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Grozījums Nr. 544
Constanze Angela Krehl, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. tabula – Ex ante nosacījumi – Tematiskie ex ante nosacījumi

Komisijas ierosinātais teksts

Tematiskie 
mērķi

Ex ante nosacījumi Izpildes kritēriji

1. Nostiprināt 
pētniecību, 
tehnoloģiju 
attīstību un 
inovāciju 
(pētniecības un 
izstrādes 
mērķis)

(minēts 9. panta 
1. punktā)

1.1. Pētniecība un inovācija: ir 
izstrādāta valsts vai reģionāla 
pētniecības un inovācijas 
stratēģija pārdomātai 
specializācijai atbilstoši valsts 
reformu programmai, lai 
līdzsvarotu privātos pētniecības 
un inovācijas izdevumus, kura 
atbilst pazīmēm, kas liecina, ka 
valsts vai reģionālās pētniecības 
un inovācijas sistēmas darbojas 
labi.

– Ir ieviesta valsts vai reģionāla pētniecības un inovācijas stratēģija pārdomātai
specializācijai:

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

– kurā ir izklāstīti pasākumi privātu pētniecības ieguldījumu veicināšanai;
– paredz uzraudzības un pārskatīšanas sistēmu.

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

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

2. Uzlabot 
informācijas un 
komunikācijas 
tehnoloģiju 
pieejamību, 

2.1. Digitālā izaugsme valsts vai 
reģionālajā inovācijas stratēģijā 
pārdomātai specializācijai ir 
iekļauta atsevišķa nodaļa par 
digitālo stratēģiju, lai veicinātu 

– Valsts vai reģionālajā inovācijas stratēģijā pārdomātai specializācijai ir iekļauta
nodaļa par digitālo izaugsmi, kurā aplūkoti šādi aspekti:
– budžeta plānošanas un darbību prioritāšu noteikšana, izmantojot SWOT analīzi, 
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pieprasījumu pēc cenas ziņā 
pieejamiem, augstas kvalitātes un 
sadarbspējīgiem IKT iespējotiem 
privātiem un publiskiem 
pakalpojumiem un palielinātu to 
izmantošanu pilsoņu, tostarp 
neaizsargāto grupu, uzņēmumu un 
valstu administrāciju, vidū, 
ieskaitot pārrobežu iniciatīvas.

kas veikta saskaņā ar Digitālās programmas Eiropai1 rezultātu apkopojumu;

– jābūt veiktai analīzei par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 
pieprasījumam un piedāvājumam sniegtā atbalsta līdzsvarošanu;

– izmērāmi gala mērķi attiecībā uz intervences rezultātiem digitālo prasmju, 
prasmju, e-iekļaušanas, e-pieejamības un e-veselības jomā, kas ir saskaņoti ar 
esošajām atbilstošajām nozaru valsts vai reģionālajām stratēģijām;

– IKT spēju veidošanas vajadzību novērtējums.

izmantošanu un 
kvalitāti 
(platjoslas 
mērķis)
(minēts 9. panta 
2. punktā)

2.2. Nākamās paaudzes piekļuves 
(NPP) infrastruktūra: ir izstrādāti 
valsts NPP plāni, kuros ņemtas 
vērā reģionālās darbības, kas 
veiktas, lai sasniegtu ES mērķus1

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.

– Ir izstrādāts NPP plāns, ka paredz:

– plānu attiecībā uz infrastruktūras ieguldījumiem, veicot pieprasījuma 
apkopošanu, un infrastruktūras un pakalpojumu kartējumu, kas tiek regulāri 
atjaunināts;

– ilgtspējīgus ieguldījumu modeļus, kas veicina konkurenci un nodrošina atvērtu, 
cenas ziņā pieejamu, kvalitatīvu un nākotnē izmantojamu infrastruktūru un 
pakalpojumus;

– pasākumus privāto ieguldījumu veicināšanai.

3. Uzlabot 
mazo un vidējo 
uzņēmumu, kā 
arī 

3.1. Ir veiktas īpašas darbības, lai 
efektīvi īstenotu Mazās 
uzņēmējdarbības aktu (MUA) un 
tā 2011. gada 23. februāra 

– Konkrētās darbības ir šādas:

– uzraudzības mehānisms MUA īstenošanas nodrošināšanai, tostarp struktūra, 
kas atbild par MVU jautājumu koordināciju dažādos administratīvos līmeņos 
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pārskatīto versiju, tostarp 
principu “vispirms domāt par 
mazajiem uzņēmumiem”.

(“MVU pārstāvis”);
– pasākumi, lai saīsinātu uzņēmuma izveidošanas laiku līdz 3 darbdienām un 

izmaksas samazinātu līdz EUR 100;

– pasākumi, lai līdz trim mēnešiem saīsinātu laiku, kas vajadzīgs tādu licenču un 
atļauju saņemšanai, kuras ļauj sākt un veikt konkrēto uzņēmuma darbību;

– mehānisms, lai sistemātiski novērtētu tiesību aktu ietekmi uz MVU, izmantojot 
“MVU testu”, vienlaikus attiecīgā gadījumā ņemot vērā uzņēmumu dažādo 
lielumu.

lauksaimniecība
s nozares 
(attiecībā uz 
ELFLA) un 
zivsaimniecības 
un akvakultūras 
nozares 
(attiecībā uz 
EJZF) 
konkurētspēju
(minēts 9. panta 
3. punktā)

3.2. Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 16. februāra 
Direktīva 2011/7/ES par 
maksājumu kavējumu novēršanu 
komercdarījumos1 ir transponēta 
valsts tiesību aktos.

– Minētās direktīvas transponēšana saskaņā ar Direktīvas 12. pantu (līdz 2013. gada 
16. martam).

4. atbalstīt
pāreju uz 
ekonomiku, 
kura rada mazas 
oglekļa emisijas 
visās nozarēs
(minēts 9. panta 
4. punktā)

4.1. Energoefektivitāte: Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
2010. gada 19. maija 
Direktīva (2010/31/ES) par ēku 
energoefektivitāti ir transponēta 
valsts tiesību aktos saskaņā ar 
Direktīvas1 28. pantu
Tiek ievērots 6. panta 1. punkts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa Lēmumā 
Nr. 406/2009/EK par dalībvalstu 
pasākumiem siltumnīcas efektu 
izraisošu gāzu emisiju 

– Īstenots prasību minimums attiecībā uz ēku energoefektivitāti, kā noteikts
Direktīvas 2010/31/ES 3., 4. un 5. pantā.

– Pieņemti pasākumi, kas vajadzīgi ēku energoefektivitātes sertifikācijas sistēmas 
ieviešanai saskaņā ar Direktīvas 2010/31/ES 11. pantu.

– Īstenots sabiedrisko ēku renovēšanas vajadzīgais apjoms.
– Galapatērētāji tiek nodrošināti ar individuāliem skaitītājiem.

– Tiek veicināta efektīva apkure un dzesēšana saskaņā ar Direktīvu 2004/8/EK.
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samazināšanai, lai izpildītu 
Kopienas saistības siltumnīcas 
efektu izraisošu gāzu emisiju 
samazināšanas jomā līdz 
2020. gadam1.
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. aprīļa 
Direktīva 2006/32/EK par 
enerģijas galapatēriņa efektivitāti 
un energoefektivitātes 
pakalpojumiem1 ir transponēta 
valsts tiesību aktos.
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 11. februāra 
Direktīva 2004/8/EK par tādas 
koģenerācijas veicināšanu, kas 
balstīta uz lietderīgā siltuma 
pieprasījumu iekšējā enerģijas 
tirgū, un ar kuru groza 
Direktīvu 92/42/EEK1, ir 
transponēta valsts tiesību aktos.

