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ĪSS PAMATOJUMS

Kohēzijas politika ir galvenais ieguldījumu instruments, ar kuru atbalsta Eiropas Savienības 
prioritātes, kas apvienotas stratēģijā ,,Eiropa 2020”. Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība ir 
nozīmīga šo prioritāšu daļa, tāpēc Eiropas kohēzijas politika ir arī piemērotākais paņēmiens, ar 
kuru veicināt pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisijas līmeni un ieguldījumus 
klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās pasākumiem, kā arī sekmēt vides un bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzību un ilgtspējīgu pilsētvides attīstību.

Komisija ir iesniegusi tiesību aktu priekšlikumu kopumu jaunai kohēzijas politikas sistēmai; šis 
priekšlikums ir minētā kopuma daļa, un tajā paredzēti grozījumi, kuru mērķis ir uzlabot politikas 
ietekmi uz Eiropas prioritāro uzdevumu sasniegšanu. Tiesību aktu kopumā ir ietverts tematisko 
mērķu saraksts saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” un vairāki visiem struktūrfondiem kopēji 
noteikumi par šo fondu pārvaldības vienkāršošanu un efektivitātes uzlabošanu.

Ar šo priekšlikumu tiek ieviesti īpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF), kura mērķis ir samazināt dažādu Savienības reģionu atšķirības. Attiecībā uz katru 
tematisko mērķi priekšlikumā ir izveidots ieguldījumu prioritāšu saraksts fonda līdzekļu 
izmantošanai un jo īpaši tiek ieviesta tematiskā koncentrācija, kas ir šāda: 
– attīstītākajos reģionos vai pārejas reģionos, kuru iekšzemes kopprodukts ir vienāds vai 

lielāks nekā 75 % no ES vidējā rādītāja, vismaz 80 % līdzekļu tiek rezervēti 
energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomai, pētniecībai un inovācijām, un 
MVU atbalstam un vismaz 20 % ir paredzēti energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu jomai;

– mazāk attīstītajos reģionos, kuru iekšzemes kopprodukts ir mazāks nekā 75 % no ES vidējā 
rādītāja un kuros jāņem vērā lielāka attīstības vajadzību dažādība, šie apjomi ir attiecīgi 
samazināti uz 50 % un 6 %.

Turklāt 5 % no ERAF līdzekļiem ir paredzēti ilgtspējīgai pilsētu attīstībai.

Lai virzība būtu vairāk vērsta uz rezultātiem, priekšlikumā ir noteikti arī kopējie rādītāji 
attiecībā uz fiziskajiem rezultātiem, kā arī uz rezultātiem, kas saistīti ar finansējuma 
galamērķi.

Atzinuma sagatavotājs piekrīt Komisijas priekšlikumam un atbalsta to, taču tajā pašā laikā 
ierosina dažus grozījumus, lai padarītu efektīvākus ieguldījumus, ko ERAF atbalsta ar mērķi 
īstenot Savienības prioritātes vides jomā.

Vispirms pilnībā jāpiekrīt Komisijas vēlmei ieviest tematisku ERAF koncentrāciju, tomēr 6 % 
līdzekļu paredzēt mazāk attīstītajiem reģioniem, lai tie visās nozarēs pārietu uz ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisijas līmeni, — tas nav pietiekami apsvērts priekšlikums, jo tieši 
tādos reģionos ir nepieciešami lielāki ieguldījumi, lai emisijas samazinātu. Tāpēc tiek 
ierosināts šo skaitli palielināt līdz 10 %.

