušajiem 
zināšanu apguvējiem.
2.4.8. Turklāt labāki rezultāti tiks 
sasniegti, apvienojot fondus, kas paredzēti 
mobilitātei un pasākumiem, kuri  ietver 
paraugpraksi un inovatīvus ES līmeņa 
projektus jaunajā izglītības, jaunatnes un 
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sporta programmā, nodrošinot reālu, 
pārredzamu un viegli piekļūstamu saikni 
ar pilsoņiem ES, dalībvalstu un reģionālā 
līmenī.

2.5. Sociālo pārmaiņu un sociālās 
inovācijas programma (PSCI)
2.5.1. Sinerģija starp KNR fondiem un 
Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programmu (PSCI )ir 
jāpalielina ar mērķi veicināt stratēģijas 
„Eiropa 2020” īstenošanu — tās 
pamatmērķu, pamatiniciatīvu, integrēto 
pamatnostādņu un jaunatnes iespēju 
iniciatīvas īstenošanu, sniedzot finansiālu 
atbalstu Eiropas Savienības mērķiem, lai 
sekmētu plašu augstas kvalitātes 
nodarbinātību, garantētu pienācīgu un 
labu sociālo aizsardzību, izskaustu sociālo 
atstumtību un nabadzību, uzlabotu darba 
apstākļus, kā arī jauniešu nodarbinātības 
un izglītības apstākļus.
2.5.2. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
nodrošina, ka struktūrfondu pasākumi, jo 
īpaši ESF un PSCI pasākumi, atbilst 
Savienības pasākumiem citās jomās —
piemēram, sociālā dialoga, tiesiskuma un 
pamattiesību, vienlīdzīgu iespēju, 
izglītības, profesionālās izglītības, bērnu 
tiesību un labklājības, jaunatnes politikas, 
migrācijas politikas, pētniecības un 
inovācijas, uzņēmējdarbības, veselības, 
darba apstākļu, paplašināšanās un ārējo 
attiecību un vispārējās ekonomikas 
politikas jomā — un papildina tos. 
2.5.3.Robežreģionos EURES pārrobežu 
partnerattiecībām ir liela nozīme īsta 
Eiropas darba tirgus attīstībā. EURES 
pārrobežu partnerattiecības tādēļ arī 
turpmāk ir jāatbalsta, izmantojot 
horizontālos Savienības pasākumus, 
kurus varētu papildināt dalībvalstu 
resursi vai ESF.
2.5.4. Lai nodrošinātu savstarpēju 
papildināmību, PSCI pasākumi ir cieši 
jāsaskaņo ar kohēzijas politikas 
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īstenošanas pasākumiem. Dalībvalstīm 
jāsaskaņo attiecīgie VSS fondu pasākumi, 
jo īpaši ESF un ERAF pasākumi, ar 
PSCI pīlāru mikrofinansēšanas 
pasākumiem, kuru mērķis ir atvieglot 
piekļuvi mikrofinansējumam un 
nodrošināt tā pieejamību personām, kas 
zaudējušas darbu vai kurām draud darba 
zaudēšana, vai kurām ir grūtības 
iekļauties vai no jauna iekļauties darba 
tirgū, kā arī personām, kam draud sociālā 
atstumtība un neaizsargātām personām, 
kas ir neizdevīgā stāvoklī attiecībā uz 
piekļuvi parastajam kredītu tirgum un 
kuras vēlas nodibināt vai pilnveidot savus 
mikrouzņēmumus, tostarp 
pašnodarbinātām personām, bez 
diskriminācijas attiecībā uz vecumu, kā 
arī mikrouzņēmumiem, jo īpaši sociālās 
ekonomikas uzņēmumiem, un 
uzņēmumiem, kas nodarbina personas, 
kurām nav cerību iekļūt parastajā darba 
tirgū.
2.5.5. Pēc Eiropas Parlamenta iniciatīvas 
PSCI programma „Jaunatnes iniciatīvas 
ass” atbalsta pasākumus cilvēkiem, kas 
jaunāki par 25 gadiem, cita starpā, lai 
novērstu priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu, iesaistot jauniešus atkal 
apmācībās, lai attīstītu prasmes, kas 
vajadzīgas darba tirgū, lai tuvinātu darba, 
izglītības un apmācību pasaules, lai 
atbalstītu pirmo darba pieredzi un 
apmācību darba vietā, lai piedāvātu 
jauniešiem iespēju iegūt gan attiecīgās 
prasmes, gan darba pieredzi, gan 
kvalitatīvu praktikanta un mācekļa 
apmācību un lai atbalstītu viņu piekļuvi 
darba tirgum. Lai veicinātu šos 
pasākumus, dalībvalstīm un reģioniem 
jāievieš attiecīgie pasākumi VSS fondu 
programmās. 

2.6. CEF + TEN, enerģētikas un 
telekomunikāciju tīkli
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2.6.1. Lai palielinātu Eiropas pievienoto 
vērtību, ERAF, Kohēzijas fonds, Eiropas 
komunikāciju tīkls un Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments 
(CEF) jāplāno ciešā sadarbībā, lai 
nodrošinātu optimālu saikni starp 
dažādiem infrastruktūras veidiem 
(transporta, enerģētikas un 
telekomunikāciju), vietējā, reģionālā un 
valstu līmenī, kā arī visā Savienībā. Ir 
jānodrošina maksimāls finansējums 
projektiem, kam liela nozīme visas 
Eiropas un vienotā tirgus mērogā, jo īpaši 
projektiem prioritārajās jomās —
transportā, enerģētikā un digitālajos 
tīklos.
2.6.2. Gluži kā valsts infrastruktūra ir 
jāplāno visaptveroši, ņemot vērā 
Savienības pārrobežu sakaru attīstību, un 
izveidojot sakarus starp dalībvalsts 
reģioniem, tā arī plāniem jāpamatojas uz 
faktiskām un prognozētām transporta 
vajadzībām, nosakot trūkstošos 
savienojumus un sastrēgumu vietas. 
Ieguldījumiem reģionālajos savienojumos 
ar visaptverošu tīklu un Eiropas 
transporta tīkla infrastruktūru (TEN-T) ir 
jānodrošina, ka pilsētu un lauku 
teritorijas gūst labumu, ko sniedz lielākie 
tīkli.
2.6.3. Prioritāšu noteikšana 
ieguldījumiem, kuru ietekme sniedzas pāri 
atsevišķas dalībvalsts robežām, jāsaskaņo 
ar TEN-T plānošanu, lai ERAF un 
Kohēzijas fonda ieguldījumi transporta 
infrastruktūrā pilnīgi atbilstu TEN-T 
pamatnostādnēm, kurās noteiktas 
Savienības prioritātes transporta jomā, 
tostarp: risinot arī klimata pārmaiņu 
problēmas, paredzēto integrētā TEN-T 
tīkla attīstību un vairākveidu 
pārvadājumu koridora koncepciju.
2.6.4. Komisijas Baltajā grāmatā par 
transportu3 ir izklāstīts konkurētspējīgas 
un resursu ziņā efektīvas transporta 
sistēmas redzējums, uzsverot, ka 
transporta nozarē ir nepieciešams 
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ievērojams siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājums. Attiecībā uz fondiem, 
kuriem tiek piemērota KNR, tas nozīmē 
galveno uzmanību veltīt ilgtspējīgiem 
transporta veidiem un ieguldīt finanšu 
līdzekļus jomās, kas dod vislielāko 
Eiropas pievienoto vērtību, piemēram, 
Eiropas transporta tīklos. Paredzētajiem 
ieguldījumiem ir jānosaka prioritātes 
atbilstīgi tam, cik lielā mērā tie veicina 
mobilitāti, ilgtspēju, samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un sekmē 
Eiropas vienotās transporta telpas izveidi.
2.6.5. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
galvenokārt jāiegulda līdzekļi jaunas 
infrastruktūras veidošanā un pašreizējās 
infrastruktūras veiktspējas palielināšanā, 
to ievērojami modernizējot.
2.6.6. Jūras transporta ostas ir jāattīsta 
par efektīviem iebraukšanas un 
izbraukšanas punktiem, integrējot tās 
pilnā mērā ar sauszemes infrastruktūru. 
Prioritāte jāpiešķir projektiem, kuros 
galvenā uzmanība pievērsta piekļuvei 
ostām un savienojumiem ar iekšzemi. 
Iekšzemes ūdensceļu attīstībai ir 
jāpalielina ieguldījums ilgtspējīga Eiropas 
kravu pārvadājumu transporta attīstībā.
2.6.7. Jo īpaši ir jātiecas pēc finansējuma 
savstarpējas papildināmības starp ERAF 
un Kohēzijas fonda ieguldījumiem 
infrastruktūrā, kopīgi tos pārvaldot, kā arī 
starp Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu (CEF), kas ir 
tieši pārvaldīts instruments, kura projektu 
atlase notiek konkurences kārtībā. CEF 
finansē galvenā tīkla projektus 
(stratēģiski vissvarīgākos visaptverošā 
tīkla posmus), kuriem ir visaugstākā 
Eiropas pievienotā vērtība un kuri, šķiet, 
no to īstenošanas viedokļa ir 
vissarežģītākā TEN-T daļa — trūkst 
pārrobežu savienojumu, ir lieli sastrēgumi 
un vairākveidu režīms, trūkst pārrobežu 
savienojumu, ir lieli sastrēgumi un 
vairākveidu režīms. Kohēzijas fonds dos 
priekšroku projektiem, kuriem ir augsta 



AM\906345LV.doc 45/90 PE491.157v02-00

LV

Eiropas pievienotā vērtība, lai atbrīvotos 
no sastrēgumiem transporta tīklos, 
atbalstot TEN-T infrastruktūru gan 
galvenajā, gan visaptverošajā tīklā.
2.6.8. Kohēzijas fonds un struktūrfondi 
nodrošinās vietējās un reģionālās 
infrastruktūras un to savienojumus ar 
prioritārajiem Savienības tīkliem arī 
enerģētikas un telekomunikāciju nozarēs.
2.6.9. CEF papildina Kohēzijas fondu un 
struktūrfondus, jo tas dod ieguldījumu 
reģionālajos un vietējos infrastruktūras 
attīstības mērķos, lai nodrošinātu 
vislielāko pievienoto vērtību 
funkcionējošam un integrētam vienotajam 
tirgum un sociālajai, ekonomiskajai un 
teritoriālajai kohēzijai.

2.7. IPA, EKPI, EAF
2.7.1. Ir jātiecas pēc sinerģijas 
palielināšanas starp ārējiem 
instrumentiem un kohēzijas politiku, lai 
efektīvāk censtos sasniegt daudzos 
Savienības politiskos mērķus. Jo īpaši 
sinerģija un finansējuma savstarpējā 
papildināmība ir jāpanāk attiecībā uz 
Eiropas Attīstības fondu, 
Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumentu un Eiropas Kaimiņattiecību 
un partnerības instrumentu.
2.7.2. Atbilstīgi kohēzijas politikai 
tiecoties pēc ciešākas teritoriālās 
integrācijas, ir jāgūst labums no 
sinerģijas starp teritoriālās sadarbības 
pasākumiem un Eiropas Kaimiņattiecību 
un partnerības instrumentu. 
Papildināmības veidošanas potenciāls ir 
vislielākais attiecībā uz pārrobežu 
sadarbības pasākumiem. Dalībvalstīm un 
reģioniem tādēļ ir jānodrošina, lai 
pašreizējie pasākumi būtu saistīti ar 
jaunizveidotajām Eiropas teritoriālās 
sadarbības grupām, kas velta īpašu 
uzmanību sadarbībai un paraugprakses 
apmaiņai.
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3. Koordinācijas mehānisms starp 
fondiem, kuriem piemēro KNR.

3.1. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
jānodrošina, lai intervences pasākumi, 
kurus finansē KNR fondi, radītu sinerģiju 
un lai to racionalizācija novestu pie 
administratīvo izdevumu un 
administratīvā sloga samazināšanās.
3.2. Ministrijām un vadošajām iestādēm, 
kas atbildīgas par KNR fondu izlietojumu 
ir cieši jāsadarbojas partnerības līgumu 
un programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā. Tām jo īpaši:
a) jānosaka intervences joma, kombinējot 
KNR fondus,  tā, lai tie papildinātu cits 
citu un sasniegtu tematiskos mērķus, kas 
minēti šajā regulā;
b) jāveicina to vadošo iestāžu iesaistīšanās 
atbalsta shēmu izstrādē, kas atbildīgas par 
vienu no fondiem, uz kuru attiecas citu 
vadošo iestāžu un attiecīgo ministriju 
KNR, lai nodrošinātu sinerģiju un 
izvairītos no pārklāšanās;
c) jāizveido kopīgas uzraudzības komitejas 
programmām, kurās tiek īstenoti KNR 
fondi, kā arī citas kopīgās pārvaldības un 
kontroles struktūras, lai atvieglotu to 
iestāžu koordināciju, kas atbildīgas par 
KNR fondu izlietojumu;
d) jāizmanto kopīgi e–pārvaldes 
risinājumi, kas paredzēti pieteikumu 
iesniedzējiem un labuma guvējiem, kā arī 
vienas pieturas aģentūrām, lai konsultētos 
par iespēju gūt atbalstu no KNR fondiem.