4.2. Atjaunojamie energoresursi: 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa 
Direktīva 2009/28/EK par 
atjaunojamo energoresursu
izmantošanas veicināšanu un ar 
ko groza un sekojoši atceļ 
Direktīvas (2001/77/EK) un 

– Dalībvalsts ir ieviesusi pārredzamas atbalsta shēmas, noteikusi prioritāti tīklu 
pieejamībā un pārvadē, ieviesusi standarta noteikumus par tehnisko pielāgojumu 
izmaksu segšanu un dalīšanu, kuri darīti zināmi sabiedrībai.

– Dalībvalsts ir pieņēmusi valsts atjaunojamo energoresursu rīcības plānu saskaņā ar 
Direktīvas 2009/28/EK 4. pantu.



AM\940880LV.doc 7/44 PE514.645v01-00

LV

(2003/30/EK)1, ir transponēta 
valsts tiesību aktos.

5. Veicināt 
pielāgošanos 
klimata 
pārmaiņām un 
riska novēršanu

(klimata 
pārmaiņu 
mērķis)
(minēts 9. panta 
5. punktā)

5.1. Riska novēršana un riska 
pārvaldība: ir izstrādāti valsts vai 
reģionāli riska novērtējumi 
attiecībā uz katastrofu 
pārvarēšanu, ņemot vērā 
pielāgošanos klimata pārmaiņām1.

– Ir izstrādāts valsts vai reģionāls riska novērtējums, kurā:

- sniegts valsts riska novērtējumam izmantotā procesa, metodoloģijas, metožu un neslepeno 
datu apraksts;

– sniegts viena riska un vairāku risku scenāriju apraksts;
– attiecīgā gadījumā ņemtas vērā valsts stratēģijas attiecībā uz pielāgošanos 

klimata pārmaiņām.

6.1. Ūdensapgādes joma: ir spēkā 
a) ūdens cenu noteikšanas 
politika, kura paredz atbilstošus 
stimulus lietotājiem izmantot 
ūdens resursus efektīvi, un b) 
dažādo ūdens izmantojumu 
atbilstošs ieguldījums ūdens 
pakalpojumu izmaksu atgūšanā
saskaņā ar 9. pantu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra 
Direktīvā 2000/60/EK, ar ko 
izveido sistēmu Kopienas rīcībai
ūdens resursu politikas jomā1.

– Dalībvalsts ir nodrošinājusi dažādo ūdens izmantojumu ieguldījumu ūdens 
pakalpojumu izmaksu atgūšanā pa nozarēm saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
9. pantu.

– Ir pieņemts upju baseinu apsaimniekošanas plāns upju baseinu apgabalam, kurā tiks 
veikti ieguldījumi, saskaņā ar 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 
23. oktobra Direktīvā 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens 
resursu politikas jomā1.

6. Aizsargāt 
vidi un veicināt 
resursu 
efektivitāti
(minēts 9. panta 
6. punktā)

6.2. Ūdensapgādes joma: ir – Dalībvalsts ir ziņojusi Komisijai par panākumiem Direktīvas 2008/98/EK 11. panta 
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īstenota Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 
19. novembra
Direktīva 2008/98/EK par 
atkritumiem un par dažu 
direktīvu atcelšanu1, un jo īpaši 
ir izstrādāti atkritumu 
apsaimniekošanas plāni saskaņā 
ar minēto direktīvu un atkritumu 
hierarhiju.

mērķu sasniegšanā, to nesasniegšanas iemesliem un iecerētajām darbībām, lai 
mērķus sasniegtu.

– Dalībvalsts ir nodrošinājusi, ka tās kompetentās iestādes saskaņā ar 
Direktīvas 2008/98/EK 1., 4., 13. un 16. pantu izstrādā vienu vai vairākus atkritumu 
apsaimniekošanas plānus, kā to paredz minētās direktīvas 28. pants.

– Ne vēlāk kā 2013. gada 12. decembrī dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 1. 
un 4. pantu ir izstrādājusi atkritumu rašanās novēršanas programmas, kā to paredz 
minētās direktīvas 29. pants.

– Dalībvalsts ir veikusi vajadzīgos pasākumus, lai sasniegtu 2020. gada mērķi attiecībā 
uz atkārtotu izmantošanu un pārstrādi saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 11. pantu.

7.1. Autotransports: ir izstrādāts 
visaptverošs valsts transporta 
plāns, kurā pienācīgi iekļauti 
prioritārie ieguldījumi Eiropas 
transporta tīklā (TEN-T), kopējā 
tīklā (izņemot ieguldījumus 
TEN-T) un sekundārajā
savienojamībā (tostarp 
sabiedriskajā transportā reģionālā 
un vietējā līmenī).

– Ir izstrādāts visaptverošs plāns, kurā:

– noteiktas prioritātes ieguldījumiem TEN-T pamattīklā, visaptverošajā tīklā un 
sekundārajā savienojamībā.

– Nosakot prioritātes, jāņem vērā tas, kā ieguldījumi veicina mobilitāti, 
ilgtspējību, siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanu un Eiropas vienotās
transporta telpas attīstību;

– ietverti reālistiski un pārdomāti projekta mērķi (tostarp grafiks, budžeta 
struktūra);

– stratēģisku ietekmes uz vidi novērtējumu, kas atbilst tiesiskajām prasībām 
attiecībā uz transporta plānu;

– pasākumus, lai stiprinātu starpniekinstitūciju un atbalsta saņēmēju spēju sasniegt 
projekta mērķus.

7. Veicināt 
ilgtspējīgu 
transportu un 
novērst 
trūkumus 
galvenajās tīkla 
infrastruktūrās

(minēts 9. panta 
7. punktā)

7.2. Dzelzceļš: valsts
visaptverošajā transporta plānā ir 
atsevišķa nodaļa par dzelzceļa 

– Visaptverošajā transporta plānā ir nodaļa par dzelzceļa attīstību, kas paredz:

– reālistiskus un pārdomātus projekta mērķus (tostarp grafiku, budžeta struktūru);
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attīstību, kurā pienācīgi iekļauti 
prioritārie ieguldījumi Eiropas 
transporta tīklā (TEN-T), kopējā 
tīklā (izņemot ieguldījumus 
TEN-T tīklā) un dzelzceļa 
sistēmas sekundārajā 
savienojamībā, atbilstoši to 
nozīmei mobilitātes, ilgtspējības 
nodrošināšanā un ietekmei uz 
valsts un Eiropas mēroga tīkliem. 
Ieguldījumi attiecas uz 
kustamajiem aktīviem, 
savstarpējo izmantojamību un 
spēju veidošanu.

– stratēģisku ietekmes uz vidi novērtējumu, kas atbilst tiesiskajām prasībām 
attiecībā uz transporta plānu;

– pasākumus, lai stiprinātu starpniekinstitūciju un atbalsta saņēmēju spēju 
sasniegt projekta mērķus.

8.1. Darba meklētāju un 
nenodarbinātu cilvēku piekļuve 
nodarbinātībai, tostarp vietējās 
nodarbinātības iniciatīvas un 
darbaspēka mobilitātes 
veicināšana: izstrādati un ieviesti 
aktīva darbaspēka tirgus politikas 
virzieni saskaņā ar 
nodarbinātības politikas 
pamatnostādnēm1.

