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ĪSS PAMATOJUMS

Struktūrfondi ir viens no svarīgākajiem Eiropas Savienības instrumentiem, lai ar stratēģiskiem 
finanšu ieguldījumiem īstenotu Savienības politikas mērķus enerģētikas, inovāciju, 
pētniecības, telekomunikāciju un MVU jomā. Tāpēc Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteja ir dziļi ieinteresēta pareizā mērķu un ieguldījumu prioritāšu noteikšanā ES kohēzijas 
politikai laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam un ir arī iesaistīta šajā procesā. Turklāt 
mums jānodrošina, ka ieguldījumi no struktūrfondiem ir pienācīgi saskaņoti ar citām 
Kopienas programmām, jo īpaši „Apvārsnis 2020”, Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instruments un Cosme, un ka efektīvi tiek izmantota sinerģija starp dažādiem fondiem.

Lai precizētu mērķus un ieguldījumu prioritātes un uzlabotu koordināciju un fondu pareizu 
izmantošanu, atzinuma sagatavotājs ierosina vairākus grozījumus gan Komisijas 
priekšlikumā, gan noteikumos par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF) un Kohēzijas 
fondu.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka vienotais stratēģiskais satvars, kurā iekļauti vairāki svarīgi 
un visiem reģionālās politikas fondiem kopīgi pamatnostādņu un noteikumu elementi, būtu 
jāizskata un jāapstiprina Parlamentā un Padomē, turklāt Kopienas iestādēm sadarbojoties pēc 
iespējas ciešāk.

Ņemot to vērā, atzinuma sagatavotājs vēlētos atstāt šā jautājuma izlemšanu atbildīgās 
komitejas ziņā, taču šajā atzinumā ierosināt:
- grozījumus, ar kuriem stingri ierobežo vienotā stratēģiskā satvara jomu, nosakot, ka ar 

to darbības līmenī pārvērš tikai tos mērķus un ieguldījumu prioritātes, kuras noteiktas 
pamatdokumentā;

- grozījumus attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu, kuru mērķis ir labāk noteikt 
ieguldījumu prioritātes, tādējādi aizstājot galvenās darbības, kas noteiktas Komisijas 
dienestu darba dokumentā (SWD(2012) 61, galīgā redakcija).

Ar to atzinuma sagatavotājs vēlētos panākt, ka struktūrfondu stratēģiskos mērķus un 
svarīgākās ieguldījumu prioritātes apspriež un par tām lemj likumdevējs.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās 
attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai palielinātu sinerģiju starp 
struktūrfondiem un citām Kopienas 
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programmām, Komisijai būtu jāizveido un 
regulāri jāatjaunina tiešsaistē pieejams 
saraksts ar projektu priekšlikumiem 
Kopienas programmām, kas ir novērtēti 
pozitīvi, bet nav saņēmuši Kopienas 
finansējumu vai saņēmuši to 
nepietiekamā apjomā. Dalībvalstīm būtu 
jāapsver, vai uz tām attiecināmus projektu 
priekšlikumus šajā sarakstā varētu iekļaut 
to darbības programmās.

Or. en

Pamatojums

Šis jaunais apsvērums atspoguļo ierosinājumu ieviest t.s. „izcilības zīmogu”, kas piešķirams 
izciliem projektiem vai demonstrācijas / izmēģinājuma pasākumiem (īstenotiem saskaņā ar 
tādām programmām kā „Apvārsnis 2020”, Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments 
un Cosme), kas netika vai netiek pietiekami finansēti no Eiropas fondiem un kurus dalībvalstis 
varētu finansēt no struktūrfondiem. Tomēr vispirms šai informācijai vajadzētu būt pieejamai.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu, kā 
arī lauksaimniecības nozares (attiecībā uz 
ELFLA) un zivsaimniecības un 
akvakultūras nozares (attiecībā uz EJZF) 
konkurētspēju;

(3) uzlabot galvenokārt mazo un vidējo 
uzņēmumu, kā arī lauksaimniecības 
nozares (attiecībā uz ELFLA) un 
zivsaimniecības un akvakultūras nozares 
(attiecībā uz EJZF) konkurētspēju;