4. Teritoriālās sadarbības prioritātes 
(pārrobežu, starpvalstu un starpreģionu)

4.1. Sadarbībā ir rodams liels reģionālās 
attīstības, darbavietu radīšanas un 
kohēzijas potenciāls, kas pārsniedz 
administratīvās robežas un tiecas 
pārsniegt arī dabas radītās robežas. 
Sadarbība, kas pamatojas uz kopīgām 
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vajadzībām kopējā teritorijā ir bieži 
visefektīvākā.
4.2. Pārrobežu sadarbība sakņojas 
izpratnē, ka daudzas problēmas pārsniedz 
administratīvās robežas. Efektīvai 
reaģēšanai ir vajadzīgi kopīgi sadarbības 
pasākumi un zināšanu apmaiņa pienācīgā 
teritoriālā līmenī. 
4.3. Turklāt potenciālu, kas slēpjas 
pierobežas reģionos, spēj atraisīt atbalsta 
pasākumi, kas paredzēti vietējiem 
iedzīvotājiem.
4.4. Divas pašreizējās makroreģionālās 
stratēģijas ir bruģējušas ceļu 
ieinteresētajām pusēm uz kopīgiem 
pasākumiem pienācīgā teritoriālā līmenī. 
Šīs stratēģijas ir vairojušas izpratni par 
vajadzību sadarboties, risinot problēmas, 
kuras nespēj atrisināt viena dalībvalsts, 
piemēram, Baltijas jūras vai Donavas 
attīrīšanas problēmu. Makroreģionālās 
stratēģijas un citus teritoriālās sadarbības 
veidus var atbalstīt gan ERAF, gan ESF, 
un makroreģionālo stratēģiju īpašie 
atbalsta nosacījumi ir jāizskaidro 
programmās.
4.5. Šķēršļu pārvarēšanai ir jābūt KNR 
fondu plānošanas sastāvdaļai —
pašreizējo makroreģionālo stratēģiju 
mērķiem ir jāatspoguļojas vajadzību 
analīzē un attiecīgo darbības programmu 
mērķu izvēlē, sākot ar plānošanas posmu.
Šīs stratēģijas nespēs izpildīt savu 
uzdevumu, ja makroreģionālo stratēģiju 
mērķi netiks iekļauti kohēzijas politikas 
programmu stratēģiskajā plānošanā 
reģionos un attiecīgajās dalībvalstīs.
4.6. Vienlaikus dalībvalstīm un reģioniem 
ir jānodrošina, lai teritoriālās sadarbības 
programmas sniedz efektīvu pienesumu 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem. 
Dalībvalstis un reģioni var šādā veidā 
veicināt sadarbību, kā arī pārbaudīt, 
izmēģināt un īstenot jaunus risinājumus, 
nodrošinot, ka šī sadarbība sniedz 
atbalstu plašākiem politiskiem mērķiem. 
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Pēc vajadzības teritoriālā sadarbība 
jāizmanto, lai pāri robežām savestu kopā, 
politikas veidotājus un tie kopīgā darbā 
atrisinātu kopīgas problēmas.
4.7. Dalībvalstīm un reģioniem ir jāuztver 
teritoriālās sadarbības programmas 
galvenokārt kā derīgu to šķēršļu 
pārvarēšanas līdzekli, kas stāv ceļā 
sadarbībai, kura savukārt atbalsta valstu 
un reģionālās politikas mērķus un kuras 
ietekme ir daudz plašāka par to, kas 
paredzēta programmās.
Visā pielikumā modālā darbības vārda 
forma „jādara” ir jāaizstāj ar formu 
„vajadzētu darīt”, izņemot atsaucēs uz 
partnerattiecībām saskaņā ar 5. pantu, 
kurās jālieto forma „dara”.
____________________

1 Sk. OV.......Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 23. oktobra 
Direktīva 2000/60/EK.
2 OV L 290, 6.11.2010., 39.–48. lpp. 
2010/670/ES: Komisijas 2010. gada 
3. novembra lēmums, ar ko nosaka 
komerciālo demonstrējumu projektu 
finansēšanas kritērijus un pasākumus, 
kuru mērķis ir videi droša CO2 
uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana, kā 
arī inovatīvu atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģiju demonstrējumu projekti 
saskaņā ar Kopienas siltumnīcefekta gāzu 
emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu, ko 
ieviesa ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2003/87/EK 
(2010/670/ES) OV L 275, 25.10.2003., 
32.–46. lpp.
3 „Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta 
telpu — virzība uz konkurētspējīgu un 
resursu ziņā efektīvu transporta 
sistēmu”(COM 2011) 144 galīgā 
redakcija.

Or. en
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Grozījums Nr. 536
Sergio Gutiérrez Prieto
S&D grupas vārdā

Regulas priekšlikums
-I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-I pielikums
Vienotais stratēģiskais satvars

Šā stratēģiskā satvara nolūks saskaņā ar 
10. pantu ir radīt līdzekli dažādu politikas 
aspektu koordinēšanai, integrēšanai un 
līdzsvarošanai reģionu konkrētos 
apstākļos un jo īpaši līdzekli, kā saskaņot 
un līdzsvarot investīciju prioritātes ar 
9. pantā noteikto tematisko mērķu 
sasniegšanu.

1. Horizontālie principi un pārnozaru 
problēmas

1.1. Partnerība un daudzlīmeņu 
pārvaldība 
1.1.1. Daudzlīmeņu pārvaldības princips 
paredz saskaņotu rīcību, kas veikta 
saskaņā ar subsidiaritātes un samērīguma 
principiem un partnerībā. Tam arī 
jāīstenojas operatīvas un institucionālas 
sadarbības veidā, jo īpaši izstrādājot un 
īstenojot Savienības politikas aspektus. 
Skaidra atsauce uz daudzlīmeņu 
pārvaldību šajā regulā nozīmē šā principa 
nostiprināšanu un nodrošina pašai 
kohēzijas politikai papildu vērtību.
1.1.2. Daudzlīmeņu pārvaldības princips 
jāievēro, lai veicinātu sociālas, 
ekonomiskas un teritoriālas kohēzijas 
sasniegšanu un Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un integrētas izaugsmes 
prioritāšu izpildi.
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1.1.3. Lai nodrošinātu efektīvu 
daudzlīmeņu pārvaldību, dalībvalstīm un 
reģioniem jāveic šādi pasākumi:
a) jāīsteno partnerība saskaņā ar Eiropas 
Rīcības kodeksu, kā minēts 5. pantā; 

b) jāizveido saskaņošanas mehānismi 
starp dažādajiem pārvaldības līmeņiem 
atbilstīgi attiecīgajām konstitucionālo 
pilnvaru sistēmām;
c) regulāri jāsniedz ziņojumi par 
partnerības īstenošanu.

1.1.4. Visos KNR fondu īstenošanas 
posmos īstenošana jāorganizē tā, lai 
reģionālās un vietējās iestādes tiktu tieši 
iesaistītas partnerības līgumu un 
programmu sagatavošanā, kā arī šo 
programmu īstenošanā, pārraudzībā un 
novērtēšanā. Lai nodrošinātu partnerību 
visos politikas īstenošanas posmos, 
jāiesaista arī sociālie un ekonomiskie 
partneri, citas sabiedriskas iestādes, kā arī 
struktūras, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, tostarp vides partneri, 
nevalstiskās organizācijas un struktūras, 
kas ir atbildīgas par līdztiesības 
veicināšanu un diskriminācijas 
nepieļaušanu.

1.2. Ilgtspējīga attīstība
1.2.1. Ilgtspējīgas attīstības princips, kā 
noteikts Līguma par Eiropas Savienību 
(LES) 3. pantā, ir saistīts ar progresa 
jēdzienu, kurā jāintegrē sociālie, 
ekonomiskie un vides apsvērumi, domājot 
par labklājību un labāku dzīves kvalitāti 
tagadējai paaudzei un nākamajām 
paaudzēm.
1.2.2. Ilgtspējīgas attīstības apsvērumiem, 
kā arī principam „piesārņotājs maksā” 
tāpēc jābūt katra plāna neatņemamai 
sastāvdaļai, sākot ar projektu, beidzot ar 
izpildi, no pārraudzības līdz 
novērtējumam. Principa „piesārņotājs 
maksā” nepiemērošana ir pieļaujama 
tikai izņēmuma gadījumos un ar 
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nosacījumu, ka tiek īstenoti skaidri 
pasākumi, kas mazina nelabvēlīgo 
ietekmi.
1.2.3. Lai risinātu sarežģītās problēmas, 
ar kurām dalībvalstis saskaras, tām kopā 
ar reģioniem jāizmanto visi pieejamie 
Savienības politikas instrumenti. Jo īpaši, 
lai risinātu klimata pārmaiņu problēmas, 
resursi jākoncentrē profilaktiskiem un 
nelabvēlīgo ietekmi mazinošiem 
pasākumiem. Visiem jauniem 
ieguldījumiem, kas veikti ar KNR finanšu 
līdzekļiem, jārada pret klimata pārmaiņu 
un dabas katastrofu izraisīto ietekmi 
izturīgi apstākļi.
1.2.4. ERAF un KF arī turpmāk jāveic 
būtiski ieguldījumi dalībvalstu un reģionu 
infrastruktūrās, lai pildītu Ūdens 
pamatdirektīvas1 un citu atbilstīgo 
direktīvu prasības. Jau ir un tiek radīti 
jauni tehnoloģiski risinājumi, kuru 
mērķis ir dot ieguldījumu ilgtspējīgā 
darbībā, tāpēc ERAF arī turpmāk 
jāturpina nodrošināt atbalstu pētījumiem 
šajā jomā. Šāda atbalsta mērķim jābūt  
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
pasākumu papildinājumam. Finansējums 
bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanas 
pasākumiem ir jāsniedz ELFLA un 
EJZF. Ja vides aizsardzības obligātās 
prasības teritorijai rada īpašus 
nelabvēlīgus apstākļus, var izmantot 
ELFLA, lai sniegtu atbalstu zemes 
apsaimniekotājiem.
1.2.5. Ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšana nedrīkst būt tehnisks 
uzdevums. Lai nodrošinātu, ka šis mērķis 
tiek praktiski īstenots KNR fondu darbībā, 
vadības iestādēm jāvelta pienācīga un 
konsekventa uzmanība šim mērķim visā 
programmas darbības ciklā un jāizvēlas 
aktīvāka pieeja, lai mazinātu videi 
nelabvēlīgas iejaukšanās ietekmi, inter 
alia, veicot šādas darbības:
a) novirzot investīcijas resursu ziņā 
visefektīvākajām iespējām;
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b) rūpīgi izsverot investīciju vajadzību, ja 
šīm investīcijām ir ievērojama negatīva 
ietekme uz vidi;
c) izvēloties ilgtermiņa perspektīvu, ja tiek 
salīdzinātas investīciju alternatīvo metožu 
„pilna cikla" izmaksas;
d) vairāk izmantojot videi nekaitīgu 
publisku iepirkumu.

1.3. Vīriešu un sieviešu līdztiesības un 
nediskriminēšanas veicināšana
1.3.1. Dalībvalstīm un reģioniem vairāk 
jācenšas izskaust nevienlīdzību un sekmēt 
vīriešu un sieviešu līdztiesību, kā arī 
apkarot diskrimināciju pēc dzimuma, 
rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
ticības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas visos KNR fondu 
īstenošanas posmos.
1.3.2. Dalībvalstīm un reģioniem jācenšas 
sasniegt vīriešu un sieviešu līdztiesības 
mērķi un jāveic pienācīgi pasākumi, lai 
novērstu jebkādu diskrimināciju 
pasākumu sagatavošanā, īstenošanā, 
pārraudzīšanā un novērtēšanā 
programmās, kas saņem KNR fondu 
līdzfinansējumu, un skaidri jāpaziņo par 
pasākumiem, lai šis princips programmās 
tiktu ņemts vērā.
1.3.3. Sieviešu lielāka līdzdalība darba 
tirgū gan kā darba devējām, gan darba 
ņēmējām stiprinātu Savienības 
ekonomiku. Šāda lielākas aktivitātes 
potenciāla atbrīvošana, palielinot sieviešu 
nodarbinātības līmeni, ir izšķiroša 
stratēģijas „Eiropa 2020” nodarbinātības 
mērķu sasniegšanai. Tāpēc pilnībā 
jānovērš šķēršļi sieviešu līdzdalībai darba 
tirgū. Dalībvalstīm un reģioniem 
jānodrošina, lai papildus ESF, ERAF, 
KF, EJZF un ELFLA arī tās finanšu 
darbības, kuras sekmē sieviešu 
ekonomisko neatkarību, dotu ieguldījumu 
darba un ģimenes dzīves pienācīgā 
līdzsvarošanā un palielinātu iespējas 
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sievietēm kā uzņēmējdarbības veicējām.
1.3.4. Pārraudzības un novērtēšanas 
programmas palīdzēs izmērīt gaidīto KNR 
fondu ietekmes ieguldījumu dzimumu 
līdztiesībā.