– Nodarbinātības dienesti spēj nodrošināt un nodrošina:

– personalizētus un aktīvus un preventīvus darba tirgus pasākumus agrīnā posmā, 
kuri ir atvērti visiem darba meklētājiem;

– atvērtu pieeju un konsultāciju sniegšanu par ilgtermiņa nodarbinātības 
iespējām, ko rada strukturālas pārmaiņas darba tirgū, piemēram, pāreja uz 
ekonomiku ar mazu oglekļa dioksīda emisiju līmeni;

– pārredzamu un sistemātisku informāciju par jaunām darba vakancēm.

– Nodarbinātības dienesti ir izveidojuši sadarbības tīklus ar darba devējiem un izglītības 
institūtiem.

8. veicināt
nodarbinātību 
un atbalstīt 
darbaspēka 
mobilitāti;
(nodarbinātības 
mērķis)

(minēts 9. panta 
8. punktā)

8.2. Pašnodarbinātība, 
uzņēmējdarbība un uzņēmumu 
radīšana: ir izstrādāta visaptveroša 
stratēģija iekļaujošam darbības 

– Ir izstrādāta visaptveroša stratēģija, kas paredz:
– pasākumus, lai saīsinātu uzņēmuma izveidošanas laiku līdz 3 darbdienām un

izmaksas samazinātu līdz EUR 100;
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uzsākšanas atbalstam saskaņā ar 
Mazās uzņēmējdarbības aktu1 un 
saskaņā ar dalībvalstu 
nodarbinātības politikas 
pamatnostādnēm un vispārējām 
pamatnostādnēm dalībvalstu un 
Savienības ekonomikas politikai1

attiecībā uz darba vietu radīšanai 
labvēlīgu nosacījumu 
veicināšanu.

– pasākumus, lai līdz trim mēnešiem saīsinātu laiku, kas vajadzīgs tādu licenču un 
atļauju saņemšanai, kuras ļauj sākt un veikt konkrēto uzņēmuma darbību;

– pasākumus, lai izveidotu saikni starp atbilstošiem uzņēmējdarbības attīstības 
pakalpojumiem un finanšu pakalpojumiem (piekļuve kapitālam), tostarp 
nodrošinātu nelabvēlīgu grupu un teritoriju integrēšanu.

8.3. Darba tirgus iestāžu 
modernizācija un to spēju 
nostiprināšana, tostarp darbības, 
kuru mērķis ir veicināt 
starptautisko darba mobilitāti1:
- darba tirgus iestādes ir 
modernizētas, un to darbība 
nostiprināta saskaņā ar
nodarbinātības pamatnostādnēm;
- pirms darba tirgus iestāžu 
reformas tiks izstrādāta skaidra 
stratēģija un veikts ex ante 
novērtējums, kurā iekļauts 
dzimumu aspekts.

– Nodarbinātības dienestu reformas pasākumi, kuru mērķis ir attīstīt minēto dienestu 
spēju nodrošināt1:
– personalizētus un aktīvus un preventīvus darba tirgus pasākumus agrīnā posmā, 

kuri ir atvērti visiem darba meklētājiem;

– konsultāciju sniegšanu par ilgtermiņa nodarbinātības iespējām, ko rada 
strukturālas pārmaiņas darba tirgū, piemēram, pāreja uz ekonomiku ar mazu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni;

– pārredzamu un sistemātisku informāciju par jaunām darba vakancēm, kas
pieejamas Savienības līmenī.

– Nodarbinātības dienestu reformas laikā tiks izveidoti jauni sadarbības tīkli ar darba 
devējiem un izglītības institūtiem.

8.4. Aktīva un veselīga 
novecošana: ir izstrādāta un tiek 
īstenota aktīvas novecošanas 
politika saskaņā ar

– Pasākumi aktīvas un veselīgas novecošanas problēmu risināšanai1:
– attiecīgās ieinteresētās personas ir iesaistītas aktīvas novecošanas politikas 

izstrādē un īstenošanā;
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nodarbinātības pamatnostādnēm1. – dalībvalsts veic pasākumus aktīvas novecošanas veicināšanai, lai mazinātu 
priekšlaicīgu pensionēšanos.

8.5. Darbinieku, uzņēmumu un 
uzņēmēju pielāgošanās 
pārmaiņām: izstrādāti politikas 
virzieni, kas vērsti uz to, lai 
veicinātu gatavību pārmaiņām un 
to labu pārvaldību, kā arī 
pārstrukturēšanu visos attiecīgajos 
līmeņos (valsts, reģionālā, vietējā 
un nozaru līmenī)1.

– Ir ieviesti efektīvi instrumenti sociālo partneru un valsts iestāžu atbalstam, lai attīstītu 
proaktīvu pieeju pārmaiņām un pārstrukturizācijai.

8.6. Nestrādājošu un nemācošos 
15–24 gadus vecu jauniešu 
ilgtspējīga iesaiste darba tirgū:
ir izstrādāts visaptverošs politikas 
stratēģiskais pamats, lai 
nodrošinātu to mērķu sasniegšanu, 
ko izvirza Jauniešu nodarbinātības 
dokumentu kopums, un konkrēti 
lai izveidotu Jaunatnes garantijas 
shēmu saskaņā ar Padomes 
[datums] ieteikumu.

– Ir izstrādāts visaptverošs politikas stratēģiskais pamats, lai nodrošinātu to mērķu 
sasniegšanu, ko izvirza Jauniešu nodarbinātības dokumentu kopums, un konkrēti lai 
izveidotu Jaunatnes garantijas shēmu saskaņā ar Padomes [datums] ieteikumu, un tas:

– ir pamatots ar pierādījumiem par nestrādājošu un nemācošos 15–24 gadus vecu 
jauniešu skaitu;
paredz sistēmu, lai attiecīgos līmeņos vāktu un analizētu datus un informāciju, kas 

ir saistīta ar Jaunatnes garantijas shēmu un nodrošina pietiekami labus 
pierādījumus, lai veidotu attiecīgo rīcībpolitiku, un ļauj sekot līdzi notikumu 
attīstībai un veikt hipotētiskus novērtējumus, kad tas ir iespējams;

– nosaka, kura publiskā iestāde atbild par Jaunatnes garantijas shēmas izveidi un 
pārvaldību un par partnerību koordinēšanu visos līmeņos un nozarēs;

– iesaista visas ieinteresētās personas, kas ir nozīmīgas jauniešu bezdarba 
samazināšanā;

– balstās uz savlaicīgu iejaukšanos un aktivizēšanos;
– ietver integrāciju darba tirgū atbalstošus pasākumus, tostarp prasmju pilnveidošanas 
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pasākumus un pasākumus tiešā saistībā ar darba tirgu.

9.1. Priekšlaicīga mācību 
pārtraukšana: ir izstrādāta
visaptveroša stratēģija, lai 
mazinātu priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu (PMP) saskaņā ar 
Padomes 2011. gada 28. jūnija 
Ieteikumu par politiku 
priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas mazināšanai1.

– Ir ieviesta sistēma ar PMP saistītu datu un informācijas vākšanai un analizēšanai valsts, 
reģionālā un vietējā līmenī, kas:

– nodrošina pietiekamu pierādījumu bāzi mērķtiecīgas politikas izstrādei;
– tiek sistemātiski izmantota, lai uzraudzītu norises attiecīgajā līmenī.

