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ĪSS PAMATOJUMS

Kohēzijas politika ir būtisks Eiropas attīstības elements, un tai ir izšķiroša nozīme, lai 
sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus. Šis priekšlikums ir daļa no Komisijas izvirzītas 
plašākas likumdošanas paketes, ka rada nozīmīgas izmaiņas attiecībā uz to, kā tiek veidota un 
īstenota kohēzijas politika, lai palielinātu tās ietekmi Eiropas prioritāšu nodrošināšanā. Jaunā 
sistēma paredz nodrošināt kopīgus pamatnoteikumus, kas reglamentē visus strukturālos 
instrumentus. Tā definē tematisko mērķu sarakstu saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020”, kā arī 
izklāsta noteikumus par nosacījumiem un darbības pārskatu attiecībā uz uzraudzību, ziņošanu 
un izvērtēšanu, vadību un kontroli.

Šajā sakarā priekšlikumā ir izklāstīti īpaši noteikumi, kas reglamentē Kohēzijas fondu —
strukturālo instrumentu, kas palīdz tām dalībvalstīm, kuru nacionālais kopienākums (NKI) uz 
vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā 90 % no ES 27 dalībvalstu vidējā rādītāja, veikt 
ieguldījumus transporta tīklos un vidē.

Regula nosaka Fonda darbības jomu: Komisijas priekšlikums paredz, ka vides jomā Kohēzijas 
fonds veicina pāreju uz zema oglekļa izmešu līmeņa ekonomiku visās nozarēs, kā arī atbalsta 
ieguldījumus, kas ļauj pielāgoties klimata pārmaiņām un novērst risku, ieguldījumus 
ūdensapgādes un atkritumu nozarē un pilsētvidē. Atbalstu var piešķirt arī ieguldījumiem 
enerģētikas jomā, ja tie dod acīmredzamus pozitīvus vides ieguvumus, piemēram, veicinot 
energoefektivitāti un atjaunojamo enerģiju. Transporta jomā Kohēzijas fonds atbalsta 
ieguldījumus Eiropas transporta tīklā, kā arī transporta sistēmās ar zemām oglekļa dioksīda 
emisijām un ilgtspējīgā pilsētas transportā.

Referente atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto jauno sistēmu un ierosinājumu attiecībā uz 
īpašiem noteikumiem, kas reglamentē Kohēzijas fondu. Tomēr referente uzskata, ka kohēzijas 
politikai, kas tiek uzskatīta par būtisku instrumentu ilgtspējīgai attīstībai Eiropas Savienībā, 
būtu jāpiemēro holistiska pieeja, kurā vienlaikus ņem vērā vides aizsardzību, integrētas 
enerģētikas politikas pieņemšanu, darbavietu radīšanu, ilgtspējīga transporta un „viedu 
pilsētu” attīstību, kas nodrošina saviem iedzīvotājiem augstu dzīves kvalitāti. Stingrāks 
uzsvars jāliek uz struktūrfondiem pieejamības nosacījumiem, un šie fondi ir jāpārvalda, 
pilnībā ievērojot pārskatāmību un nodrošinot, ka dalībvalstis un reģioni Eiropas Savienības 
uzraudzībā tam atvēl reālu „kvalitātes naudu”.

Paturot prātā šo mērķi, referente vēlētos ieviest vairākus grozījumus, lai uzlabotu konkrēto 
priekšlikumu par Kohēzijas fondu.

Pirmkārt, ilgtspējīgai pilsētu attīstībai būtiski svarīga ir integrēta pieeja — izveidot „viedo 
pilsētu” nozīmē tūlīt risināt jautājumus saistībā ar energoefektivitāti un enerģijas ražošanu, 
pieejamību, apzaļumotām sabiedriskām teritorijām, sociālo integrāciju un cilvēku mājvietu 
pielāgošanu ilgtspējas prasībām. Tāpēc tiek ieviesti vairāki grozījumi, lai Kohēzijas fonds 
tiktu labāk koncentrēts uz jautājumu par integrētu pilsētu attīstību.

Turklāt darbības spēju uzlabošanai un tehniskajai palīdzībai ir izšķirošā nozīme, lai panāktu 
pozitīvus un ilgstošus Kohēzijas fonda rezultātus, veicinot efektivitāti un pārredzamību 
attiecībā uz valsts pārvaldes un privātā sektora dalībniekiem, kas iesaistīti fonda pārvaldē. 
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Savienībai, īstenojot kohēzijas politiku, vajadzētu veicināt labu pārvaldību un pārdomātu 
specializāciju.