Tajā pašā laikā nevajadzētu no tematiskās koncentrācijas izslēgt vides aizsardzību un resursu 
izmantošanas efektivitātes veicināšanu. Jo īpaši bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmas 
pakalpojumu aizsardzība un atjaunošana ir nozīmīgs uzdevums vides nākotnes 
nodrošināšanā — šiem virzieniem kopā ar pasākumiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, 
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vajadzētu kļūt par horizontālu pamatprincipu visām ilgtspējīgas attīstības politikas 
nostādnēm; vēlams paturēt prātā, ka bioloģiskā daudzveidība ir izšķirošs cilvēku dzīves 
kvalitātes un arī sugu izdzīvošanas faktors, tomēr 2010. gadam noteiktie mērķi šajā jomā nav 
sasniegti. Šo iemeslu dēļ ir ierosināti daži grozījumi, kuros tematiskais mērķis aizsargāt vidi
un veicināt resursu izmantošanas efektivitāti ietverts kā viena no ERAF prioritātēm, ko 
ierobežo tematiskā koncentrācija (80 % attīstītākajiem un pārejas reģioniem un 50 % mazāk 
attīstītiem reģioniem).

Visbeidzot, īpaša uzmanība tiek pievērsta ERAF kopējiem rādītājiem, kas jānosaka skaidri un 
tādā veidā, lai varētu objektīvi novērtēt ar vides prioritātēm saistītos mērķus. Pirmām kārtām, 
attiecībā uz to risku novēršanu un pārvaldību, kuri saistīti ar klimata pārmaiņām, atzinuma 
sagatavotājs uzskata, ka nevajadzētu uzsvērt tikai civilās aizsardzības pasākumus, bet ka 
lielāka uzmanība jāpievērš ekosistēmu profilakses un izturības potenciāla palielināšanai. 
Protams, svarīgi ir arī ieviest īpašus rādītājus attiecībā uz dabu un bioloģisko daudzveidību, 
piemēram, attiecībā uz jūras un piekrastes dzīvotņu saglabāšanu, zaļo infrastruktūru attīstību 
un jaunu zaļo zonu izveidi pilsētās.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Reģionālās attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) vismaz 80 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajiem mērķiem, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. panta 1., 3. un 4. punktā, kā arī

i) vismaz 80 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajiem mērķiem, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. panta 1., 3., 4. un 6. punktā,

Or. it

Pamatojums

Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte būtu jāiekļauj tematiskajos mērķos, 
kuriem piešķir ERAF finansējumu gan attīstītākajos un pārejas reģionos, gan mazāk 
attīstītajos reģionos.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – b apakšpunkts – i punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) vismaz 50 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajiem mērķiem, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. panta 1., 3. un 4. punktā,

i) vismaz 50 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajiem mērķiem, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. panta 1., 3., 4. un 6. punktā,

Or. it

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – b apakšpunkts – ii punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vismaz 6 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajam mērķim, kas minēts Regulas 
(ES) Nr. […]/2012 [KNR] 9. panta 
4. punktā.

ii) vismaz 10 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajam mērķim, kas minēts Regulas 
(ES) Nr. […]/2012 [KNR] 9. panta 
4. punktā.

Or. it

Pamatojums

Ļoti svarīgi ir struktūrfondus mazāk attīstītajos reģionos tematiski vairāk koncentrēt uz 
mērķiem, kas saistīti gan ar pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisijas līmeni, 
gan klimata pārmaiņu mazināšanu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) aizsargājot bioloģisko daudzveidību, 
augsni un veicinot ekosistēmu 
pakalpojumus, tai skaitā Natura 2000 un 

(d) aizsargājot bioloģisko daudzveidību, 
atjaunojot ekosistēmas, atveseļojot augsni 
un veicinot ekosistēmu pakalpojumus, tai 
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zaļās infrastruktūras, skaitā Natura 2000 un zaļās infrastruktūras,

Or. it

Pamatojums

Prioritārie ieguldījumi vides jomā nevar aprobežoties tikai ar bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzību, to mērķim jābūt aktīvi atjaunot ekosistēmas, kas ir bioloģiskās daudzveidības 
pamats.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
Pielikums – tabula – 21. rinda – Pilsētas transports

Komisijas ierosinātais teksts

Pilsētas transports pasažieru 
braucieni

Pasažieru braucienu, kuros izmanto 
atbalstītos pilsētas transporta pakalpojumus, 
skaita pieaugums

Grozījums

Sabiedriskais transports pasažieru 
braucieni

Pasažieru braucienu, kuros izmanto 
atbalstītos sabiedriskā transporta 
pakalpojumus, skaita pieaugums