– Ir ieviesta ar PMP saistīta stratēģija:
– kura ir pamatota ar pierādījumiem;

– kura ir visaptveroša (piemēram, aptver visus izglītības sektorus, tostarp attīstība
agrīnā pirmsskolas vecumā) un kurā ir pietiekami ņemti vērā preventīvi, 
intervences un kompensācijas pasākumi;

– kurā ir izklāstīti mērķi, kas ir saderīgi ar Padomes ieteikumu par politiku 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai;

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

9. Ieguldīt 
izglītībā, 
prasmēs un 
mūžizglītībā

(izglītības 
mērķis)

(minēts 9. panta 
10. punktā)

9.2. Augstākā izglītība ir 
izstrādātas valsts vai reģionu 
stratēģijas augstākās izglītības 
apguves rādītāju, kvalitātes un 
efektivitātes paaugstināšanai 
saskaņā ar Komisijas 2011. gada 
20. septembra paziņojumu par 
Eiropas augstākās izglītības 
sistēmu modernizāciju1.

– Ir izstrādāta valsts vai reģionāla augstākās izglītības stratēģija, kas paredz:

– pasākumus apguves un ieguves veicināšanai, kuri:

– uzlabo potenciālajiem studentiem sniegtās nostādnes,
– veicina augstākās izglītības apguvi to iedzīvotāju vidū, kuriem ir zemi 

ienākumi, un citu nepietiekami pārstāvētu iedzīvotāju grupu vidū,

– veicina izglītības apguvi pieaugušo vidū,
– (vajadzības gadījumā) mazina mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas 
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rādītājus/ uzlabo izglītības ieguves rādītājus;

– kvalitātes uzlabošanas pasākumus, kuri:
– novatoriska satura un programmu izstrādi,

– veicina augstus kvalitātes standartus mācīšanā;
– pasākumus nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanai, kuri:

– veicina starpdisciplīnu prasmes, tostarp uzņēmējdarbības prasmes, visās
augstākās izglītības programmās,

– mazina dzimumu atšķirības akadēmisko un profesionālo izvēļu ziņā un 
mudina studentus izvēlēties karjeru nozarēs, kurās viņu skaits ir 
nepietiekams, lai mazinātu darba tirgus sadalījumu pa dzimumiem,

– nodrošina apzinātu mācīšanu, izmantojot pētniecībā gūtās zināšanas un 
norises uzņēmējdarbībā.

9.3. Mūžiglītība: ir izstrādāta
valsts un/vai reģionāla
mūžizglītības politika saskaņā ar 
Savienības līmeņa politikas 
nostādnēm1.

– izstrādāta valsts vai reģionāla mūžizglītības politika, kas paredz:

– pasākumus, lai atbalstītu mūžizglītības apguvi un prasmju uzlabošanu, kā arī 
veicinātu ieinteresēto personu, tostarp sociālo partneru un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju, iesaistīšanos un sadarbību ar tām;

– pasākumus, lai efektīvi nodrošinātu prasmju pilnveidošanas iespējas jauniešiem, 
kas apgūst arodmācības, pieaugušajiem, sievietēm, kuras atgriežas darba tirgū, 
mazkvalificētiem un vecākiem darbiniekiem, kā arī citām nelabvēlīgām grupām;

– pasākumus, lai paplašinātu mūžizglītības pieejamību, efektīvi īstenojot 
pārredzamības rīkus (Eiropas kvalifikāciju sistēma, valsts kvalifikāciju sistēma, 
Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālās izglītības un apmācības jomā, 
Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūra 
profesionālajai izglītībai un apmācībām) un mūžizglītības pakalpojumu 
(izglītība un apmācība, profesionālā orientācija, apstiprināšana) attīstību un 
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integrāciju;
– pasākumus, lai palielinātu izglītības un apmācības nozīmi un pielāgotu izglītību 

un apmācību noteikto mērķa grupu vajadzībām.

10. Veicināt 
sociālo 
iekļaušanu un
apkarot 
nabadzību
(nabadzības 
apkarošanas 
mērķis)

(minēts 9. panta 
9. punktā)

10.1. Aktīva iekļaušana
Atstumtu kopienu, piemēram, 
romu, integrācija:
- Ir izstrādāta un tiek īstenota
valsts nabadzības mazināšanas 
stratēģija saskaņā ar Komisijas 
2008. gada 3. oktobra Ieteikumu 
par tādu cilvēku aktīvu 
integrāciju, kuri ir atstumti no 
darba tirgus1, un nodarbinātības 
pamatnostādnēm.

– Ir izstrādāta valsts nabadzības mazināšanas stratēģija, kas:

– ir pamatota ar pierādījumiem. Tas nozīmē, ka ir vajadzīga datu un 
informācijas vākšanas un analīzes sistēma, kas nodrošina pietiekamus 
pierādījumus nabadzības mazināšanas politikas izstrādei. Šī sistēma tiek 
izmantota norišu uzraudzībai;

– atbilst valsts nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas mērķim (kas 
definēts valsts reformu programmā), kurš paredz paplašināt nodarbinātības 
iespēju pieejamību nelabvēlīgām grupām;

– ietver teritoriālās koncentrācijas kartējumu, pārsniedzot atstumtu un 
nelabvēlīgu grupu, tostarp romu, reģionālo/vai NUTS 3. līmeni;

– apliecina, ka aktīvas iekļaušanas izstrādē ir iesaistīti sociālie partneri un 
attiecīgās ieinteresētās personas;

– ietver pasākumus pārejai no stacionārās aprūpes uz sabiedrībā balstītu aprūpi;
– skaidri paredz pasākumus segregācijas novēršanai un apkarošanai visās jomās.
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- Ir izstrādāta valsts romu 
iekļaušanas stratēģija saskaņā ar 
ES programmu attiecībā uz romu 
integrācijas valsts stratēģijām1.

- Atbalsta sniegšana attiecīgajām 
ieinteresētajām personām 
saistībā ar piekļuvi fondiem.

– Ir izstrādāta valsts romu iekļaušanas stratēģija:

– kurā ir izvirzīti sasniedzami valsts mēroga mērķi attiecībā uz romu integrāciju, 
lai mazinātu to atstumtību no plašas sabiedrības. Minētajiem mērķiem jābūt 
vērstiem vismaz uz galvenajiem četriem ES romu integrācijas virzieniem, kas 
saistīti ar piekļuvi izglītībai, nodarbinātībai, veselības aprūpei un mājokļiem;

– kura atbilst valsts reformu programmai;
– kurā attiecīgā gadījumā ir norādīti tie nelabvēlīgie mikroreģioni vai izolētās 

apkaimes, kurās sabiedrība ir vistrūcīgākā, izmantojot jau pieejamos 
sociālekonomiskos un teritoriālos rādītājus (t. i., ļoti zems izglītības līmenis, 
ilgstošs bezdarbs utt.);

– kurā ir paredzēts pietiekams finansējums no valsts budžetiem, kas attiecīgā 
gadījumā tiks papildināti ar starptautisko un ES finansējumu;

– kurā ir noteiktas pārbaudītas uzraudzības metodes, lai novērtētu romu 
integrācijas pasākumu ietekmi un pārskatītu stratēģijas pielāgošanas mehānismu;

– kura ir izstrādāta, tiek īstenota un uzraudzīta ciešā sadarbībā un nepārtrauktā 
dialogā ar romu pilsonisko sabiedrību, reģionālām un vietējām iestādēm;

– kurā ir norādīts valsts kontaktpunkts valsts romu integrācijas stratēģijai un 
iestāde, kas koordinē stratēģijas izstrādi un īstenošanu.