1.4. Pieejamība
1.4.1. Visiem produktiem un 
pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti 
sabiedrībai un tiek līdzfinansēti no KNR 
fondiem, jābūt pieejamiem. Jo īpaši 
būtiska ir pieejamība apbūvētai videi, 
transportam, informācijas un sakaru 
tehnoloģijām, lai integrētu nelabvēlīgā 
stāvoklī esošās grupas, tostarp personas 
ar invaliditāti.
1.4.2. Ir svarīgi pienācīgā veidā risināt to 
cilvēku vajadzības, kam ir visgrūtāk 
iekļauties darba tirgū.  Vienlīdzīgas 
attieksmes un diskriminācijas aizlieguma 
principi ir mūsu pamattiesību un vērtību 
stūrakmeņi. ES pretdiskriminācijas 
tiesību akti ir ievērojami paaugstinājuši 
iedzīvotāju aizsardzības līmeni visā ES 
teritorijā, bet vienlīdzība nodarbinātībā 
vēl nav sasniegta, jo īpaši attiecībā uz 
nelabvēlīgā stāvoklī esošiem cilvēkiem.
1.4.3. Īpaša uzmanība jāvelta jauniešiem, 
kas ir bezdarbnieki, vecāka gadagājuma 
cilvēkiem, personām ar invaliditāti, romu 
tautības cilvēkiem, migrantiem, bēgļiem 
un patvēruma meklētājiem, 
bezpajumtniekiem un citām riska grupām, 
kurām draud nabadzība, lai ļautu tām 
vieglāk iekļauties darba tirgū un pilnā 
mērā piedalīties sabiedrības dzīvē.
1.4.4. Dalībvalstīm un reģioniem 
jāturpina veicināt sociālo kohēziju ar 
tādiem pašiem noteikumiem, kā 
ekonomisko un teritoriālo kohēziju 
veicina visos ES reģionos, ja vēlas 
sasniegt stratēģijas „ES 2020” mērķus.

1.5. Demogrāfija
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1.5.1. Pielāgošanās demogrāfiskām 
pārmaiņām ir viena no pamatproblēmām, 
kas sagaida dalībvalstis un reģionus 
nākamajās desmitgadēs. Samazināts 
strādājošo iedzīvotāju skaits savienojumā 
ar pensionējušos cilvēku palielinātu 
īpatsvaru radīs papildu spriedzi 
dalībvalstu labklājības sistēmām un līdz 
ar to Savienības ekonomikas 
konkurētspējai.
1.5.2. Demogrāfiskās pārmaiņas rada 
jaunas problēmas. Šādi demogrāfiski 
procesi jāpētī un jārisina reģionālā un 
vietējā līmenī, jo īpaši, tiklīdz parādās 
dažādas attīstības tendences. Dalībvalstīm 
un reģioniem jāizmanto KNR fondi, lai 
izstrādātu individuālu stratēģiju 
demogrāfisko problēmu risināšanai un 
radītu iespējas „sirmo galvu ekonomikas” 
attīstīšanai.
1.5.3. Iespēju paplašināšana vecāka 
gadagājuma cilvēkiem dos daudz dažādu 
ieguvumu cilvēkiem, sabiedrībai un valstu 
budžetiem. Dalībvalstīm un reģioniem 
jāizmanto KNR fondi, lai veiktu 
pasākumus visu vecumu grupu 
iekļaušanas veicināšanai. Visu esošo 
cilvēkresursu labāka izmantošana, 
cenšoties atrisināt jauniešu bezdarbu, 
atspoguļo vienu no tūlītējiem 
uzdevumiem, kas risināms ar KNR fondu 
palīdzību, dodot ieguldījumu visu 
Savienības iedzīvotāju potenciāla 
maksimālā izmantošanā. Tas tiks 
sasniegts, pateicoties uzlabotai piekļuvei 
izglītības obligātajiem līmeņiem un 
kvalitātei, un sociālā atbalsta struktūru 
stiprināšanai. Ieguldījumi veselības 
infrastruktūrās arī kalpos ilgas un 
veselīgas darba dzīves mērķim visiem 
Savienības iedzīvotājiem.
1.5.4. Izstrādājot savas programmas, 
dalībvalstīm un reģioniem ir jāņem vērā 
demogrāfisko pārmaiņu ilgtermiņa 
problēmas. Reģioniem, kurus 
demogrāfiskās pārmaiņas ir skārušas 
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visvairāk, ir jāparedz pasākumi, lai:
a) atbalstītu demogrāfisku atjaunošanos, 
radot labākus nosacījumus ģimenēm un 
labāku darba un ģimenes dzīves līdzsvaru;
b) vairotu nodarbinātību, palielinātu 
produktivitāti un ekonomikas 
rezultativitāti, ieguldot izglītībā un 
pētniecībā;
c) pievērstos izglītības atbilstībai un 
kvalitātei un sociālā atbalsta struktūrām;

d) nodrošinātu vispārēju un kvalitatīvu 
veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes 
sniegšanu, tostarp ieguldījumus 
infrastruktūrā.

1.6. Nodarbinātība
1.6.1. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
jānodrošina augsta līmeņa nodarbinātības 
veicināšana, kā teikts LESD 9. pantā. 
Dalībvalstīm un reģioniem ir jānodrošina 
nodarbinātības iekļaušana visu VSS 
fondu pasākumu sagatavošanā, 
īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā, 
kā arī tās kā saistoša principa integrācija 
ERAF, ESF un Kohēzijas fonda 
programmās.
1.6.2. Dalībvalstu, reģionālajām, vietējām 
un citām attiecīgajām iestādēm ir jāizvēlas 
tie projekti, kam būs vislielākā ietekme uz 
darbavietu radīšanu, lai garantētu sociālo 
kohēziju. Fondiem īpaša uzmanība 
jāpievērš reģioniem un uzņēmumiem, 
kurus ietekmējuši pārstrukturēšanas un 
pārvietošanas procesi.
1.6.3. Kvalitatīvu darbavietu radīšanai 
jauniešiem tajos reģionos, kuros reģistrēts 
augsts jauniešu bezdarba līmenis, 
salīdzinot ar ES vidējo līmeni, ir jābūt 
prioritātei.

1.7. Nabadzības izskaušana un sociālā 
iekļaušana
1.7.1.  Prioritāte ir jāpiešķir projektiem, 
kas apvieno nodarbinātības mērķus un 
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stratēģijas ar integrētas aktīvas 
iekļaušanas pieeju, piemēram, projektos, 
kas paredzēti, lai stiprinātu paaudžu 
solidaritāti reģionālā un vietējā līmenī, 
vai tādos projektos, kas sniedz īpašu 
ieguldījumu dzimumu līdztiesībā un 
aktīvā neaizsargātu grupu iekļaušanā, 
tostarp nabadzīgo strādājošo iekļaušanā.

1.8. Integrēta pieeja
1.8.1.  Integrēta teritoriāla pieeja ir 
būtiska, lai efektīvi risinātu dalībvalstu un 
reģionu grūtības. Šīs grūtības ir saistītas 
ar: globalizācijas, vides un enerģētikas 
problēmām, ar novecošanos saistītu 
problēmu un demogrāfisko pārmaiņu, 
tehnoloģisko izmaiņu un inovāciju 
pieprasījuma, kā arī nevienlīdzīgu 
ienākumu un sociālās segregācijas 
ietekmi. Tas, ka šie jautājumi ir sarežģīti 
un savstarpēji saistīti, nozīmē, ka 
risinājumiem ir jābūt integrētiem, 
attiecināmiem uz vairākām nozarēm un 
dimensijām, lai tie būtu veiksmīgi.
1.8.2. Šajā kontekstā KNR ietvertie fondi 
ļauj apvienot dažādu ES fondu atbalstu 
integrētās finansējuma paketēs, kuras ir 
speciāli izstrādātas atbilstoši vietējām un 
reģionālajām vajadzībām.
1.8.3. Visnelabvēlīgākajos apvidos sociālo 
atstumtību var sekmīgi apkarot tikai, 
izveidojot visaptverošas, vairāku fondu 
finansētas programmas, kuru mērķis ir 
cilvēkresursu attīstība un vienlaikus 
sociālās infrastruktūras attīstība. Tāpēc 
sinerģijas nodrošināšana starp ESF un 
ERAF ir svarīga.
1.8.4. Izstrādājot savas stratēģijas un 
programmas nolūkā apzināt piemērotākās 
intervences, dalībvalstīm un reģioniem ir 
jāpievērš īpaša uzmanība dominējošām 
teritoriālajām, strukturālajām un 
institucionālajām īpašībām, piemēram, 
piekļuvei attiecīgajam reģionam, 
nodarbinātības sistēmām un darbaspēka 
mobilitātei, saiknēm starp pilsētām un 
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laukiem, dažādu nozaru savstarpējai 
atkarībai vietējā līmenī, kultūras 
mantojumam, novecošanai un 
demogrāfiskajām pārmaiņām u. c.
1.8.5. Dalībvalstīm ir jāanalizē, kādas ir to 
galvenās ar sabiedrību saistītās grūtības. 
Reaģējot uz šīm grūtībām, tām ir arī 
jāizskata jautājums par to, kurus 
konkrētos iedzīvotāju labklājības aspektus 
tās vēlas ietekmēt un veicināt, izmantojot 
politiku, un kā būtu jāizstrādā un jāīsteno 
politika attiecīgās dalībvalsts vai reģiona 
kontekstā.
1.8.6. Lai veicinātu labu politiku, kas ir 
izstrādāta atbilstoši konkrētām reģiona 
vajadzībām, dalībvalstīm un reģioniem ir 
jāturpina attīstīt integrēto teritoriālo 
pieeju politikas izstrādei un īstenošanai, 
ņemot vērā attiecīgos vietējos apstākļus, 
bet galveno uzmanību veltot šādiem 
svarīgiem aspektiem:
a) reģiona potenciāla un spējas īstenot 
„Eiropa 2020” stratēģiju izvērtējumam;

b) reģiona attīstības grūtību un spējas 
risināt šīs grūtības izvērtējumam;

c) atbilstoša teritoriālā mēroga un 
konteksta apzināšanai, lai izstrādātu un 
īstenotu politiku saskaņā ar 
subsidiaritātes principu;
d) efektīvai politikas īstenošanai 
nepieciešamu vairāku līmeņu pārvaldības 
pasākumu izstrādei;
e) politikas uzraudzībai un izvērtēšanai 
izmantojamu atbilstošu rezultātu un 
iznākumu rādītāju izvēlei.

2. KNR fondu sinerģija un koordinācija 
ar citiem ES politikas instrumentu 
aspektiem

2.1. Ievads
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2.1.1. Lai sasniegtu optimālus ilgtspējīgas 
izaugsmes un attīstības rezultātus, ir 
svarīgi koordinēt Savienības politiku un 
attiecīgos instrumentus, kuri ir būtiski 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas īstenošanai un līdzsvarotākai 
ES teritoriālajai attīstībai. Tas ir jāataino 
arī labākā Savienības budžeta un 
dalībvalstu valsts un reģionālo budžetu 
koordinācijā, finansējot kopīgas politikas 
prioritātes, kā arī uzlabotā vertikālā 
sadarbībā starp ES un valsts un 
reģionālām struktūrām.
2.1.2. Sinerģija un koordinācija nenozīmē 
viena veida risinājumus, kuri ir piemēroti 
visiem. Šajā kontekstā ir dziļāk jāanalizē 
Savienības politikas ietekme uz reģioniem 
un kohēziju, lai veicinātu efektīvu 
sinerģiju un apzinātu un veicinātu 
piemērotākos Eiropas līmeņa līdzekļus 
vietējo un reģionālo ieguldījumu 
atbalstam.
2.1.3. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
jānodrošina konsekvence plānošanas un 
īstenošanas posmos starp KNR fondu 
atbalstītajām intervencēm un citu ES 
politikas aspektu mērķiem. Šai ziņā tām 
ir:
a) jāapzina un jāizpēta savstarpējās 
saiknes starp dažādiem Savienības 
instrumentiem valsts un reģionu līmenī 
gan plānošanas, gan ieviešanas posmā;
b) jāoptimizē esošās struktūras un 
nepieciešamības gadījumā jāizveido 
jaunas, kas veicinātu dažādu stratēģisku 
instrumentu un struktūru prioritāšu 
apzināšanu koordinācijai valsts līmenī, 
jāizvairās no centienu dublēšanās un 
jāapzina jomas, kurās ir nepieciešams 
papildu finansiāls atbalsts;
c) pilnībā jāizmanto iespējas kombinēt 
dažādu instrumentu atbalstu, lai atbalstītu 
atsevišķus pasākumus un cieši sadarbotos 
ar tiem, kas ir atbildīgi par citu valsts 
instrumentu ieviešanu, lai nodrošinātu 
finansējuma saņēmējiem saskaņotas un 
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vienkāršotas iespējas saņemt 
finansējumu.