Turklāt Kohēzijas fonds var būt svarīgs impulss, lai veicinātu uz ekosistēmu balstītu pieeju 
bioloģiskās daudzveidības un ainavu aizsardzībai un atjaunošanai, uzlabotu saskarni starp 
pilsētu un lauku teritorijām, veicinātu integrālu teritoriālo kohēziju, kas ietver pilsētu biotopu 
un kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

Visbeidzot, kopējie rādītāji, kas mēra Fonda mērķu sasniegšanas pakāpi, būtu jāpapildina ar 
jauniem un skaidrākiem ilgtspējīgas attīstības rādītājiem. Šādiem rādītājiem ir jāņem vērā, cik 
darba vietu ir radīts, izmantojot Kohēzijas fondu, un izmantojot privāto ieguldījumu, kas 
atbilst atbalstam no valsts līdzekļiem; būtu arī jāievieš jauni rādītāji, lai skaidri novērtētu, kā 
tiek ieviestas un īstenotas pilsētu stratēģijas, kas tiecas attīstīt „viedās pilsētas” mūsu 
nākotnei.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tehnisko palīdzību. (c) tehnisko palīdzību un darbības spēju 
uzlabošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) mājokļu sektoru. svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) sekmējot energoefektivitāti un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
mazos un vidējos uzņēmumos;

(ii) sekmējot energoefektivitāti un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
uzņēmumos, jo īpaši mazos un vidējos 
uzņēmumos (MVU);

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iiia) atbalstot to, ka cilvēku mājvietas 
pilsētās un laukos tiek pielāgotas 
energoefektivitātes prasībām un 
atjaunojamās enerģijas izmantošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(v) veicinot pilsētām paredzētas ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni saistītas 
stratēģijas.

(v) veicinot pilsētām paredzētas ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni saistītas 
stratēģijas un ilgtspējīgus, viedus un 
integrētus enerģētikas rīcības plānus;

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) atbalstot īpašu ieguldījumu, kas dotu 
iespēju pielāgoties klimata pārmaiņām;

(i) atbalstot īpašu ieguldījumu, kas dotu 
iespēju pielāgoties klimata pārmaiņām, 
tostarp atjaunojot upju un krastu 
ekosistēmas plūdu aizsardzības nolūkos;

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) veicinot ieguldījumu, kas ļauj risināt ar 
konkrētiem riskiem saistītas problēmas, 
nodrošināt noturību pret katastrofām un 
izstrādāt katastrofu pārvarēšanas sistēmas;

(ii) veicinot ieguldījumu un tehnisko un 
iestāžu darbības spēju, kas ļauj risināt ar 
konkrētiem riskiem saistītas problēmas, 
nodrošināt noturību pret katastrofām un 
izstrādāt katastrofu pārvarēšanas sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) aizsargāt un atjaunot bioloģisko 
daudzveidību, tostarp ar zaļo infrastruktūru 
starpniecību;

(iii) aizsargāt un atjaunot bioloģisko 
daudzveidību, augsnes kvalitāti, ainavas, 
kam ir nozīme kultūras mantojumā, un 
veicināt ekosistēmas pakalpojumus,
tostarp ar zaļo infrastruktūru starpniecību;

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iiia) veicinot saskanīgu pilsētas un lauku 
teritoriju saistību, lai uzlabotu ekoloģisko 
ilgtspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts – iib punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iiib) veicinot integrētas pilsētvides 
attīstības stratēģijas viedām pilsētām, 
kurās ievērota holistiska pieeja 
energoefektivitātei, pieejamībai, zaļajām 
zonām, mājokļu pielāgošanai un 
sociālajai integrācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) uzlabojot pilsētvidi, tostarp atjaunojot 
pamestas rūpnieciskas teritorijas un 
samazinot gaisa piesārņojumu;

(iv) uzlabojot pilsētvidi, tostarp atjaunojot 
pamestas rūpnieciskas teritorijas, izveidojot 
un paplašinot zaļās zonas, un samazinot 
gaisa piesārņojumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) palielināt publiskās pārvaldes iestāžu 
rīcībspēju un efektivitāti, pastiprinot ar 
Kohēzijas fonda īstenošanu saistītās
publiskās pārvaldes iestāžu un publisko 
dienestu rīcībspēju un efektivitāti.

(e) palielināt publiskās pārvaldes iestāžu 
rīcībspēju un efektivitāti, sniedzot tehnisko 
palīdzību un veicinot publiskās pārvaldes 
iestāžu un publisko dienestu efektivitāti, lai 
varētu efektīvi un pārredzami izmantot 
Kohēzijas fondu.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
Pielikums – tabula – -1. rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Produktīvi 
ieguldījumi

Izaugsme un 
nodarbinātība

uzņēmumi Uzņēmumu skaits, kas saņem dotācijas

EUR Privāti ieguldījumi, kas līdzinās atbalstam no 
publiskiem līdzekļiem

pilnas slodzes 
ekvivalenti

Darbavietu skaits, kas radītas ar finansējuma 
palīdzību

Or. en
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
Pielikums – tabula – 3. sleja – 2. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkritumu pārstrādes papildjauda Atkritumu atkārtotas izmantošanas un
pārstrādes papildu jauda

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
Pielikums – tabula – 15.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

uzņēmumi Uzņēmumu skaits, ieskaitot MVU, ar uzlabotu 
energoefektivitāti

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
Pielikums – tabula – 18.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pilsētu attīstība

personas Iedzīvotāji, kas dzīvo teritorijās ar integrētām 
pilsētu attīstības stratēģijām

m2 Jaunas zaļās zonas pilsētās

personas Iedzīvotāji, kas dzīvo teritorijās, kurās ir uzlabots 
kultūras mantojums un saglabātas vēsturiskas ēkas
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EUR Ieguldījumi ekonomisko aktivitāšu dinamikas 
palielināšanā pilsētu teritorijās

Or. en