– Attiecīgajām ieinteresētajām personām tiek sniegts atbalsts projektu pieteikumu 
iesniegšanā un atlasīto projektu īstenošanā un vadībā.
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10.2. Veselība: ir izstrādāta valsts 
vai reģionāla veselības 
aizsardzības stratēģija, kas 
nodrošina piekļuvi kvalitatīviem 
veselības aprūpes pakalpojumiem 
un ekonomisku ilgtspējību.

– Ir izstrādāta valsts vai reģionāla veselības aizsardzības stratēģija, kas:

– paredz koordinētus pasākumus, lai uzlabotu piekļuvi kvalitatīviem veselības 
aprūpes pakalpojumiem;

– paredz pasākumus efektivitātes veicināšanai veselības aprūpes nozarē, tostarp
izmantojot efektīvas un novatoriskas tehnoloģijas, pakalpojumu sniegšanas 
modeļus un infrastruktūru;

– paredz uzraudzības un pārskatīšanas sistēmu.

– Dalībvalsts vai reģions ir pieņēmuši sistēmu, kurā izklāstīti pieejamie budžeta resursi 
veselības aprūpei.

11. Uzlabot 
institucionālās 
spējas un 
efektīvu valsts 
pārvaldi
(minēts 9. panta 
11. punktā)

Dalībvalstu administratīvā 
efektivitāte:

- ir izstrādāta stratēģija dalībvalstu 
administratīvās efektivitātes 
nostiprināšanai, tostarp valsts 
pārvaldes reformai1.

– Ir izstrādāta un tiek īstenota dalībvalstu administratīvās efektivitātes nostiprināšanas 
stratēģija, kas paredz1. Stratēgija paredz —
– tiesisko, organizatorisko un/vai procesuālo reformas darbību analīzi un 

stratēģisko plānošanu;

– kvalitātes pārvaldības sistēmu izstrādi;
– integrētas darbības administratīvo procedūru vienkāršošanai un racionalizācijai;

– tādas cilvēkresursu stratēģijas un politikas izstrādi un īstenošanu, kura attiecas uz 
personāla atlases plāniem un karjeras virzību, kompetences veidošanu un 
cilvēkresursu nodrošināšanu;

– prasmju pilnveidošanu visos līmeņos;

– uzraudzības un izvērtēšanas procedūru un rīku izstrādi.
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Grozījums

Tematiskie 
mērķi

Ieguldījumu 
prioritātes

Ex ante nosacījumi Izpildes kritēriji

ERAF
– Visas 
ieguldījumu 
prioritātes 
saskaņā ar 
tematisko mērķi 
Nr. 1.

1.1. Pētniecība un inovācija: ir 
izstrādāta valsts vai reģionāla 
pētniecības un inovācijas stratēģija 
pārdomātai specializācijai atbilstoši 
valsts reformu programmai, lai 
līdzsvarotu privātos pētniecības un 
inovācijas izdevumus, kura atbilst 
pazīmēm, kas liecina, ka valsts vai 
reģionālās pētniecības un inovācijas 
sistēmas darbojas labi.

– Ir ieviesta valsts vai reģionāla pārdomātas specializācijas stratēģija:
– kuras pamatā ir SWOT vai līdzīga analīze, lai koncentrētu resursus 

uz ierobežotu pētniecības un inovācijas prioritāšu kopumu;
– kurā ir izklāstīti pasākumi privātu pētniecības ieguldījumu 

veicināšanai;
– paredz uzraudzības mehānismu.

– Ir pieņemts satvars, kurā izklāstīti pieejamie budžeta resursi pētniecībai 
un inovācijai.

1. Nostiprināt 
pētniecību, 
tehnoloģiju 
attīstību un 
inovāciju
(pētniecības 
un izstrādes 
mērķis)

(minēts 
9. panta 
1. punktā) ERAF

– Uzlabot 
pētniecības un 
inovāciju 
infrastruktūru 
un spēju attīstīt 
pētniecības un 
inovāciju 
infrastruktūras 
izcilību, kā arī 
veicināt 
kompetences 
centru, it īpaši 

1.2. Pētniecības un inovāciju 
infrastruktūra – Ir pieņemts daudzgadu plāns ar ES prioritātēm saistīto ieguldījumu 

iekļaušanai budžetā un prioritāšu noteikšanai, un attiecīgā gadījumā ir 
pieņemts Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskais forums —
ESFRI.
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Eiropas 
nozīmes centru, 
izveidi.

ERAF
– Attīstīt IKT 
produktus un 
pakalpojumus, 
e-komerciju un 
palielināt 
pieprasījumu 
IKT jomā.
– Veicināt IKT 
lietošanu e-
pārvaldībai, e-
mācībām, e-
iekļaušanai, e-
kultūrai un e-
veselībai.

2.1. Digitālā izaugsme: stratēģisks 
politikas satvars par digitālo 
stratēģiju, lai veicinātu cenas ziņā 
pieejamus, augstas kvalitātes un 
sadarbspējīgus IKT iespējotus
privātos un publiskos pakalpojumus
un palielinātu to izmantošanu
pilsoņu, tostarp neaizsargāto grupu, 
uzņēmumu un valstu administrāciju, 
vidū, ieskaitot pārrobežu iniciatīvas.

– Valsts vai reģionālajā inovācijas pārdomātas specializācijas stratēģijā ir 
iekļauts stratēģisks politikas satvars par digitālo izaugsmi, kurā aplūkoti 
šādi aspekti:
– budžeta plānošanas un darbību prioritāšu noteikšana, izmantojot 

SWOT vai līdzīgu analīzi, kas konsekventi veikta saskaņā ar 
Digitālās programmas Eiropai1 rezultātu apkopojumu;

– jābūt veiktai analīzei par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
(IKT) pieprasījumam un piedāvājumam sniegtā atbalsta 
līdzsvarošanu;

– rādītāji intervences progresa noteikšanai, piemēram, digitālo 
prasmju, prasmju, e-iekļaušanas, e-pieejamības un e-veselības jomā, 
nepārkāpjot LESD 168. pantā noteiktos ierobežojumus, un šie 
rādītāji ir saskaņoti ar esošajām atbilstošajām nozaru Savienības 
valsts vai reģionālajām stratēģijām;

– IKT spēju veidošanas vajadzību novērtējums.

2. Uzlabot 
informācijas 
un 
komunikācija
s tehnoloģiju 
pieejamību, 
izmantošanu 
un kvalitāti 
(platjoslas 
mērķis)

(minēts 
9. panta 
2. punktā)

ERAF
– Paplašināt 
platjoslas 
pakalpojumu 
izvietojumu un 
sekmēt ātrgaitas 
tīklu attīstību, 
kā arī atbalstīt 

2.2. Nākamās paaudzes tīkla (NPT)
infrastruktūra: ir izstrādāti valsts vai 
reģionāli NPT plāni, kuros ņemtas 
vērā reģionālās darbības, kas veiktas, 
lai sasniegtu ES mērķus1 attiecībā uz 
piekļuvi ātrgaitas internetam, 
galveno uzmanību pievēršot jomām, 
kurās tirgus nenodrošina atvērtu 
infrastruktūru par pieejamu cenu un 

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

– plānu attiecībā uz infrastruktūras ieguldījumiem, pamatojoties uz 
ekonomikas analīzi, kurā ņem vērā esošās privātās un publiskās 
infrastruktūras un plānotos ieguldījumus;

– ilgtspējīgus ieguldījumu modeļus, kas veicina konkurenci un 
nodrošina atvērtu, cenas ziņā pieejamu, kvalitatīvu un nākotnē 
izmantojamu infrastruktūru un pakalpojumus;
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turpmāku un 
jaunizstrādātu 
tehnoloģiju un 
tīklu 
pieņemšanu 
digitālajai 
ekonomikai.

kvalitāti, saskaņā ar ES konkurences 
un valsts atbalsta noteikumiem, un 
kuri paredz neaizsargātām
iedzīvotāju grupām pieejamus 
pakalpojumus.