2.2. „Apvārsnis 2020”
2.2.1. Ir svarīgi stiprināt sinerģiju un 
savstarpējo saikni starp kohēzijas politiku 
un pamatprogrammu “Apvārsni 2020”, 
vienlaikus skaidri nodalot to intervences 
jomas.
2.2.2. Jo īpaši dalībvalstīm un reģioniem 
ir jāizstrādā valsts vai reģionālas 
pētniecības un inovāciju (R&I) stratēģijas 
“gudrai specializācijai” saskaņā ar Valsts 
reformu programmu. Šīs stratēģijas ir 
jāizstrādā ciešā sadarbībā starp valsts vai 
reģionālajām vadošajām iestādēm un ar 
“Apvārsni 2020” tieši saistītām iestādēm, 
iesaistot arī ieinteresētās puses, 
piemēram, universitātes un augstākās 
izglītības iestādes, vietējās rūpniecības 
nozares un sociālos partnerus. Šīs 
inovāciju stratēģijas ir jāņem vērā 
“Apvāršņa 2020” iepriekšējās un 
pakārtotajās darbībās.
2.2.3. Iepriekšēji pasākumi, lai sagatavotu 
reģionālos pētniecības un inovācijas 
dalībniekus līdzdalībai pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020”projektos („pakāpieni uz 
izcilību”), tiks veikti ar spēju veidošanas 
palīdzību. Saziņa un sadarbība starp 
„Apvārsnis 2020”dalībvalstu 
kontaktpunktiem un KNR fondu vadošo 
iestādi, ir jāuzlabo, jo īpaši attiecībā uz 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” 
atlasītajiem projektiem, kas nav finansēti 
resursu trūkuma dēļ.
2.2.4. Pakārtotajiem pasākumiem  ir 
jānodrošina līdzekļi to pētniecības un 
inovācijas rezultātu izmantošanai un 
izplatīšanai tirgū, kas saistīti ar 
programmu „Apvārsnis 2020” un ietver: 
izmēģinājumu rūpnīcas un 
demonstrējuma vietas, koncepcijas 
pierādījumus un sākumposma 
finansējumu, inkubatoru iekārtas un 
lietišķo pētniecību, īpašas rūpnieciskas un 
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tehnoloģiju nodošanas spējas un kopu 
atbalstu.
2.2.5. Ir jānodrošina kopīgs atbalsts 
dalībvalstu un reģionālajām iestādēm 
šādu inovācijas stratēģiju izstrādei un 
īstenošanai, kas var ietvert  atbalsta 
rašanu Eiropas nozīmes P&I 
infrastruktūru kopīgai finansēšanai, 
starptautiskas sadarbības veicināšanu, 
metodoloģisku atbalstu, izmantojot 
salīdzinošu izvērtēšanu, labas prakses 
apmaiņu un apmācību visos reģionos.
2.2.6. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
jāapsver šādi papildu pasākumi, kuru 
mērķis ir izcilības un inovācijas 
potenciāla atraisīšana, papildinot 
„Apvārsni 2020” un radot sinerģiju ar to:
a) mazāk attīstītu dalībvalstu 
jaunizveidoto izcilības centru un inovatīvo 
reģionu savienošana ar vadošajiem 
reģioniem citur Eiropā;
b) saikņu veidošana ar inovatīvām kopām 
un mazāk attīstītu reģionu izcilības 
atzinīgs novērtējums;
c) Eiropas Pētniecības telpas katedras 
izveide, lai piesaistītu izcilus zinātniekus, 
un
d) atbalsts pētnieku un inovatoru 
piekļuvei starptautiskiem tīkliem.

2.3. Finanšu instruments videi LIFE
2.3.1.  Sinerģija ar Savienības politikas 
instrumentiem (gan finanšu, gan citiem 
instrumentiem), kas kalpo klimata 
pārmaiņu mazināšanai, vides aizsardzībai 
un efektīvai resursu izmantošanai, ir 
jāizmanto, kur vien iespējams.
2.3.2. Tā kā programmas sniegs 
ieguldījumu ilgtspējīgas izaugsmes mērķu 
īstenošanā, vairāk uzmanības pievēršot 
tematikai un pastiprinot ilgtspējīgas 
attīstības principu, sinerģija, kas minēta 
2.3.1. punktā, piemīt fondu tiesiskajam 
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regulējumam, uz ko attiecas KNR.
2.3.3. Sinerģija ar LIFE, jo īpaši ar 
integrētiem dabas projektiem (piemēram, 
ekosistēmu pakalpojumu un bioloģiskās 
daudzveidības), kas saistīti ar ūdeni, 
atkritumiem, gaisu, klimata pārmaiņu 
mazināšanu un klimata pārmaiņu 
pielāgošanu, ir jāveicina. Ir jānodrošina 
sadarbība ar LIFE, atbalstot savstarpēji 
papildinošus projektus, kā arī veicinot 
tādus risinājumus, metodes un pieejas, 
kas ir saderīgas ar LIFE programmu.
2.3.4. Ir jāveicina vides ietekmes 
novērtējuma (EIA), ilgtspējības ietekmes 
novērtējuma (SIA), stratēģiskā vides 
novērtējuma (SEA) un citu būtisku 
instrumentu izmantošana, lai teritoriālajā 
plānošanā (tostarp makroreģionālo 
stratēģiju plānošanā) un reģionālo un 
vietējo lēmumu pieņemšanā ņemtu vērā 
bioloģiskās daudzveidības zudumu un 
klimata pārmaiņu ietekmi.
2.3.5. Dalībvalstīm un reģioniem jāveicina 
zaļā infrastruktūra, ekoinovācijas un 
inovatīvu tehnoloģiju pieņemšana, lai 
attīstītu videi nekaitīgu ekonomiku.
2.3.6. Spēju veidošana ir šo pasākumu 
veikšanas priekšnoteikums, un tai ir 
jāuzlabo vietējo un reģionālo iestāžu un 
partneru potenciāls un jāattīsta šo iestāžu 
prasmes.
2.3.7. Ņemot vērā to, ka vides problēmām 
nav administratīvo robežu, pārrobežu, 
starpreģionu un starpvalstu sadarbība 
starp Eiropas, dalībvalstu, reģionālajām 
un vietējām iestādēm bioloģiskās 
daudzveidības un visu reģionu dabas 
aizsardzībā ir ārkārtīgi svarīga. Labāka 
teritoriālās sadarbības un informācijas, 
pieredzes, un labas prakses apmaiņa dos 
ievērojamu ieguldījumu to mērķu 
sasniegšanā, kas saistīti ar vidi un 
klimatu.
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2.3.8. Turklāt to fondu finansējums, uz 
kuriem attiecas KNR, ir jāsaskaņo ar 
„NER 300” programmas atbalstu, kuram 
tiek izmantoti ieņēmumi no Eiropas 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
izsolēm2.

2.4.  Sociālo pārmaiņu un sociālās 
inovācijas programma (PSCI)
2.4.1. Sinerģija starp KNR fondiem un 
Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programmu (PSCI )ir 
jāpalielina ar mērķi veicināt stratēģijas 
„Eiropa 2020” īstenošanu — tās 
pamatmērķu, pamatiniciatīvu, integrēto 
pamatnostādņu un jaunatnes iespēju 
iniciatīvas īstenošanu, sniedzot finansiālu 
atbalstu Eiropas Savienības mērķiem, lai 
sekmētu plašu augstas kvalitātes 
nodarbinātību, garantētu pienācīgu un 
labu sociālo aizsardzību, izskaustu sociālo 
atstumtību un nabadzību, uzlabotu darba 
apstākļus, kā arī jauniešu nodarbinātības 
un izglītības apstākļus.
2.4.2. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
nodrošina, ka struktūrfondu pasākumi, jo 
īpaši ESF un PSCI pasākumi, atbilst 
Savienības pasākumiem citās jomās —
piemēram, sociālā dialoga, tiesiskuma un 
pamattiesību, vienlīdzīgu iespēju, 
izglītības, profesionālās izglītības, bērnu 
tiesību un labklājības, jaunatnes politikas, 
migrācijas politikas, pētniecības un 
inovācijas, uzņēmējdarbības, veselības, 
darba apstākļu, paplašināšanās un ārējo 
attiecību un vispārējās ekonomikas 
politikas jomā — un papildina tos.
2.4.3. Robežreģionos EURES pārrobežu 
partnerattiecībām ir liela nozīme īsta 
Eiropas darba tirgus attīstībā. EURES 
pārrobežu partnerattiecības tādēļ arī 
turpmāk ir jāatbalsta, izmantojot 
horizontālos Savienības pasākumus, 
kurus varētu papildināt dalībvalstu 
resursi vai ESF.
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2.4.4. Lai nodrošinātu savstarpēju 
papildināmību, PSCI pasākumi ir cieši 
jāsaskaņo ar kohēzijas politikas 
īstenošanas pasākumiem. Dalībvalstīm 
jāsaskaņo attiecīgie VSS fondu pasākumi, 
jo īpaši ESF un ERAF pasākumi, ar 
PSCI pīlāru mikrofinansēšanas 
pasākumiem, kuru mērķis ir atvieglot 
piekļuvi mikrofinansējumam un 
nodrošināt tā pieejamību personām, kas 
zaudējušas darbu vai kurām draud darba 
zaudēšana, vai kurām ir grūtības 
iekļauties vai no jauna iekļauties darba 
tirgū, kā arī personām, kam draud sociālā 
atstumtība un neaizsargātām personām, 
kas ir neizdevīgā stāvoklī attiecībā uz 
piekļuvi parastajam kredītu tirgum un 
kuras vēlas nodibināt vai pilnveidot savus 
mikrouzņēmumus, tostarp 
pašnodarbinātām personām, bez 
diskriminācijas attiecībā uz vecumu, kā 
arī mikrouzņēmumiem, jo īpaši sociālās 
ekonomikas uzņēmumiem, un 
mikrouzņēmumiem, kas nodarbina 
personas, kurām nav cerību iekļūt 
parastajā darba tirgū.
2.4.5. Pēc Eiropas Parlamenta iniciatīvas 
PSCI programma „Jaunatnes iniciatīvas 
ass” atbalsta pasākumus cilvēkiem, kas 
jaunāki par 25 gadiem, cita starpā, lai 
novērstu priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu, iesaistot jauniešus atkal 
apmācībās, lai attīstītu prasmes, kas 
vajadzīgas darba tirgū, lai tuvinātu darba, 
izglītības un apmācību pasaules, lai 
atbalstītu pirmo darba pieredzi un 
apmācību darba vietā, lai piedāvātu 
jauniešiem iespēju iegūt gan attiecīgās 
prasmes, gan darba pieredzi, gan 
kvalitatīvu praktikanta un mācekļa 
apmācību un lai atbalstītu viņu piekļuvi 
darba tirgum. Lai veicinātu šos 
pasākumus, dalībvalstīm un reģioniem 
jāievieš attiecīgie pasākumi VSS fondu 
programmās. 

2.5. „ERASMUS visiem”
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2.5.1. Sinerģija starp KNR fondiem un
programmu „Erasmus visiem” ir jāsekmē, 
lai maksimāli palielinātu ietekmi, ko rada 
ieguldījums cilvēkos. Šis ieguldījums dos 
lielu labumu gan individuāliem cilvēkiem, 
gan sabiedrībai kopumā, nodrošinot 
izaugsmi un labklājību. „Erasmus visiem” 
atbalsta tikai starpvalstu projektus, bet 
kohēzijas politika faktiski ir reģionāla 
mēroga. Dalībvalstis un reģioni tiek 
mudināti izmēģināt līdzekļus un metodes, 
kas radušās starpvalstu sadarbības 
rezultātā, izmantojot programmu 
„Erasmus visiem” un īstenojot pēc tam 
šos līdzekļus un metodes savā teritorijā ar 
KNR finansējuma palīdzību.
2.5.2. Komisijai un dalībvalstīm 
jānodrošina efektīva sadarbība starp 
kohēzijas politiku un programmu  
„Erasmus visiem”, skaidri nodalot 
ieguldījumu veidus un atbalstītās 
mērķgrupas.  „Erasmus visiem” sniegs 
atbalstu skolēnu, jaunatnes un darbinieku 
starpvalstu mācību mobilitātei, 
stratēģiskām partnerattiecībām starp 
organizācijām, ieinteresētajām pusēm un 
institūtiem visā Eiropā un pasākumiem, 
kas atbalsta politikas izstrādi un 
īstenošanu. Kohēzijas politikas sākotnējo 
ieguldījumu prioritārie mērķi būs: 
izglītība, apmācība iekļūšanai darba tirgū 
un pieaugušo mobilitāte izglītošanās 
nolūkos.
2.5.3. Turklāt labāki rezultāti tiks 
sasniegti, veicinot finansējuma 
savstarpējo papildināmību mobilitātes 
gadījumos, kā arī finansējot tos 
pasākumus, kuros izmantota 
paraugprakse un inovatīvi projekti, kas 
ES līmenī saistīti ar programmu 
„Erasmus visiem”. Dalībvalstu aģentūras, 
kas izveidotas saskaņā ar šo programmu, 
var veicināt koordināciju.