Or. it

Pamatojums

Kopējos transporta jomas rādītājos vajadzētu ņemt vērā visus sabiedriskā transporta 
uzlabojumus, kas panākti, izmantojot ERAF.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
Pielikums – tabula – 24. rinda – Cietie atkritumi – 3. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkritumu pārstrādes papildjauda Atkritumu pārstrādes un atkārtotas 
izmantošanas papildjauda

Or. it
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Pamatojums

Direktīvā 2008/98 par atkritumiem ir noteikta atkritumu apsaimniekošanas hierarhija, kas 
sastāv no piecām pakāpēm, starp kurām atkārtota izmantošana ir svarīgāka nekā pārstrāde, 
tāpēc rādītājos būtu jāņem vērā abas šīs atkritumu apsaimniekošanas iespējas.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
Pielikums – tabula – 28. rinda – Risku novēršana un pārvaldība

Komisijas ierosinātais teksts

Risku novēršana un 
pārvaldība

cilvēku skaits Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no pretplūdu 
pasākumiem

Grozījums

Risku novēršana un 
pārvaldība

cilvēku skaits Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no pretplūdu 
pasākumiem

hektāri Tādas teritorijas platība, kurai ir liels plūdu 
novēršanas un mazināšanas potenciāls

Or. it

Pamatojums

Nepietiek ar to, ka risku novēršanas un pārvaldības jomas rādītājos ņem vērā tikai to 
iedzīvotāju skaitu, kuri gūst labumu no pretplūdu aizsardzības pasākumiem, bet, cenšoties 
rīkoties ekosistēmiski, svarīgs ir arī tādas teritorijas lielums, kurai ir liels riska novēršanas 
potenciāls.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
Pielikums – tabula – 29. rinda – Risku novēršana un pārvaldība

Komisijas ierosinātais teksts
cilvēku skaits Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no meža 

ugunsdrošības un citiem aizsardzības 
pasākumiem

Grozījums

cilvēku skaits Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no meža 
ugunsdrošības un citiem aizsardzības 
pasākumiem
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hektāri Tādas teritorijas platība, kurai ir liels 
ugunsizturības un meža ugunsgrēku 
novēršanas potenciāls

Or. it

Pamatojums

Tāpat kā attiecībā uz plūdiem, nepietiek ar to, ka risku novēršanas un pārvaldības jomas 
rādītājos ņem vērā tikai to iedzīvotāju skaitu, kuri gūst labumu no meža ugunsdrošības 
aizsardzības pasākumiem, bet svarīga ir arī teritorija, kurai ir liels riska novēršanas 
potenciāls.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
Pielikums – tabula – 32. rinda – Daba un bioloģiskā daudzveidība

Komisijas ierosinātais teksts

Daba un bioloģiskā 
daudzveidība

hektāri Dzīvotņu platība labākas saglabāšanas 
stāvoklī

Grozījums

Daba un bioloģiskā 
daudzveidība

hektāri Jūras un sauszemes dzīvotņu platība labākas 
saglabāšanas stāvoklī

km Kopējais krasta līnijas garums, uz kuru 
attiecas piekrastes erozijas novēršanas un 
samazināšanas atbalsts, ko piešķir saskaņā 
ar ekosistēmisku pieeju

hektāri Jaunas zaļās infrastruktūras

Or. it

Pamatojums

Kopējos dabas un bioloģiskās daudzveidības rādītājos būtu jāņem vērā ne vien sauszemes, 
bet arī jūras dzīvotnes un piekrastes erozijas novēršana. Turklāt dabas un bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzībā liela nozīme var būt zaļajām infrastruktūrām.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
Pielikums – tabula – 52.a rinda (jauna) – Pilsētu attīstība

Komisijas ierosinātais teksts
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Grozījums

m² Jaunas zaļās zonas pilsētās

Or. it

Pamatojums

Ilgtspējīgai pilsētu attīstībai jānotiek, pilsētu teritorijās palielinot zaļo zonu skaitu un platību, 
un tādēļ tas kādā rādītājā noteikti jāņem vērā.