Or. en

Pamatojums

Reģionālās politikas ietvaros īstenoti pasākumi ekonomikas konkurētspējas veicināšanai ir 
vērsti uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tomēr arī lielākiem uzņēmumiem ir svarīga loma 
struktūrpolitikas īstenošanā, piemēram, kā partneriem rūpniecības klasteru attīstīšanā. 
Saskaņā ar pamatiniciatīvu „Rūpniecības politika globalizācijas laikmetā” arī turpmāk 
vajadzētu būt iespējai sniegt atbalstu lieliem uzņēmumiem, kaut gan kopumā galvenā 
uzmanība jāpievērš MVU. 
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) aizsargāt vidi un veicināt resursu 
izmantošanas efektivitāti;

(6) aizsargāt vidi un kultūras mantojumu 
un veicināt resursu efektivitāti;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi vienotā stratēģiskā satvara tematiskajos mērķos iekļaut arī kultūras mantojuma 
aizsardzību. Turklāt šis ierosinājums saskan arī ar 5. panta 6. punkta c) apakšpunktu 
priekšlikumā regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
9. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) uzlabot institucionālās spējas un
efektīvu valsts pārvaldi.

(11) uzlabot institucionālās spējas, efektīvu 
valsts pārvaldi un sniegt stratēģiskas 
pamatnostādnes par teritoriālo attīstību 
saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” visos 
pārvaldes līmeņos, izmantojot ES 
Teritoriālās attīstības programmu.

Or. en

Pamatojums

Ar tehnisko palīdzību vajadzētu sekmēt arī stratēģisku augšupēju iesaistīšanos. Teritoriālās 
attīstības programma 2020. gadam, ko dalībvalstis apstiprināja 2011. gadā, sniedz ļoti 
noderīgus ieteikumus attiecībā uz ES teritoriālo attīstību.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veicinātu saskaņotu, līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu Savienības attīstību, vienots 
stratēģiskais satvars pārvērš Savienības 
stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei mērķus VSS fondu 
galvenajās darbībās. 

Lai veicinātu saskaņotu, līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu Savienības attīstību, vienots 
stratēģiskais satvars pārvērš katrā VSS 
regulā noteiktos Savienības stratēģijas 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei uzdevumus, ieguldījumu 
prioritātes un mērķus VSS fondu 
galvenajās darbībās.

Stratēģija ir jāizstrādā dialogā ar 
dalībvalstu iestādēm, kas atbildīgas par 
ES reģionālās politikas īstenošanu, lai 
nodrošinātu vienotu un kopēju pieeju.

Or. en

Pamatojums

Vienotajam stratēģiskajam satvaram darbības līmenī jāpārvērš tikai tie mērķi un ieguldījumu 
prioritātes, kuras noteiktas pamatdokumentā. 

Ir ieteicams uzturēt pastāvīgu dialogu ar attiecīgajām struktūrām, kuras ir atbildīgas par 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
11. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecībā uz katru tematisko mērķi —
galvenās darbības, kas jāatbalsta katram 
VSS fondam; 

(a) attiecībā uz katru tematisko mērķi un 
saskaņā ar ieguldījumu prioritātēm 
katram VSS fondam — galvenās darbības, 
kas jāatbalsta katram VSS fondam; 

Or. en

Pamatojums

Vienotajam stratēģiskajam satvaram darbības līmenī jāpārvērš tikai tie mērķi un ieguldījumu 
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prioritātes, kuras noteiktas pamatdokumentā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
14. pants – a apakšpunkts – iv daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) Savienības veiktu indikatīvu atbalsta 
sadalījumu pa tematiskajiem mērķiem 
valsts līmenī par katru VSS fondu, kā arī 
kopējo indikatīvo atbalsta summu, kas 
paredzēta klimata pārmaiņu mērķiem;

iv) Savienības veiktu indikatīvu atbalsta 
sadalījumu pa tematiskajiem mērķiem 
valsts un reģionālā līmenī par katru VSS 
fondu, kā arī kopējo indikatīvo atbalsta 
summu, kas paredzēta klimata pārmaiņu 
mērķiem;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi izprast, kāds atbalsts reģionālā mērogā tiek piešķirts tematiskajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
14. pants – b apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) valsts un reģionālā līmeņa mehānismus, 
kas nodrošina koordināciju starp VSS 
fondiem un citiem Savienības un valsts 
finansējuma instrumentiem un koordināciju 
ar EIB;