2.6. CEF + TEN, enerģētikas un 
telekomunikāciju tīkli
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2.6.1. Lai palielinātu Eiropas pievienoto 
vērtību, ERAF, Kohēzijas fonds, Eiropas 
komunikāciju tīkls un Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments 
(CEF) jāplāno ciešā sadarbībā, lai 
nodrošinātu optimālu saikni starp 
dažādiem infrastruktūras veidiem 
(transporta, enerģētikas un 
telekomunikāciju), vietējā, reģionālā un 
valstu līmenī, kā arī visā Savienībā. Ir 
jānodrošina maksimāls finansējums 
projektiem, kam liela nozīme visas 
Eiropas un vienotā tirgus mērogā, jo īpaši 
projektiem prioritārajās jomās —
transporta, enerģētikas un digitālo tīklu 
jomās.
2.6.2. Gluži kā valsts infrastruktūra ir 
jāplāno visaptveroši, ņemot vērā 
Savienības pārrobežu sakaru attīstību, un 
izveidojot sakarus starp dalībvalsts 
reģioniem, tā arī plāniem jāpamatojas uz 
faktiskām un prognozētām transporta 
vajadzībām, nosakot trūkstošos 
savienojumus un sastrēgumu vietas.
Ieguldījumiem reģionālajos savienojumos 
ar visaptverošu tīklu un Eiropas 
transporta tīkla infrastruktūru (TEN-T) ir
jānodrošina, ka pilsētu un lauku 
teritorijas gūst labumu, ko sniedz lielākie 
tīkli.
2.6.3. Prioritāšu noteikšana 
ieguldījumiem, kuru ietekme sniedzas pāri 
atsevišķas dalībvalsts robežām, jāsaskaņo 
ar TEN-T plānošanu, lai ERAF un 
Kohēzijas fonda ieguldījumi transporta 
infrastruktūrā pilnīgi atbilstu TEN-T 
pamatnostādnēm, kurās noteiktas 
Savienības prioritātes transporta jomā, 
tostarp: risinot arī  klimata pārmaiņu 
problēmas, paredzēto integrētā TEN-T 
tīkla attīstību un vairākveidu 
pārvadājumu koridora koncepciju.
2.6.4.Komisijas Baltajā grāmatā par 
transportu3 ir izklāstīts konkurētspējīgas 
un resursu ziņā efektīvas transporta 
sistēmas redzējums, uzsverot, ka 
transporta nozarē ir nepieciešams 
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ievērojams siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājums. Attiecībā uz fondiem, 
kuriem tiek piemērota KNR, tas nozīmē 
galveno uzmanību veltīt ilgtspējīgiem 
transporta veidiem un ieguldīt finanšu 
līdzekļus jomās, kas dod vislielāko 
Eiropas pievienoto vērtību, piemēram, 
Eiropas transporta tīklos. Paredzētajiem 
ieguldījumiem ir jānosaka prioritātes 
atbilstīgi tam, cik lielā mērā tie veicina 
mobilitāti, ilgtspēju, samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un sekmē 
Eiropas vienotās transporta telpas izveidi.
2.6.5. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
galvenokārt jāiegulda līdzekļi jaunas 
infrastruktūras veidošanā un pašreizējās 
infrastruktūras veiktspējas palielināšanā, 
to ievērojami modernizējot.
2.6.6. Jūras transporta ostas ir jāattīsta 
par efektīviem iebraukšanas un 
izbraukšanas punktiem, integrējot tās 
pilnā mērā ar sauszemes infrastruktūru.
Prioritāte jāpiešķir projektiem, kuros 
galvenā uzmanība pievērsta piekļuvei 
ostām un savienojumiem ar iekšzemi. 
Iekšzemes ūdensceļu attīstībai ir 
jāpalielina ieguldījums ilgtspējīga Eiropas 
kravu pārvadājumu transporta attīstībā.
2.6.7. Jo īpaši ir jātiecas pēc finansējuma 
savstarpējas papildināmības starp ERAF 
un Kohēzijas fonda ieguldījumiem 
infrastruktūrā, kopīgi tos pārvaldot, kā arī 
starp Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu (CEF), kas ir 
tieši pārvaldīts instruments, kura projektu 
atlase notiek konkurences kārtībā. CEF 
finansē galvenā tīkla projektus 
(stratēģiski vissvarīgākos visaptverošā 
tīkla posmus), kuriem ir visaugstākā 
Eiropas pievienotā vērtība un kuri, šķiet, 
no to īstenošanas viedokļa ir 
vissarežģītākā TEN-T daļa —  trūkst 
pārrobežu savienojumu, ir lieli sastrēgumi 
un vairākveidu režīms. Kohēzijas fonds 
dos priekšroku projektiem, kuriem ir 
augsta Eiropas pievienotā vērtība, lai 
atbrīvotos no sastrēgumiem transporta 
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tīklos, atbalstot TEN-T infrastruktūru gan 
galvenajā, gan visaptverošajā tīklā.
2.6.8. Kohēzijas fonds un struktūrfondi 
nodrošinās vietējās un reģionālās 
infrastruktūras un to savienojumus ar 
prioritārajiem Savienības tīkliem arī 
enerģētikas un telekomunikāciju nozarēs.
2.6.9. CEF papildina Kohēzijas fondu un 
struktūrfondus, jo tas dod ieguldījumu 
reģionālajos un vietējos infrastruktūras 
attīstības mērķos, lai nodrošinātu 
vislielāko pievienoto vērtību 
funkcionējošam un integrētam vienotajam 
tirgum un sociālajai, ekonomiskajai un 
teritoriālajai kohēzijai.

2.7. IPA, EKPI, EAF
2.7.1. Ir jātiecas pēc sinerģijas 
palielināšanas starp ārējiem 
instrumentiem un kohēzijas politiku, lai 
efektīvāk censtos sasniegt daudzos 
Savienības politiskos mērķus. Jo īpaši 
sinerģija un finansējuma savstarpējā 
papildināmība ir jāpanāk attiecībā uz 
Eiropas Attīstības fondu, 
Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumentu un Eiropas Kaimiņattiecību 
un partnerības instrumentu.
2.7.2. Atbilstīgi kohēzijas politikai 
tiecoties pēc ciešākas teritoriālās 
integrācijas, ir jāgūst labums no
sinerģijas starp teritoriālās sadarbības 
pasākumiem un Eiropas Kaimiņattiecību 
un partnerības instrumentu. 
Papildināmības veidošanas potenciāls ir 
vislielākais attiecībā uz pārrobežu 
sadarbības pasākumiem. Dalībvalstīm  un 
reģioniem tādēļ ir jānodrošina, lai 
pašreizējie pasākumi būtu saistīti ar 
jaunizveidotajām Eiropas teritoriālās 
sadarbības grupām, kas velta īpašu 
uzmanību koordinācijai un 
paraugprakses apmaiņai.

3. Koordinācijas mehānisms starp 
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fondiem, kuriem piemēro KNR

3.1. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
jānodrošina, lai intervences pasākumi, 
kurus finansē šie fondi, kuriem piemēro 
KNR, radītu sinerģiju un lai to 
racionalizācija novestu pie administratīvo 
izdevumu un administratīvā sloga  
samazināšanās.
3.2. Ministrijām un vadošajām iestādēm, 
kas atbildīgas par KNR fondu izlietojumu 
ir cieši jāsadarbojas partnerības līgumu 
un programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā. Tām jo īpaši:
a) jānosaka intervences joma, kombinējot 
KNR fondus, tā lai tie papildinātu cits citu 
un sasniegtu tematiskos mērķus, kas 
minēti šajā regulā;
b) jāveicina to vadošo iestāžu iesaistīšanās 
atbalsta shēmu izstrādē, kas atbildīgas par 
vienu no fondiem, uz kuru attiecas citu 
vadošo iestāžu un attiecīgo ministriju 
KNR, lai nodrošinātu sinerģiju un 
izvairītos no pārklāšanās;
c) jāizveido kopīgas uzraudzības komitejas 
programmām, kurās tiek īstenoti KNR 
fondi, kā arī citas kopīgās pārvaldības un 
kontroles struktūras, lai atvieglotu to 
iestāžu koordināciju, kas atbildīgas par 
KNR fondu izlietojumu;
d) jāizmanto kopīgi e–pārvaldes 
risinājumi, kas paredzēti pieteikumu 
iesniedzējiem un labuma guvējiem, kā arī 
vienas pieturas aģentūrām, lai konsultētos 
par iespēju gūt atbalstu no KNR fondiem;.
e) nodrošināt šo fondu pieejamību MVU.

4. Teritoriālās sadarbības prioritātes  
(pārrobežu, starpvalstu un starpreģionu)

4.1. Sadarbībā ir rodams liels reģionālās 
attīstības, darbavietu radīšanas un 
kohēzijas potenciāls, kas pārsniedz 
administratīvās robežas un tiecas 
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pārsniegt arī dabas radītās robežas. 
Sadarbība, kas pamatojas uz kopīgām 
vajadzībām kopējā teritorijā ir bieži 
visefektīvākā.
4.2. Pārrobežu sadarbība sakņojas 
izpratnē, ka daudzas problēmas pārsniedz 
administratīvās robežas. Efektīvai 
reaģēšanai ir vajadzīgi kopīgi sadarbības 
pasākumi un zināšanu apmaiņa pienācīgā 
teritoriālā līmenī. 
4.3. Turklāt potenciālu, kas slēpjas 
pierobežas reģionos, spēj atraisīt atbalsta 
pasākumi, kas paredzēti vietējiem 
iedzīvotājiem.
4.4. Divas pašreizējās makroreģionālās 
stratēģijas ir bruģējušas ceļu 
ieinteresētajām pusēm uz kopīgiem 
pasākumiem pienācīgā teritoriālā līmenī. 
Šīs stratēģijas ir vairojušas izpratni par 
vajadzību sadarboties, risinot problēmas, 
kuras nespēj atrisināt viena dalībvalsts, 
piemēram, Baltijas jūras vai Donavas 
attīrīšanas problēmu. Makroreģionālās 
stratēģijas un citus teritoriālās sadarbības 
veidus var atbalstīt gan ERAF, gan ESF, 
un makroreģionālo stratēģiju īpašie 
atbalsta nosacījumi ir jāizskaidro 
programmās.
4.5. Šķēršļu pārvarēšanai ir jābūt KNR 
fondu plānošanas sastāvdaļai —
pašreizējo makroreģionālo stratēģiju 
mērķiem ir jāatspoguļojas vajadzību 
analīzē un attiecīgo darbības programmu 
mērķu izvēlē, sākot ar plānošanas posmu. 
Šīs stratēģijas nespēs izpildīt savu 
uzdevumu, ja makroreģionālo stratēģiju 
mērķi netiks iekļauti kohēzijas politikas 
programmu stratēģiskajā plānošanā 
reģionos un attiecīgajās dalībvalstīs.
4.6. Vienlaikus dalībvalstīm un reģioniem 
ir jānodrošina, lai teritoriālās sadarbības 
programmas sniedz efektīvu pienesumu 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem. 
Dalībvalstis un reģioni var šādā veidā 
veicināt sadarbību, kā arī pārbaudīt, 
izmēģināt un īstenot jaunus risinājumus, 
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nodrošinot, ka šī sadarbība sniedz 
atbalstu plašākiem politiskiem mērķiem. 
Pēc vajadzības teritoriālā sadarbība 
jāizmanto, lai pāri robežām savestu kopā, 
politikas veidotājus un tie kopīgā darbā 
atrisinātu kopīgas problēmas.
4.7. Dalībvalstīm un reģioniem ir jāuztver 
teritoriālās sadarbības programmas 
galvenokārt kā derīgu to šķēršļu 
pārvarēšanas līdzekli, kas stāv ceļā 
sadarbībai, kura savukārt atbalsta valstu 
un reģionālās politikas mērķus un kuras 
ietekme ir daudz plašāka par to, kas 
paredzēta programmās.
____________________
1 Sk. OV.......Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 23. oktobra 
Direktīva 2000/60/EK.
2 OV L 290, 6.11.2010., 39.–48. lpp. 
2010/670/ES: Komisijas 2010. gada 
3. novembra lēmums, ar ko nosaka 
komerciālo demonstrējumu projektu 
finansēšanas kritērijus un pasākumus, 
kuru mērķis ir videi droša CO2 
uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana, kā 
arī inovatīvu atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģiju demonstrējumu projekti 
saskaņā ar Kopienas siltumnīcefekta gāzu 
emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu, ko 
ieviesa ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2003/87/EK 
(2010/670/ES) OV L 275, 25.10.2003., 
32.–46. lpp.
3 „Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta 
telpu — virzība uz konkurētspējīgu un 
resursu ziņā efektīvu transporta 
sistēmu”(COM 2011) 144 galīgā 
redakcija.

Or. en

Grozījums Nr. 537
Ádám Kósa
PPE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
-I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-I pielikums
Vienotais stratēģiskais satvars

Šā stratēģiskā satvara nolūks saskaņā ar 
10. pantu ir radīt līdzekli dažādu politikas 
aspektu koordinēšanai, integrēšanai un 
līdzsvarošanai reģionu konkrētos 
apstākļos un jo īpaši līdzekli, kā saskaņot 
un līdzsvarot investīciju prioritātes ar 
9. pantā noteikto tematisko mērķu 
sasniegšanu.

1. Horizontālie principi un pārnozaru 
problēmas

1.1. Partnerība un daudzlīmeņu 
pārvaldība 
1.1.1. Daudzlīmeņu pārvaldības princips 
paredz saskaņotu rīcību, kas veikta 
saskaņā ar subsidiaritātes un samērīguma 
principiem un partnerībā. Tam arī 
jāīstenojas operatīvas un institucionālas 
sadarbības veidā, jo īpaši izstrādājot un 
īstenojot Savienības politikas aspektus. 
Skaidra atsauce uz daudzlīmeņu 
pārvaldību šajā regulā nozīmē šā principa 
nostiprināšanu un nodrošina pašai 
kohēzijas politikai papildu vērtību.
1.1.2. Daudzlīmeņu pārvaldības princips 
jāievēro, lai veicinātu sociālas, 
ekonomiskas un teritoriālas kohēzijas 
sasniegšanu un Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un integrētas izaugsmes 
prioritāšu izpildi.
1.1.3. Lai nodrošinātu efektīvu 
daudzlīmeņu pārvaldību, dalībvalstīm un 
reģioniem jāveic šādi pasākumi:
a) jāīsteno partnerība saskaņā ar Eiropas 
Rīcības kodeksu, kā minēts 5. pantā; 
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b) jāizveido saskaņošanas mehānismi 
starp dažādajiem pārvaldības līmeņiem 
atbilstīgi attiecīgajām konstitucionālo 
pilnvaru sistēmām;
c) regulāri jāsniedz ziņojumi par 
partnerības īstenošanu;
d) Dalībvalstīm un vadošajām iestādēm 
jāizmanto daļa no saviem pašreizējā un 
nākamā plānošanas perioda tehniskās 
palīdzības līdzekļiem, lai nodrošinātu, ka 
partneriem, jo īpaši mazām vietējām 
iestādēm, ekonomiskajiem un sociālajiem 
partneriem un NVO, ir pietiekami līdzekļi, 
lai piedalītos  partnerības līguma un 
programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā.
1.1.4. Visos KNR fondu īstenošanas 
posmos īstenošana jāorganizē tā, lai 
reģionālās un vietējās iestādes tiktu tieši 
iesaistītas partnerības līgumu un 
programmu sagatavošanā, kā arī šo 
programmu īstenošanā, pārraudzībā un 
novērtēšanā. Lai nodrošinātu partnerību 
visos politikas īstenošanas posmos, 
jāiesaista arī sociālie un ekonomiskie 
partneri, citas sabiedriskas iestādes, kā arī 
struktūras, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, tostarp vides partneri, 
nevalstiskās organizācijas un struktūras, 
kas ir atbildīgas par līdztiesības 
veicināšanu un diskriminācijas 
nepieļaušanu.