– pasākumus privāto ieguldījumu veicināšanai.

3. Uzlabot 
mazo un 
vidējo 
uzņēmumu, 
kā arī 
lauksaimniecī
bas nozares 
(attiecībā uz 
ELFLA) un 
zivsaimniecīb
as un 
akvakultūras 
nozares 
(attiecībā uz 
EJZF) 
konkurētspēj
u
(minēts 
9. panta 
3. punktā)

ERAF
– Atbalstīt MVU 
spēju iesaistīties 
izaugsmē 
reģionālajā, 
valsts un 
starptautiskajā 
tirgū, kā arī 
iesaistīties 
inovācijas 
procesos.

3.1. Ir veiktas īpašas darbības, lai 
stiprinātu uzņēmējdarbības 
veicināšanu, ņemot vērā Mazās 
uzņēmējdarbības aktu (MUA).

– Konkrētās darbības ir šādas:
– ir ieviesti pasākumi, lai samazinātu laiku un izmaksas, kas 

vajadzīgas uzņēmuma izveidei, ņemot vērā MUA mērķus;
– ir ieviesti pasākumi, lai saīsinātu laiku, kas vajadzīgs tādu licenču 

un atļauju saņemšanai, kuras ļauj sākt un veikt konkrēto uzņēmuma 
darbību, ņemot vērā MUA mērķus;

– ir ieviests mehānisms, lai uzraudzītu MUA īstenošanu un novērtētu
tiesību aktu ietekmi uz MVU.

4. Atbalstīt ERAF+KF 4.1. Ir veiktas darbības, lai veicinātu – Šīs darbības ietver:
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– Atbalstīt 
energoefektivitā
ti, gudru 
energovadību 
un atjaunojamo 
energoresursu 
izmantošanu 
publiskajās 
infrastruktūrās, 
tostarp 
sabiedriskajās 
ēkās un 
mājsaimniecībā
s.

galapatēriņa energoefektivitātes 
rentablus uzlabojumus un rentablu 
ieguldījumu energoefektivitātē, 
būvējot vai atjaunojot ēkas.

– pasākumus, lai nodrošinātu prasību minimumu attiecībā uz ēku 
energoefektivitāti saskaņā ar Direktīvas 2010/31/ES 3., 4. un 5. pantu;
pieņemti pasākumi, kas vajadzīgi ēku energoefektivitātes sertifikācijas 
sistēmas ieviešanai saskaņā ar Direktīvas 2010/31/ES 11. pantu;

– pasākumus, kas vajadzīgi ēku energoefektivitātes sertifikācijas sistēmas 
ieviešanai saskaņā ar Direktīvas 2010/31/ES 11. pantu;

– pasākumus saskaņā ar Direktīvas 2006/32/EK par enerģijas 
galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem
13. pantu, lai nodrošinātu, ka galapatērētāji tiek nodrošināti ar 
individuāliem skaitītājiem, ciktāl tas ir tehniski iespējams, finansiāli 
saprātīgi un samērīgi saistībā ar iespējamiem energoietaupījumiem.

pāreju uz 
ekonomiku, 
kura rada 
mazas 
oglekļa 
emisijas visās 
nozarēs

(minēts 
9. panta 
4. punktā)

ERAF+KF
– Veicināt 
siltuma un 
elektroenerģijas 
efektīvas 
koģenerācijas 
izmantošanu, 
pamatojoties uz 
lietderīgā 
siltuma 
pieprasījumu.

4.2. Ir veiktas darbības, lai veicinātu 
siltuma un elektroenerģijas efektīvu 
koģenerāciju.

– Šīs darbības ietver:
– atbalstu koģenerācijai, pamatojoties uz lietderīgā siltuma pieprasījumu 

un primārās enerģijas ietaupījumiem saskaņā ar Direktīvas 2004/8/EK 
7. panta 1. punktu un 9. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu. 
Dalībvalstis vai to kompetentās struktūras ir novērtējušas esošo tiesību 
aktu un tiesisko regulējumu saistībā ar atļauju piešķiršanas 
procedūrām vai citām procedūrām, lai:

a) sekmētu koģenerācijas vienību izstrādi nolūkā nodrošināt 
ekonomiski pamatojamu pieprasījumu pēc lietderīgā siltuma un 
izvairīties no tāda siltuma apjoma saražošanas, kas pārsniedz lietderīgo 
siltumu, un
b) samazinātu regulatīvus un neregulatīvus ierobežojumus 
koģenerācijas palielināšanai.
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ERAF+KF
– Veicināt no 
atjaunojamiem 
energoresursie
m iegūtas 
enerģijas 
ražošanu un 
sadali.

4.3. Ir veiktas darbības, lai veicinātu 
ražošanu un sadali no 
atjaunojamiem energoresursiem1.
1 OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.

– Pārredzamas atbalsta shēmas, prioritāte tīklu pieejamībā vai garantēta 
piekļuve un prioritāte pārvadē, kā arī standarta noteikumi, kas attiecas 
uz tādu izmaksu uzņemšanos un dalīšanu, kuras saistītas ar tehniskiem 
pielāgojumiem, kas ir darīti zināmi sabiedrībai un ieviesti saskaņā ar 
Direktīvas 2009/28/EK 14. panta 1. punktu un 16. panta 2. un 
3. punktu.

– Dalībvalsts ir pieņēmusi valsts atjaunojamo energoresursu rīcības plānu 
saskaņā ar Direktīvas 2009/28/EK 4. pantu.

5. Veicināt 
pielāgošanos 
klimata 
pārmaiņām 
un riska 
novēršanu
(klimata 
pārmaiņu 
mērķis)

(minēts 
9. panta 
5. punktā)

ERAF+KF
– Veicināt 
ieguldījumu, 
kas ļauj risināt 
konkrētus 
riskus, 
nodrošinot 
noturību pret 
katastrofām un 
izstrādājot 
katastrofu 
pārvarēšanas 
sistēmas.

5.1. Riska novēršana un riska 
pārvaldība: ir izstrādāti valsts vai 
reģionāli riska novērtējumi attiecībā 
uz katastrofu pārvarēšanu, ņemot 
vērā pielāgošanos klimata 
pārmaiņām1.

– Ir izstrādāts valsts vai reģionāls riska novērtējums ar šādiem elementiem:

– sniegts valsts riska novērtējumam izmantotā procesa, metodoloģijas, 
metožu un neslepeno datu apraksts, kā arī uz risku pamatotu 
kritēriju apraksts ieguldījumu prioritāšu noteikšanai;

– sniegts viena riska un vairāku risku scenāriju apraksts;

– attiecīgā gadījumā ņemtas vērā valsts stratēģijas attiecībā uz 
pielāgošanos klimata pārmaiņām.