i) valsts un reģionālā līmeņa mehānismus, 
struktūras un iestādes, kas nodrošina 
koordināciju starp VSS fondiem un citiem 
Savienības un valsts finansējuma 
instrumentiem un koordināciju ar EIB; 
attiecībā uz koordināciju ar citiem 
Savienības finansējuma instrumentiem 
būtu jānorāda struktūras, kas nodrošina 
dažādo instrumentu stratēģisko prioritāšu
noteikšanu. Šādām struktūrām arī 
vajadzētu censties novērst darbību 
dublēšanos, noteikt jomas, kurās 
nepieciešams papildu finansiālais 
atbalsts, un sniegt saskaņotas un 
racionalizētas finansēšanas iespējas 
saņēmējiem.
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Or. en

Pamatojums

Šo grozījumu rosināja skaidrojums Komisijas dienestu darba dokumentā (SWD (2012) 
61 galīgā redakcija) par to, kā vajadzētu darboties saskaņošanai ar citiem Savienības finanšu 
palīdzības instrumentiem. Šie elementi jānorāda pamatdokumentā, jo tie ir svarīgi 
struktūrfondu veiksmīgai īstenošanai.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija novērtē sniegto informāciju 
par ex ante nosacījumu izpildi tad, kad tā 
novērtē partnerības līgumu un 
programmas. Pieņemot programmu, tā var 
nolemt apturēt visus starpposma 
maksājumus programmai vai daļu no tiem, 
līdz tiks apmierinoši pabeigtas darbības 
ex ante nosacījumu izpildei. Darbību 
neveikšana, lai izpildītu ex ante 
nosacījumus līdz programmā noteiktajam 
termiņam, ir pamatots iemesls, lai Komisija 
apturētu maksājumus. 

5. Komisija novērtē sniegto informāciju 
par ex ante nosacījumu izpildi tad, kad tā 
novērtē partnerības līgumu un 
programmas. Pieņemot programmu, tā var 
nolemt apturēt visus starpposma 
maksājumus programmai vai daļu no tiem 
(attiecībā uz līdzekļiem nozarei, kurai 
izvirzīti nosacījumi), līdz tiks apmierinoši 
pabeigtas darbības ex ante nosacījumu 
izpildei. Darbību neveikšana, lai izpildītu 
ex ante nosacījumus līdz programmā 
noteiktajam termiņam, ir pamatots iemesls, 
lai Komisija apturētu maksājumus. 

Or. it

Pamatojums

Partnerības līgumā būtu precīzi jāapraksta, kā atbildība par īstenošanas mehānismu tiek 
sadalīta starp Komisiju, dalībvalsti un vadošo iestādi.  

Tā kā nosacījumos paredzēta arī sodu sistēma, tie ir cieši jāsaista ar kohēzijas politikas 
īstenošanu un darbības programmu mērķiem. ES līmenī paredzētajos nosacījumos varētu 
neņemt vērā citus mainīgos lielumus, kas saistīti ar konkrētiem vietējiem vai reģionāliem 
apstākļiem, kas ir būtiski darbību veiksmīgai īstenošanai.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pasākumus, kas saistīti ar analīzi par 
svarīgiem īstenojamiem projektiem citās 
Kopienas programmās, piemēram, 
Pētniecības un attīstības 
pamatprogrammā, Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentā 
vai Konkurētspējas un inovāciju 
programmā, kā arī projektu 
priekšlikumus šīm programmām, kas ir 
novērtēti pozitīvi, bet nav saņēmuši 
Kopienas finansējumu budžeta 
ierobežojumu dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
110. pants – 7. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsevišķu prioritāro virzienu ar 
līdzfinansējuma likmi līdz 80 % var 
izveidot 9. panta 1. punktā minētajam 
tematiskajam mērķim, izveidojot to 
Savienības vai starpreģionu līmenī un to 
tieši vai netieši pārvaldot Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu reģioniem tiek sniegta iespēja brīvprātīgi veikt ieguldījumus un iesaistīties 
pētniecības un attīstības sadarbības projektos, taču ar centralizētu un saskaņotu atlases 
procedūru, īstenošanu un pārvaldības pieeju. To ierosināja gan Eiropas Pētniecības telpas 
komiteja (ERAC), gan vairāki EP deputāti jaunākajos ziņojumos.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
IV pielikums – tabula – 1. punkts – trešā rinda „Izpildes kritēriji” – 1. daļa –
1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kuras pamatā ir SWOT analīze, lai 
koncentrētu resursus uz ierobežotu 
pētniecības un inovācijas prioritāšu 
kopumu;