1.2. Ilgtspējīga attīstība 
1.2.1. Ilgtspējīgas attīstības princips, kā 
noteikts Līguma par Eiropas Savienību 
(LES) 3. pantā, ir saistīts ar progresa 
jēdzienu, kurā jāintegrē sociālie, 
ekonomiskie un vides apsvērumi, domājot 
par labklājību un labāku dzīves kvalitāti 
tagadējai paaudzei un nākamajām 
paaudzēm.
1.2.2. Ilgtspējīgas attīstības apsvērumiem, 
kā arī principam „piesārņotājs maksā” 
tāpēc jābūt katra plāna neatņemamai 
sastāvdaļai, sākot ar projektu, beidzot ar 
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izpildi, no pārraudzības līdz 
novērtējumam. Principa „piesārņotājs 
maksā” nepiemērošana ir pieļaujama 
tikai izņēmuma gadījumos un ar 
nosacījumu, ka tiek īstenoti skaidri 
pasākumi, kas mazina nelabvēlīgo 
ietekmi.
1.2.3. Lai risinātu sarežģītās problēmas, 
ar kurām dalībvalstis saskaras, tām kopā 
ar reģioniem jāizmanto visi pieejamie 
Savienības politikas instrumenti. Jo īpaši, 
lai risinātu klimata pārmaiņu problēmas, 
resursi jākoncentrē profilaktiskiem un 
nelabvēlīgo ietekmi mazinošiem 
pasākumiem. Visiem jauniem 
ieguldījumiem, kas veikti ar KNR finanšu 
līdzekļiem, jārada pret klimata pārmaiņu 
un dabas katastrofu izraisīto ietekmi 
izturīgi apstākļi.
1.2.4. ERAF un KF arī turpmāk jāveic 
būtiski ieguldījumi dalībvalstu un reģionu 
infrastruktūrās, lai pildītu Ūdens 
pamatdirektīvas1 un citu atbilstīgo 
direktīvu prasības. Jau ir un tiek radīti 
jauni tehnoloģiski risinājumi, kuru 
mērķis ir dot ieguldījumu ilgtspējīgā 
darbībā, tāpēc ERAF arī turpmāk 
jāturpina nodrošināt atbalstu pētījumiem 
šajā jomā. Šāda atbalsta mērķim jābūt  
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
pasākumu papildinājumam. Finansējums 
bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanas 
pasākumiem ir jāsniedz ELFLA un 
EJZF. Ja vides aizsardzības obligātās 
prasības teritorijai rada īpašus 
nelabvēlīgus apstākļus, var izmantot 
ELFLA, lai sniegtu atbalstu zemes 
apsaimniekotājiem.

1.2.5. Ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšana nedrīkst būt tehnisks 
uzdevums. Lai nodrošinātu, ka šis mērķis 
tiek praktiski īstenots KNR fondu darbībā, 
vadības iestādēm jāvelta pienācīga un 
konsekventa uzmanība šim mērķim visā 
programmas darbības ciklā un jāizvēlas 
aktīvāka pieeja, lai mazinātu videi 
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nelabvēlīgas iejaukšanās ietekmi, inter 
alia, veicot šādas darbības:
a) novirzot investīcijas resursu ziņā 
visefektīvākajām iespējām;
b) rūpīgi izsverot investīciju vajadzību, ja 
šīm investīcijām ir ievērojama negatīva 
ietekme uz vidi;
c) izvēloties ilgtermiņa perspektīvu, ja tiek 
salīdzinātas investīciju alternatīvo metožu 
„pilna cikla" izmaksas; 
d) vairāk izmantojot videi nekaitīgu 
publisku iepirkumu.
e) nodrošinot piekļuvi ieguldījumiem 
visiem tiem atbalsta izmantotājiem, kas 
sniedz ieguldījumu pieejamas vides 
izveidē personām ar invaliditāti.

1.3. Vīriešu un sieviešu līdztiesības un 
nediskriminēšanas veicināšana 
1.3.1. Dalībvalstīm un reģioniem vairāk 
jācenšas izskaust nevienlīdzību un sekmēt 
vīriešu un sieviešu līdztiesību, kā arī 
apkarot diskrimināciju pēc dzimuma, 
rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
ticības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas visos KNR fondu 
īstenošanas posmos.
1.3.2. Dalībvalstīm un reģioniem jācenšas 
sasniegt vīriešu un sieviešu līdztiesības 
mērķi un jāveic pienācīgi pasākumi, lai 
novērstu jebkādu diskrimināciju 
pasākumu sagatavošanā, īstenošanā, 
pārraudzīšanā un novērtēšanā 
programmās, kas saņem KNR fondu 
līdzfinansējumu, un skaidri jāpaziņo par 
pasākumiem, lai šis princips programmās 
tiktu ņemts vērā.
1.3.3. Sieviešu lielāka līdzdalība darba 
tirgū gan kā darba devējām, gan darba 
ņēmējām stiprinātu Savienības 
ekonomiku. Šāda lielākas aktivitātes 
potenciāla atbrīvošana, palielinot sieviešu 
nodarbinātības līmeni, ir izšķiroša 
stratēģijas „Eiropa 2020” nodarbinātības 



AM\906345LV.doc 75/90 PE491.157v02-00

LV

mērķu sasniegšanai. Tāpēc pilnībā 
jānovērš šķēršļi sieviešu līdzdalībai darba 
tirgū. Dalībvalstīm un reģioniem 
jānodrošina, lai papildus ESF, ERAF, 
KF, EJZF un ELFLA arī tās finanšu 
darbības, kuras sekmē sieviešu 
ekonomisko neatkarību, dotu ieguldījumu 
darba un ģimenes dzīves pienācīgā 
līdzsvarošanā un palielinātu iespējas 
sievietēm kā uzņēmējdarbības veicējām.
1.3.4. Pārraudzības un novērtēšanas 
programmas palīdzēs izmērīt gaidīto KNR 
fondu ietekmes ieguldījumu dzimumu 
līdztiesībā.

1.4. Pieejamība
1.4.1. Visiem produktiem un 
pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti 
sabiedrībai un tiek līdzfinansēti no KNR 
fondiem, jābūt pieejamiem. Jo īpaši 
svarīgi ir, lai dalībvalstis, veicot attiecīgus 
pasākumus, nodrošina un veicina 
pieejamību apbūvētai videi, transportam, 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijām, un tādējādi atbalsta 
nelabvēlīgā stāvoklī esošu grupu, tostarp 
personu ar invaliditāti, iekļaušanu, 
saskaņā ar ANO Konvenciju par personu 
ar invaliditāti tiesībām.  
1.4.2. Ir būtiski rast pienācīgu risinājumu 
nelabvēlīgā stāvoklī esošo grupu 
vajadzībām, lai ļautu tām labāk 
integrēties darba tirgū un pilnā mērā 
piedalīties sabiedrības dzīvē.
1.4.3. Dalībvalstīm un reģioniem 
jāturpina veicināt sociālo kohēziju ar 
tādiem pašiem noteikumiem, kā 
ekonomisko un teritoriālo kohēziju 
veicina visos ES reģionos, ja vēlas 
sasniegt stratēģijas „ES 2020” mērķus.

1.5. Demogrāfija
1.5.1. Pielāgošanās demogrāfiskām 
pārmaiņām ir viena no pamatproblēmām, 
kas sagaida dalībvalstis un reģionus 
nākamajās desmitgadēs. Samazināts 
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strādājošo iedzīvotāju skaits savienojumā 
ar pensionējušos cilvēku palielinātu 
īpatsvaru radīs papildu spriedzi 
dalībvalstu labklājības sistēmām un līdz 
ar to Savienības ekonomikas 
konkurētspējai.
1.5.2. Demogrāfiskās pārmaiņas rada 
jaunas problēmas. Šādi demogrāfiski 
procesi jāpētī un jārisina reģionālā un 
vietējā līmenī, jo īpaši, tiklīdz parādās 
dažādas attīstības tendences. Dalībvalstīm 
un reģioniem jāizmanto KNR fondi, lai 
izstrādātu individuālu stratēģiju 
demogrāfisko problēmu risināšanai un 
radītu iespējas „sirmo galvu ekonomikas” 
attīstīšanai.
1.5.3. Iespēju paplašināšana vecāka 
gadagājuma cilvēkiem dos daudz dažādu 
ieguvumu cilvēkiem, sabiedrībai un valstu 
budžetiem. Dalībvalstīm un reģioniem 
jāizmanto KNR fondi, lai veiktu 
pasākumus visu vecumu grupu 
iekļaušanas veicināšanai. Visu esošo 
cilvēkresursu labāka izmantošana, 
cenšoties atrisināt jauniešu bezdarbu, 
atspoguļo vienu no tūlītējiem 
uzdevumiem, kas risināms ar KNR fondu 
palīdzību, dodot ieguldījumu visu 
Savienības iedzīvotāju potenciāla 
maksimālā izmantošanā. Tas tiks 
sasniegts, pateicoties uzlabotai piekļuvei 
izglītības obligātajiem līmeņiem un 
kvalitātei, un sociālā atbalsta struktūru 
stiprināšanai. Ieguldījumi veselības 
infrastruktūrās arī kalpos ilgas un 
veselīgas darba dzīves mērķim visiem 
Savienības iedzīvotājiem. 
1.5.4. Izstrādājot savas programmas, 
dalībvalstīm un reģioniem ir jāņem vērā 
demogrāfisko pārmaiņu ilgtermiņa 
problēmas. Reģioniem, kurus 
demogrāfiskās pārmaiņas ir skārušas 
visvairāk, ir jāparedz pasākumi, lai:
a) atbalstītu demogrāfisku atjaunošanos, 
radot labākus nosacījumus ģimenēm un 
labāku darba un ģimenes dzīves līdzsvaru; 
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b) vairotu nodarbinātību, palielinātu 
produktivitāti un ekonomikas 
rezultativitāti, ieguldot izglītībā un 
pētniecībā;
c) pievērstos izglītības atbilstībai un 
kvalitātei un sociālā atbalsta struktūrām
un
d) nodrošinātu izmaksu ziņā efektīvu 
veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes 
sniegšanu, tostarp ieguldījumus 
infrastruktūrā.

1.6. Integrēta pieeja 
1.6.1. Integrēta teritoriāla pieeja ir 
būtiska, lai efektīvi risinātu dalībvalstu un 
reģionu grūtības. Šīs grūtības ir saistītas 
ar: globalizācijas, vides un enerģētikas 
problēmām, ar novecošanos saistītu 
problēmu un demogrāfisko pārmaiņu, 
tehnoloģisko izmaiņu un inovāciju 
pieprasījuma, kā arī nevienlīdzīgu 
ienākumu un sociālās segregācijas 
ietekmi. Tas, ka šie jautājumi ir sarežģīti 
un savstarpēji saistīti, nozīmē, ka 
risinājumiem ir jābūt integrētiem, 
attiecināmiem uz vairākām nozarēm un 
dimensijām, lai tie būtu veiksmīgi. 
1.6.2. Šajā kontekstā KNR ietvertie fondi 
ļauj apvienot dažādu ES fondu atbalstu 
integrētās finansējuma paketēs, kuras ir 
speciāli izstrādātas atbilstoši vietējām un 
reģionālajām vajadzībām.
1.6.3. Izstrādājot savas stratēģijas un 
programmas nolūkā apzināt piemērotākās 
intervences, dalībvalstīm un reģioniem ir 
jāpievērš īpaša uzmanība dominējošām 
teritoriālajām, strukturālajām un 
institucionālajām īpašībām, piemēram, 
piekļuvei attiecīgajam reģionam, 
nodarbinātības sistēmām un darbaspēka 
mobilitātei, saiknēm starp pilsētām un 
laukiem, dažādu nozaru savstarpējai 
atkarībai vietējā līmenī, kultūras 
mantojumam, novecošanai un 
demogrāfiskajām pārmaiņām u. c.