PE514.645v01-00 22/44 AM\940880LV.doc

LV

ERAF+KF
– Ieguldīt 
ūdensapgādes 
jomā, lai 
nodrošinātu 
Savienības vides 
acquis prasības 
un lai risinātu 
vajadzības, ko 
dalībvalstis 
noteikušas 
saistībā ar 
ieguldījumiem 
un kas 
pārsniedz šīs 
prasības.

6.1. Ūdensapgādes joma: ir spēkā a) 
ūdens cenu noteikšanas politika, kura 
paredz atbilstošus stimulus 
lietotājiem izmantot ūdens resursus 
efektīvi, un b) dažādo ūdens 
izmantojumu atbilstošs ieguldījums 
ūdens pakalpojumu izmaksu 
atgūšanā, kam piemēro likmi, kura 
noteikta apstiprinātajā upju baseinu 
apsaimniekošanas plānā attiecībā 
uz ieguldījumu, ko atbalsta 
programmas.

– ERAF un KF atbalstītajās nozarēs dalībvalsts ir nodrošinājusi dažādo 
ūdens izmantojumu ieguldījumu ūdens pakalpojumu izmaksu atgūšanā 
pa nozarēm saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 9. panta 1. punkta 
1. ievilkumu, attiecīgā gadījumā ņemot vērā atgūšanas sociālo, vides 
un ekonomisko ietekmi, kā arī skartā reģiona vai reģionu ģeogrāfiskos 
un klimatiskos apstākļus.

– Ir pieņemts upju baseinu apsaimniekošanas plāns upju baseinu apgabalam 
saskaņā ar 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 
23. oktobra Direktīvā 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas 
rīcībai ūdens resursu politikas jomā1.

6. Saglabāt 
un aizsargāt
vidi un 
veicināt 
resursu 
efektivitāti
(minēts 
9. panta 
6. punktā)

ERAF+KF
– Ieguldīt 
atkritumu 
apsaimniekošan
as jomā, lai 
nodrošinātu 
Savienības vides 
acquis prasības 
un lai risinātu 
vajadzības, ko 
dalībvalstis 
noteikušas 
saistībā ar 

6.2. Atkritumu apsaimniekošanas 
joma: veicināt ekonomiski un 
ekoloģiski ilgtspējīgus ieguldījumus 
atkritumu apsaimniekošanas jomā, 
jo īpaši, izstrādājot atkritumu 
apsaimniekošanas plānus saskaņā ar 
Direktīvu 2008/98/EK par 
atkritumiem un ar atkritumu 
hierarhiju.

– Komisijai ir iesniegts Direktīvas 2008/98/EK 11. panta 5. punktā 
noteiktais īstenošanas ziņojums par panākumiem Direktīvas 2008/98/EK 
11. panta mērķu sasniegšanā.

– Nodrošināts viens vai vairāki atkritumu apsaimniekošanas plāni, kā to 
paredz minētās direktīvas 28. pants.

– Nodrošinātas atkritumu rašanās novēršanas programmas, kā to paredz 
minētās direktīvas 29. pants.

– Ir pieņemti vajadzīgie pasākumi, lai sasniegtu mērķus attiecībā uz 
sagatavošanos atkārtotai izmantošanai un pārstrādei līdz 2020. gadam
saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 11. panta 2. punktu.
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ieguldījumiem 
un kas 
pārsniedz šīs 
prasības.

7. Veicināt 
ilgtspējīgu 
transportu un 
novērst 
trūkumus 
galvenajās 
tīkla 
infrastruktūrā
s

(minēts 
9. panta 
7. punktā)

ERAF+KF
– Atbalstīt 
multimodālu 
Eiropas vienoto 
transporta 
telpu, ieguldot 
Eiropas 
transporta tīklā 
(TEN-T).
– Attīstīt un 
atjaunot 
visaptverošas, 
kvalitatīvas un 
savstarpēji 
izmantojamas 
dzelzceļu 
sistēmas un 
veicināt trokšņa 
samazināšanas 
pasākumus.
– Attīstīt un 
uzlabot videi 
nekaitīgas 
(tostarp ar zemu 

7.1. Transports: ir izstrādāts 
visaptverošs(-i) plāns(-i) vai 
regulējums(-i) par ieguldījumiem 
transportā saskaņā ar dalībvalstu 
iestāžu struktūru (tostarp 
sabiedriskajā transportā reģionālā un 
vietējā līmenī), kas atbalsta 
infrastruktūras attīstību un uzlabo 
savienojamību ar TEN-T 
visaptverošajiem tīkliem un 
pamattīkliem.

– Ir izstrādāts(-i) visaptverošs(-i) plāns(-i) vai regulējums(-i) par 
ieguldījumiem transportā, kas atbilst tiesiskajām prasībām attiecībā uz 
stratēģisko vides novērtējumu un nosaka:

– ieguldījumu Eiropas vienotajā transporta telpā saskaņā ar Regulas 
Nr. [TEN-T] 10. pantu, ietverot ieguldījumu prioritātes:

– TEN-T pamattīklu un visaptverošo tīklu, ja ir paredzēts 
ieguldījums no ERAF un KF, un

– sekundāro savienojamību,
– reālistiskus un pārdomātus projekta mērķus, ko paredzēts atbalstīt 

no ERAF un KF,
– pasākumus, lai nodrošinātu starpniekinstitūciju un atbalsta 

saņēmēju spēju sasniegt projekta mērķus.



PE514.645v01-00 24/44 AM\940880LV.doc

LV

trokšņa līmeni) 
un zema oglekļa 
emisijas 
transporta 
sistēmas, 
ietverot 
iekšzemes 
ūdensceļu un 
jūras 
transportu, 
ostas, 
multimodālus 
savienojumus 
un lidostu 
infrastruktūru, 
lai veicinātu 
ilgtspējīgu 
reģionālo un 
vietējo 
mobilitāti.
ERAF
– Uzlabot 
reģionālo 
mobilitāti, 
savienojot 
sekundārus un 
terciārus 
mezglus ar 
TEN-T 
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infrastruktūru, 
ietverot 
multimodālus 
mezglus.

ERAF+KF
– Atbalstīt 
multimodālu 
Eiropas vienoto 
transporta 
telpu, ieguldot 
Eiropas 
transporta tīklā 
(TEN-T).
– Attīstīt un 
atjaunot 
visaptverošas, 
kvalitatīvas un 
savstarpēji 
izmantojamas 
dzelzceļu 
sistēmas un 
veicināt trokšņa 
samazināšanas 
pasākumus.

7.2. Dzelzceļš: visaptverošajā(-os)
transporta plānā(-os) vai 
regulējumā(-os) ir atsevišķa sadaļa
par dzelzceļa attīstību saskaņā ar 
dalībvalstu iestāžu struktūru 
(tostarp sabiedriskajā transportā 
reģionālā un vietējā līmenī), kas 
atbalsta infrastruktūras attīstību un 
uzlabo savienojamību ar TEN-T 
visaptverošajiem tīkliem un 
pamattīkliem. Ieguldījumi attiecas uz 
kustamajiem aktīviem, savstarpējo 
izmantojamību un spēju veidošanu.

– Transporta plānā(-os) vai regulējumā(-os) ir sadaļa par dzelzceļa 
attīstību, kā noteikts iepriekš, un šī sadaļa atbilst tiesiskajām prasībām 
attiecībā uz stratēģisko vides novērtējumu un nosaka reālistiskus un 
pārdomātus projekta mērķus (tostarp grafiku, budžeta struktūru).