– kuras pamatā ir SWOT analīze, lai 
koncentrētu resursus uz ierobežotu 
pētniecības un inovācijas prioritāšu 
kopumu, turklāt ņemot vērā iepriekšējās 
pieredzes novērtējumu, ja tāda ir 
pieejama;

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
IV pielikums – tabula – 1. punkts – trešā rinda „Izpildes kritēriji” – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Dalībvalsts ir pieņēmusi satvaru, kurā 
izklāstīti pieejamie budžeta resursi 
pētniecībai un inovācijai.

– Dalībvalsts ir pieņēmusi satvaru, kurā 
izklāstīti pieejamie budžeta resursi 
pētniecībai un inovācijai, kā arī minētas 
programmas un norādīti svarīgākie 
ieguldījumi saistībā ar ES prioritātēm.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
IV pielikums – tabula – 1. punkts – trešā rinda „Izpildes kritēriji” – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Dalībvalsts ir pieņēmusi daudzgadu 
plānu ar ES prioritātēm saistīto 
ieguldījumu iekļaušanai budžetā un 
prioritāšu noteikšanai (Eiropas 
pētniecības infrastruktūru stratēģiskais 

svītrots
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forums —ESFRI).

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
IV pielikums – tabula – 1. punkts – trešā rinda „Izpildes kritēriji” – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņem vērā ES prioritātes un programmas 
pētniecības un inovāciju jomā 
(„Apvārsnis 2020”).

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
IV pielikums – tabula – 2. punkts – otrā rinda „Ex ante nosacījums” – 2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2. Nākamās paaudzes piekļuves (NPP) 
infrastruktūra: ir izstrādāti valsts NPP 
plāni, kuros ņemtas vērā reģionālās 
darbības, kas veiktas, lai sasniegtu ES 
mērķus attiecībā uz piekļuvi ātrgaitas 
internetam, galveno uzmanību pievēršot 
jomām, kurās tirgus nenodrošina atvērtu 
infrastruktūru par pieejamu cenu un 
atbilstošā kvalitātē, saskaņā ar ES 
konkurences un valsts atbalsta 
noteikumiem, un kuri paredz 
neaizsargātām iedzīvotāju grupām 
pieejamus pakalpojumus.

2.2. Nākamās paaudzes piekļuves (NPP) 
infrastruktūra: ir izstrādāti valsts un/vai 
reģionāli NPP plāni, kuros ņemtas vērā 
reģionālās darbības, kas veiktas, lai 
sasniegtu ES mērķus attiecībā uz piekļuvi 
ātrgaitas internetam un sekmētu teritoriālo 
kohēziju, galveno uzmanību pievēršot 
jomām, kurās tirgus nenodrošina atvērtu 
infrastruktūru par pieejamu cenu un 
atbilstošā kvalitātē, saskaņā ar ES 
konkurences un valsts atbalsta 
noteikumiem, un kuri paredz 
neaizsargātām iedzīvotāju grupām 
pieejamus pakalpojumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
IV pielikums – tabula – 2. punkts – trešā rinda „Izpildes kritēriji” – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Ir izstrādāts NPP plāns, ka paredz: – Ir izstrādāts valsts un/vai reģionāls NPP 
plāns, kas paredz:

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2.1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vadošā iestāde informācijas un 
publicitātes pasākumos saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem un praksi 
iesaista šādas struktūras:

3. Vadošā iestāde informācijas un 
publicitātes pasākumos saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem un praksi 
iesaista vismaz vienu no turpmāk 
minētajām struktūrām:

Or. it

Pamatojums

Šajā jautājumā nepieciešams zināms elastīgums, lai iesaistītu katram darbības veidam vai 
projektam vispiemērotākās struktūras, attiecībā uz kurām jāveic informācijas un publicitātes 
pasākumi.