PE491.157v02-00 78/90 AM\906345LV.doc

LV

1.6.4. Dalībvalstīm ir jāanalizē, kādas ir to 
galvenās ar sabiedrību saistītās grūtības. 
Reaģējot uz šīm grūtībām, tām ir arī 
jāizskata jautājums par to, kurus 
konkrētos iedzīvotāju labklājības aspektus 
tās vēlas ietekmēt un veicināt, izmantojot 
politiku, un kā būtu jāizstrādā un jāīsteno 
politika attiecīgās dalībvalsts vai reģiona 
kontekstā. 
1.6.5. Lai veicinātu labu politiku, kas ir 
izstrādāta atbilstoši konkrētām reģiona 
vajadzībām, dalībvalstīm un reģioniem ir 
jāturpina attīstīt integrēto teritoriālo 
pieeju politikas izstrādei un īstenošanai, 
ņemot vērā attiecīgos vietējos apstākļus, 
bet galveno uzmanību veltot šādiem 
svarīgiem aspektiem:
a) reģiona potenciāla un spējas īstenot 
„Eiropa 2020” stratēģiju izvērtējumam; 
b) reģiona attīstības grūtību un spējas 
risināt šīs grūtības izvērtējumam;
c) atbilstoša teritoriālā mēroga un 
konteksta apzināšanai, lai izstrādātu un 
īstenotu politiku saskaņā ar 
subsidiaritātes principu;
d) efektīvai politikas īstenošanai 
nepieciešamu vairāku līmeņu pārvaldības 
pasākumu izstrādei;
e) politikas uzraudzībai un izvērtēšanai 
izmantojamu atbilstošu rezultātu un 
iznākumu rādītāju izvēlei.

2. KNR fondu sinerģija un koordinācija 
ar citiem ES politikas instrumentu 
aspektiem

2.1. Ievads
2.1.1. Lai sasniegtu optimālus ilgtspējīgas 
izaugsmes un attīstības rezultātus, ir 
svarīgi koordinēt Savienības politiku un 
attiecīgos instrumentus, kuri ir būtiski 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas īstenošanai un līdzsvarotākai 
ES teritoriālajai attīstībai. Tas ir jāataino 
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arī labākā Savienības budžeta un 
dalībvalstu valsts un reģionālo budžetu 
koordinācijā, finansējot kopīgas politikas 
prioritātes, kā arī uzlabotā vertikālā 
sadarbībā starp ES un valsts un 
reģionālām struktūrām.
2.1.2. Sinerģija un koordinācija nenozīmē 
viena veida risinājumus, kuri ir piemēroti 
visiem. Šajā kontekstā ir dziļāk jāanalizē 
Savienības politikas ietekme uz reģioniem 
un kohēziju, lai veicinātu efektīvu 
sinerģiju un apzinātu un veicinātu 
piemērotākos Eiropas līmeņa līdzekļus 
vietējo un reģionālo ieguldījumu 
atbalstam.
2.1.3. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
jānodrošina konsekvence plānošanas un 
īstenošanas posmos starp KNR fondu 
atbalstītajām intervencēm un citu ES 
politikas aspektu mērķiem. Šai ziņā tām 
ir:
a) jāapzina un jāizpēta savstarpējās 
saiknes starp dažādiem Savienības 
instrumentiem valsts un reģionu līmenī 
gan plānošanas, gan ieviešanas posmā; 
b) jāoptimizē esošās struktūras un 
nepieciešamības gadījumā jāizveido 
jaunas, kas veicinātu dažādu stratēģisku 
instrumentu un struktūru prioritāšu 
apzināšanu koordinācijai valsts līmenī, 
jāizvairās no centienu dublēšanās un 
jāapzina jomas, kurās ir nepieciešams 
papildu finansiāls atbalsts;
c) pilnībā jāizmanto iespējas kombinēt 
dažādu instrumentu atbalstu, lai atbalstītu 
atsevišķus pasākumus un cieši sadarbotos 
ar tiem, kas ir atbildīgi par citu valsts 
instrumentu ieviešanu, lai nodrošinātu 
finansējuma saņēmējiem saskaņotas un 
vienkāršotas iespējas saņemt 
finansējumu.

2.2. „Apvārsnis 2020”
2.2.1. Ir svarīgi stiprināt sinerģiju un 
savstarpējo saikni starp kohēzijas politiku 
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un pamatprogrammu “Apvārsni 2020”, 
vienlaikus skaidri nodalot to intervences 
jomas.
2.2.2. Jo īpaši dalībvalstīm un reģioniem 
ir jāizstrādā valsts vai reģionālas 
pētniecības un inovāciju (R&I) stratēģijas 
“gudrai specializācijai” saskaņā ar Valsts 
reformu programmu. Šīs stratēģijas ir 
jāizstrādā ciešā sadarbībā starp valsts vai 
reģionālajām vadošajām iestādēm un ar 
“Apvārsni 2020” tieši saistītām iestādēm, 
iesaistot arī ieinteresētās puses, 
piemēram, universitātes un augstākās 
izglītības iestādes, vietējās rūpniecības 
nozares un sociālos partnerus. Attiecībā 
uz piekļuvi un pieejamu vidi un 
pakalpojumiem, ieinteresētās puses, kas 
pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, ir 
jāiesaista inovatīvu stratēģiju īstenošanā, 
kuras apmierinātu vecāka gadagājuma 
cilvēku vajadzības un veicinātu ideju par 
„universālo dizainu”, kas paredzēts visiem 
cilvēkiem. Šīs inovāciju stratēģijas ir 
jāņem vērā “Apvāršņa 2020” iepriekšējās 
un pakārtotajās darbībās.
2.2.3. Iepriekšēji pasākumi, lai sagatavotu 
reģionālos pētniecības un inovācijas 
dalībniekus līdzdalībai pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020”projektos („pakāpieni uz 
izcilību”), tiks veikti ar spēju veidošanas 
palīdzību. Saziņa un sadarbība starp 
„Apvārsnis 2020”dalībvalstu 
kontaktpunktiem un KNR fondu vadošo 
iestādi, ir jāuzlabo, jo īpaši attiecībā uz 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” 
atlasītajiem projektiem, kas nav finansēti 
resursu trūkuma dēļ.
2.2.4. Pakārtotajiem pasākumiem  ir 
jānodrošina līdzekļi to pētniecības un 
inovācijas rezultātu izmantošanai un 
izplatīšanai tirgū, kas saistīti ar 
programmu „Apvārsnis 2020” un ietver: 
izmēģinājumu rūpnīcas un 
demonstrējuma vietas, koncepcijas 
pierādījumus un sākumposma 
finansējumu, inkubatoru iekārtas un 
lietišķo pētniecību, īpašas rūpnieciskas un 
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tehnoloģiju nodošanas spējas un kopu 
atbalstu.
2.2.5. Ir jānodrošina kopīgs atbalsts 
dalībvalstu un reģionālajām iestādēm 
šādu inovācijas stratēģiju izstrādei un 
īstenošanai, kas var ietvert:  atbalsta 
rašanu Eiropas nozīmes P&I 
infrastruktūru kopīgai finansēšanai, 
starptautiskas sadarbības veicināšanu, 
metodoloģisku atbalstu, izmantojot 
salīdzinošu izvērtēšanu, labas prakses 
apmaiņu un apmācību visos reģionos.
2.2.6. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
jāapsver šādi papildu pasākumi, kuru 
mērķis ir izcilības un inovācijas 
potenciāla atraisīšana, papildinot 
„Apvārsni 2020” un radot sinerģiju ar to:
a) mazāk attīstītu dalībvalstu 
jaunizveidoto izcilības centru un inovatīvo 
reģionu savienošana ar vadošajiem 
reģioniem citur Eiropā;
b) saikņu veidošana ar inovatīvām kopām 
un mazāk attīstītu reģionu izcilības 
atzinīgs vērtējums;
c) Eiropas Pētniecības telpas katedras 
izveide, lai piesaistītu izcilus zinātniekus,
 un
d) atbalsts pētnieku un inovatoru 
piekļuvei starptautiskiem tīkliem.

2.3. Finanšu instruments videi LIFE
2.3.1. Sinerģija ar Savienības politikas 
instrumentiem (gan finanšu, gan citiem 
instrumentiem), kas kalpo klimata 
pārmaiņu mazināšanai, vides aizsardzībai 
un efektīvai resursu izmantošanai, ir 
jāizmanto, kur vien iespējams.
2.3.2. Tā kā programmas sniegs 
ieguldījumu ilgtspējīgas izaugsmes mērķu 
īstenošanā, vairāk uzmanības pievēršot 
tematikai un pastiprinot ilgtspējīgas 
attīstības principu, sinerģija, kas minēta 
2.3.1. punktā, piemīt fondu tiesiskajam 
regulējumam, uz ko attiecas KNR.
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2.3.3. Sinerģija ar LIFE, jo īpaši ar 
integrētiem dabas projektiem (piemēram, 
ekosistēmu pakalpojumu un bioloģiskās 
daudzveidības), kas saistīti ar ūdeni, 
atkritumiem, gaisu, klimata pārmaiņu 
mazināšanu un klimata pārmaiņu 
pielāgošanu, ir jāveicina. Ir jānodrošina 
sadarbība ar LIFE, atbalstot savstarpēji 
papildinošus projektus, kā arī veicinot 
tādus risinājumus, metodes un pieejas, 
kas ir saderīgas ar LIFE programmu.
2.3.4. Ir jāveicina vides ietekmes 
novērtējuma (EIA), ilgtspējības ietekmes 
novērtējuma (SIA), stratēģiskā vides 
novērtējuma (SEA) un citu būtisku 
instrumentu izmantošana, lai teritoriālajā 
plānošanā (tostarp makroreģionālo 
stratēģiju plānošanā) un reģionālo un 
vietējo lēmumu pieņemšanā ņemtu vērā 
bioloģiskās daudzveidības zudumu un 
klimata pārmaiņu ietekmi.
2.3.5. Dalībvalstīm un reģioniem jāveicina 
zaļā infrastruktūra, ekoinovācijas un 
inovatīvu tehnoloģiju pieņemšana, lai 
attīstītu videi nekaitīgāku ekonomiku.
2.3.6. Spēju veidošana ir šo pasākumu 
veikšanas priekšnoteikums, un tai ir 
jāuzlabo vietējo un reģionālo iestāžu un 
partneru potenciāls un jāattīsta šo iestāžu 
prasmes.
2.3.7. Ņemot vērā to, ka vides problēmām 
nav administratīvo robežu, pārrobežu, 
starpreģionu un starpvalstu sadarbība 
starp Eiropas, dalībvalstu, reģionālajām 
un vietējām iestādēm bioloģiskās
daudzveidības un visu reģionu dabas 
aizsardzībā ir ārkārtīgi svarīga. Labāka 
teritoriālās sadarbības un informācijas, 
pieredzes, un labas prakses apmaiņa dos 
ievērojamu ieguldījumu to mērķu 
sasniegšanā, kas saistīti ar vidi un 
klimatu.
2.3.8. Turklāt to fondu finansējums, uz 
kuriem attiecas KNR, ir jāsaskaņo ar 
„NER 300” programmas atbalstu, kuram 
tiek izmantoti ieņēmumi no Eiropas 
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emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
izsolēm2.

2.4. „ERASMUS visiem”
2.4.1. Sinerģija starp KNR fondiem un 
programmu „Erasmus visiem” ir jāsekmē, 
lai maksimāli palielinātu ietekmi, ko rada 
ieguldījums cilvēkos. Šis ieguldījums dos 
lielu labumu gan individuāliem cilvēkiem, 
gan sabiedrībai kopumā, nodrošinot 
izaugsmi un labklājību. „Erasmus visiem” 
atbalsta tikai starpvalstu projektus, bet 
kohēzijas fonda politika faktiski ir 
reģionāla mēroga. Dalībvalstis un reģioni 
tiek mudināti izmēģināt līdzekļus un 
metodes, kas radušās starpvalstu 
sadarbības rezultātā, izmantojot 
programmu „Erasmus visiem” un 
īstenojot pēc tam šos līdzekļus un metodes 
savā teritorijā ar KNR finansējuma 
palīdzību.
2.4.2. Komisijai un dalībvalstīm 
jānodrošina efektīva sadarbība starp 
kohēzijas politiku un programmu 
„Erasmus visiem”, skaidri nodalot 
ieguldījumu veidus un atbalstītās 
mērķgrupas.  „Erasmus visiem” sniegs 
atbalstu studentu, jaunatnes un 
darbinieku starpvalstu mācību mobilitātei, 
stratēģiskām partnerattiecībām starp 
organizācijām un institūtiem visā Eiropā 
un pasākumiem, kas atbalsta politikas 
izstrādi un īstenošanu. Kohēzijas politikas 
sākotnējo ieguldījumu prioritārie mērķi 
būs: izglītība, apmācība iekļūšanai darba 
tirgū un pieaugušo mobilitāte izglītošanās 
nolūkos.
2.4.3. Turklāt labāki rezultāti tiks 
sasniegti, veicinot finansējuma 
savstarpējo papildināmību mobilitātes 
gadījumos, kā arī finansējot tos 
pasākumus, kuros izmantota 
paraugprakse un inovatīvi projekti, kas 
ES līmenī saistīti ar programmu 
„Erasmus visiem”. Dalībvalstu aģentūras, 
kas izveidotas saskaņā ar šo programmu, 
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var veicināt saskaņošanu.

2.5. CEF + TEN, enerģētikas un 
telekomunikāciju tīkli
2.5.1. Lai palielinātu Eiropas pievienoto 
vērtību, ERAF, Kohēzijas fonds, Eiropas 
komunikāciju tīkls un Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments 
(CEF) jāplāno ciešā sadarbībā, lai 
nodrošinātu optimālu saikni starp 
dažādiem infrastruktūras veidiem 
(transporta, enerģētikas un 
telekomunikāciju), vietējā, reģionālā un 
valstu līmenī, kā arī visā Savienībā. Ir 
jānodrošina maksimāls finansējums 
projektiem, kam liela nozīme visas 
Eiropas un vienotā tirgus mērogā, jo īpaši 
projektiem prioritārajās jomās —
transporta, enerģētikas un digitālo tīklu 
jomās. 
2.5.2. Gluži kā valsts infrastruktūra ir 
jāplāno visaptveroši, ņemot vērā 
Savienības pārrobežu sakaru attīstību, un 
izveidojot sakarus starp dalībvalsts 
reģioniem, tā arī  plāniem jāpamatojas uz 
faktiskām un prognozētām transporta 
vajadzībām, nosakot trūkstošos 
savienojumus un sastrēgumu vietas. 
Ieguldījumiem reģionālajos savienojumos 
ar visaptverošu tīklu un Eiropas 
transporta tīkla infrastruktūru (TEN-T) ir 
jānodrošina, ka pilsētu un lauku 
teritorijas gūst labumu, ko sniedz lielākie 
tīkli.
2.5.3. Prioritāšu noteikšana 
ieguldījumiem, kuru ietekme sniedzas pāri 
atsevišķas dalībvalsts robežām, jāsaskaņo 
ar TEN-T plānošanu, lai ERAF un 
Kohēzijas fonda ieguldījumi transporta 
infrastruktūrā pilnīgi atbilstu TEN-T 
pamatnostādnēm, kurās noteiktas 
Savienības prioritātes transporta jomā, 
tostarp: vecāka gadagājuma cilvēkiem, 
personām ar kustību traucējumiem un 
pasažieriem ar invaliditāti paredzēta 
pieejamība, klimata pārmaiņu problēmu 
risinājumi, integrēta TENT–T tīkla 



AM\906345LV.doc 85/90 PE491.157v02-00

LV

attīstība nākotnē un vairākveidu 
pārvadājumu koridora koncepcija.
2.5.4. Komisijas Baltajā grāmatā par 
transportu3 ir izklāstīts konkurētspējīgas 
un resursu ziņā efektīvas transporta 
sistēmas redzējums, uzsverot, ka 
transporta nozarē ir nepieciešams 
ievērojams siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājums. Attiecībā uz fondiem, 
kuriem tiek piemērota KNR, tas nozīmē 
galveno uzmanību veltīt ilgtspējīgiem 
transporta veidiem un ieguldīt finanšu 
līdzekļus jomās, kas dod vislielāko 
Eiropas pievienoto vērtību, piemēram, 
Eiropas transporta tīklos. Paredzētajiem 
ieguldījumiem ir jānosaka prioritātes 
atbilstīgi tam, cik lielā mērā tie veicina 
mobilitāti, ilgtspēju, samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un sekmē 
Eiropas vienotās transporta telpas izveidi.
2.5.5. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
galvenokārt jāiegulda līdzekļi jaunas 
infrastruktūras veidošanā un pašreizējās 
infrastruktūras veiktspējas palielināšanā, 
to ievērojami modernizējot.
2.5.6. Jūras transporta ostas ir jāattīsta 
par efektīviem iebraukšanas un 
izbraukšanas punktiem, integrējot tās 
pilnā mērā ar sauszemes infrastruktūru. 
Prioritāte jāpiešķir projektiem, kuros 
galvenā uzmanība pievērsta piekļuvei 
ostām un savienojumiem ar iekšzemi. 
Iekšzemes ūdensceļu attīstībai ir 
jāpalielina ieguldījums ilgtspējīga Eiropas 
kravu pārvadājumu transporta attīstībā.
2.5.7. Jo īpaši ir jātiecas pēc finansējuma 
savstarpējas papildināmības starp ERAF 
un Kohēzijas fonda ieguldījumiem 
infrastruktūrā, kopīgi tos pārvaldot, kā arī 
starp Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu (CEF), kas ir 
tieši pārvaldīts instruments, kura projektu 
atlase notiek konkurences kārtībā. CEF 
finansē galvenā tīkla projektus 
(stratēģiski vissvarīgākos visaptverošā 
tīkla posmus), kuriem ir visaugstākā 
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Eiropas pievienotā vērtība un kuri, šķiet, 
no to īstenošanas viedokļa ir 
vissarežģītākā TEN-T daļa —  trūkst 
pārrobežu savienojumu, ir lieli sastrēgumi 
un vairākveidu režīms. Kohēzijas fonds 
dos priekšroku projektiem, kuriem ir 
augsta Eiropas pievienotā vērtība, lai 
atbrīvotos no sastrēgumiem transporta 
tīklos, atbalstot TEN-T infrastruktūru gan 
galvenajā, gan visaptverošajā tīklā. 
2.5.8. Kohēzijas fonds un struktūrfondi 
nodrošinās vietējās un reģionālās 
infrastruktūras un to savienojumus ar 
prioritārajiem Savienības tīkliem arī 
enerģētikas un telekomunikāciju nozarēs.
2.5.9. CEF papildina Kohēzijas fondu un 
struktūrfondus, jo tas dod ieguldījumu 
reģionālajos un vietējos infrastruktūras  
attīstības mērķos, lai nodrošinātu 
vislielāko pievienoto vērtību 
funkcionējošam un integrētam vienotajam 
tirgum un sociālajai, ekonomiskajai un 
teritoriālajai kohēzijai.

2.6. IPA, EKPI, EAF
2.6.1. Ir jātiecas pēc sinerģijas 
palielināšanas starp ārējiem 
instrumentiem un kohēzijas politiku, lai 
efektīvāk censtos sasniegt daudzos 
Savienības politiskos mērķus. Jo īpaši 
sinerģija un finansējuma savstarpējā 
papildināmība ir jāpanāk attiecībā uz 
Eiropas Attīstības fondu, 
Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumentu un Eiropas Kaimiņattiecību 
un partnerības instrumentu.
2.6.2. Atbilstīgi kohēzijas politikai 
tiecoties pēc ciešākas teritoriālās 
integrācijas, ir jāgūst labums no 
sinerģijas starp teritoriālās sadarbības 
pasākumiem un Eiropas Kaimiņattiecību 
un partnerības instrumentu. 
Papildināmības veidošanas potenciāls ir 
vislielākais attiecībā uz pārrobežu 
sadarbības pasākumiem. Dalībvalstīm un 
reģioniem tāpēc ir jānodrošina pašreizējo 
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pasākumu apvienošana ar jaunizveidoto 
Eiropas teritoriālo sadarbības grupu 
darbību, galvenokārt  uzmanību pievēršot 
nevalstiskajām organizācijām, jo īpaši 
jumta organizācijām, lai piekļūtu 
fondiem, koordinētu paraugpraksi un 
apmainītos ar to.

3. Koordinācijas mehānisms starp 
fondiem, kuriem piemēro KNR

3.1. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
jānodrošina, lai intervences pasākumi, 
kurus finansē šie fondi, kuriem piemēro 
KNR, radītu sinerģiju un lai to 
racionalizācija novestu pie administratīvo 
izdevumu un administratīvā sloga 
samazināšanās.
3.2. Ministrijām un vadošajām iestādēm, 
kas atbildīgas par KNR fondu izlietojumu, 
ir cieši jāsadarbojas partnerības līgumu 
un programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā. Tām jo īpaši:
a) jānosaka intervences joma, kombinējot 
KNR fondus, tā lai tie papildinātu cits citu 
un sasniegtu tematiskos mērķus, kas 
minēti šajā regulā;
b) jāveicina to vadošo iestāžu iesaistīšanās 
atbalsta shēmu izstrādē, kas atbildīgas par 
vienu no fondiem, uz kuru attiecas citu 
vadošo iestāžu un attiecīgo ministriju 
KNR, lai nodrošinātu sinerģiju un 
izvairītos no pārklāšanās;
c) jāizveido kopīgas uzraudzības komitejas 
programmām, kurās tiek īstenoti KNR 
fondi, kā arī citas kopīgās pārvaldības un 
kontroles struktūras, lai atvieglotu to 
iestāžu koordināciju, kas atbildīgas par 
KNR fondu izlietojumu;
d) jāizmanto kopīgi e–pārvaldes 
risinājumi, kas paredzēti pieteikumu 
iesniedzējiem un labuma guvējiem, kā arī 
vienas pieturas aģentūrām, lai konsultētos 
par iespēju gūt atbalstu no KNR fondiem.
3.3. Ir jāievieš Eiropas mēroga 
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uzraudzības sistēma, lai uzraudzītu KNR 
fondu izlietošanu un virzību stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā, 
nodrošinot partneru iesaistīšanu, kā 
minēts 5. pantā. 

4. Teritoriālās sadarbības prioritātes 
(pārrobežu, starpvalstu un starpreģionu)

4.1. Sadarbībā ir rodams liels reģionālās 
attīstības, darbavietu radīšanas un 
kohēzijas potenciāls, kas pārsniedz 
administratīvās robežas un tiecas 
pārsniegt arī dabas radītās robežas. 
Sadarbība, kas pamatojas uz kopīgām 
vajadzībām kopējā teritorijā ir bieži 
visefektīvākā. 
4.2. Pārrobežu sadarbība sakņojas 
izpratnē, ka daudzas problēmas pārsniedz 
administratīvās robežas. Efektīvai 
reaģēšanai ir vajadzīgi kopīgi sadarbības 
pasākumi un zināšanu apmaiņa pienācīgā 
teritoriālā līmenī. 
4.3. Turklāt potenciālu, kas slēpjas 
pierobežas reģionos, spēj atraisīt atbalsta 
pasākumi, kas paredzēti vietējiem 
iedzīvotājiem.
4.4. Divas pašreizējās makroreģionālās 
stratēģijas ir bruģējušas ceļu 
ieinteresētajām pusēm uz kopīgiem 
pasākumiem pienācīgā teritoriālā līmenī. 
Šīs stratēģijas ir vairojušas izpratni par 
vajadzību sadarboties, risinot problēmas, 
kuras nespēj atrisināt viena dalībvalsts, 
piemēram, Baltijas jūras vai Donavas 
attīrīšanas problēmu. Makroreģionālās 
stratēģijas un citus teritoriālās sadarbības 
veidus var atbalstīt gan ERAF, gan ESF, 
un makroreģionālo stratēģiju īpašie 
atbalsta nosacījumi ir jāizskaidro 
programmās.
4.5. Šķēršļu pārvarēšanai ir jābūt KNR 
fondu plānošanas sastāvdaļai —
pašreizējo makroreģionālo stratēģiju 
mērķiem ir jāatspoguļojas vajadzību 
analīzē un attiecīgo darbības programmu 
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mērķu izvēlē, sākot ar plānošanas posmu. 
Šīs stratēģijas nespēs izpildīt savu 
uzdevumu, ja makroreģionālo stratēģiju 
mērķi netiks iekļauti kohēzijas politikas 
programmu stratēģiskajā plānošanā 
reģionos un attiecīgajās dalībvalstīs.
4.6. Vienlaikus dalībvalstīm un reģioniem 
ir jānodrošina, lai teritoriālās sadarbības 
programmas sniedz efektīvu pienesumu 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem. 
Dalībvalstis un reģioni var šādā veidā 
veicināt sadarbību, kā arī pārbaudīt, 
izmēģināt un īstenot jaunus risinājumus, 
nodrošinot, ka šī sadarbība sniedz 
atbalstu plašākiem politiskiem mērķiem. 
Pēc vajadzības teritoriālā sadarbība 
jāizmanto, lai pāri robežām savestu kopā, 
politikas veidotājus un tie kopīgā darbā 
atrisinātu kopīgas problēmas.
4.7. Dalībvalstīm un reģioniem ir jāuztver 
teritoriālās sadarbības programmas 
galvenokārt kā derīgu to šķēršļu 
pārvarēšanas līdzekli, kas stāv ceļā 
sadarbībai, kura savukārt atbalsta valstu 
un reģionālās politikas mērķus un kuras 
ietekme ir daudz plašāka par to, kas 
paredzēta programmās.
____________________
1 Sk. OV.......Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 23. oktobra 
Direktīva 2000/60/EK.
2 OV L 290, 6.11.2010., 39.–48. lpp. 
2010/670/ES: Komisijas 2010. gada 
3. novembra lēmums, ar ko nosaka 
komerciālo demonstrējumu projektu 
finansēšanas kritērijus un pasākumus, 
kuru mērķis ir videi droša CO2 
uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana, kā 
arī inovatīvu atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģiju demonstrējumu projekti 
saskaņā ar Kopienas siltumnīcefekta gāzu 
emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu, ko 
ieviesa ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2003/87/EK 
(2010/670/ES) OV L 275, 25.10.2003., 
32.–46. lpp.
3 „Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta 
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telpu — virzība uz konkurētspējīgu un 
resursu ziņā efektīvu transporta 
sistēmu”(COM 2011) 144 galīgā 
redakcija.

Or. EN

Pamatojums

Efektīvu partnerības un uzraudzības principu īstenošanu nav iespējama, neradot partneriem 
iespējas, jo īpaši tādiem partneriem, kuriem ir ierobežoti cilvēku un finanšu resursi. Ir 
vajadzīgs īpašs ietekmes novērtējums attiecībā uz pieejamību, lai novērtētu plānotos 
pasākumus un ieguldījumus. Tāpēc, bez šaubām, pieejamība ir svarīgs kritērijs, kas jāņem 
vērā, nosakot, vai ieguldījums ir ilgtspējīgs, jo īpaši novecojošā sabiedrībā. Universāla 
dizaina ideja un vērtējoša pieeja kā ieguldījums nākotnē arī ir svarīgi pieejamības aspekti..