– Pasākumi, lai nodrošinātu starpniekinstitūciju un atbalsta saņēmēju 
spēju sasniegt projekta mērķus.
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– Attīstīt un 
uzlabot videi 
nekaitīgas 
(tostarp ar zemu 
trokšņa līmeni) 
un zema oglekļa 
emisijas 
transporta 
sistēmas, 
ietverot 
iekšzemes 
ūdensceļu un 
jūras 
transportu, 
ostas, 
multimodālus 
savienojumus 
un lidostu 
infrastruktūru, 
lai veicinātu 
ilgtspējīgu 
reģionālo un 
vietējo 
mobilitāti.
ERAF
– Uzlabot 
reģionālo 
mobilitāti, 
savienojot 
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sekundārus un 
terciārus 
mezglus ar 
TEN-T 
infrastruktūru, 
ietverot 
multimodālus 
mezglus.

ERAF+KF
– Atbalstīt 
multimodālu 
Eiropas vienoto 
transporta 
telpu, ieguldot 
Eiropas 
transporta tīklā 
(TEN-T).
– Attīstīt un 
atjaunot 
visaptverošas, 
kvalitatīvas un 
savstarpēji 
izmantojamas 
dzelzceļu 
sistēmas un 
veicināt trokšņa 
samazināšanas 
pasākumus.

7.3. Citi transporta veidi, ietverot 
iekšzemes ūdensceļu un jūras 
transportu, ostas, multimodālus 
savienojumus un lidostu 
infrastruktūru: visaptverošajā(-os)
transporta plānā(-os) vai 
regulējumā(-os) ir atsevišķa sadaļa 
par iekšzemes ūdensceļu un jūras 
transportu, ostām, multimodāliem 
savienojumiem un lidostu 
infrastruktūru, kas palīdz uzlabot 
savienojamību ar TEN-T 
visaptverošajiem tīkliem un 
pamattīkliem un veicina ilgtspējīgu 
reģionālo un vietējo mobilitāti.

– Transporta plānā(-os) vai regulējumā(-os) ir sadaļa par iekšzemes 
ūdensceļu un jūras transportu, ostām, multimodāliem savienojumiem 
un lidostu infrastruktūru, kas:
– atbilst tiesiskajām prasībām attiecībā uz stratēģisko vides 
novērtējumu;
– nosaka reālistiskus un pārdomātus projekta mērķus (tostarp 
grafiku, budžeta struktūru);

– ietver pasākumus, lai nodrošinātu starpniekinstitūciju un atbalsta 
saņēmēju spēju sasniegt projekta mērķus.
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– Attīstīt un 
uzlabot videi 
nekaitīgas 
(tostarp ar zemu 
trokšņa līmeni) 
un zema oglekļa 
emisijas 
transporta 
sistēmas, 
ietverot 
iekšzemes 
ūdensceļu un 
jūras 
transportu, 
ostas, 
multimodālus 
savienojumus 
un lidostu 
infrastruktūru, 
lai veicinātu 
ilgtspējīgu 
reģionālo un 
vietējo 
mobilitāti.
ERAF
– Uzlabot 
reģionālo 
mobilitāti, 
savienojot 
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sekundārus un 
terciārus 
mezglus ar 
TEN-T 
infrastruktūru, 
ietverot 
multimodālus 
mezglus.

ERAF
– Uzlabot 
energoefektivitā
ti un 
energoapgādes 
drošību, 
izstrādājot 
viedas enerģijas 
sadales, 
glabāšanas un 
pārvades 
sistēmas, kā arī 
integrējot 
sadalīto 
ražošanu no 
atjaunojamiem 
energoresursie
m.

7.4. Viedu enerģijas sadales, 
glabāšanas un pārvades sistēmu 
izstrāde.
Ir izstrādāti visaptveroši plāni par 
ieguldījumiem viedā enerģētikas 
infrastruktūrā un ir noteikti 
regulatīvi pasākumi, kas veicina 
energoefektivitātes un 
energoapgādes drošības 
uzlabošanu.

– Ir izstrādāti visaptveroši plāni, kuros noteiktas valsts enerģētikas 
infrastruktūras prioritātes:
– saskaņā ar Direktīvas 2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK 
22. pantu(-iem) attiecīgā gadījumā; un
– saskaņā ar attiecīgajiem reģionālajiem ieguldījumu plāniem 
atbilstīgi 12. pantam un ar Savienības mēroga 10 gadu tīkla attīstības 
plānu atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 714/2009 8. panta 3. punkta 
b) apakšpunktam un Regulai (EK) Nr. 715/2009; un
– saskaņā ar Regulas Nr. [TEN-T] 3. panta 4. punktu par Eiropas 
enerģētikas infrastruktūras pamatnostādnēm.

– Šie plāni ietver:
– reālistiskus un pārdomātus projekta mērķus, ko paredzēts atbalstīt 
no ERAF;
– pasākumus, lai sasniegtu sociālās un ekonomiskās kohēzijas, kā 
arī vides aizsardzības mērķus saskaņā ar Direktīvas 2009/72/EK 
3. panta 10. punktu un Direktīvas 2009/73/EK 3. panta 7. punktu;
– pasākumus, lai optimizētu enerģijas izmantošanu un veicinātu 
energoefektivitāti saskaņā ar Direktīvas 2009/72/EK 3. panta 11. punktu 
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un Direktīvas 2009/73/EK 3. panta 8. punktu.

ESF
– Darba 
meklētāju un 
nenodarbinātu 
cilvēku, tostarp 
ilgstošu 
bezdarbnieku 
un no darba 
tirgus attālinātu 
personu, 
piekļuve 
nodarbinātībai, 
arī ar vietējām 
nodarbinātības 
iniciatīvām un 
atbalstu 
darbaspēka 
mobilitātei.

8.1. Izstrādāti un ieviesti aktīva 
darbaspēka tirgus politikas virzieni, 
ņemot vērā nodarbinātības politikas 
pamatnostādnes1.

– Nodarbinātības dienesti spēj nodrošināt un nodrošina:
– personalizētus un aktīvus un preventīvus darba tirgus pasākumus un 

konsultācijas agrīnā posmā, kuras ir atvērtas visiem darba 
meklētājiem, vienlaikus koncentrējot uzmanību uz nelabvēlīgā 
situācijā esošām grupām, tostarp cilvēkiem no atstumtām 
kopienām;

– sistemātisku informāciju par jaunām darba vakancēm, kas ir 
pārredzama visiem, un nepārtrauktu darba tirgus analīzi, lai 
noteiktu strukturālas izmaiņas pieprasījumā pēc profesijām un 
prasmēm.

– Nodarbinātības dienesti ir izveidojuši formālus vai neformālus 
sadarbības pasākumus ar attiecīgajām ieinteresētajām personām.

8. Veicināt 
ilgtspējīgu 
un 
kvalitatīvu 
nodarbinātību 
un atbalstīt 
darbaspēka 
mobilitāti

(nodarbinātīb
as mērķis)

(minēts 
9. panta 
8. punktā)

ESF
–
Pašnodarbinātī
ba, 
uzņēmējdarbība 
un uzņēmumu 
radīšana, 
ietverot 
inovatīvus 

8.2. Pašnodarbinātība, 
uzņēmējdarbība un uzņēmumu 
radīšana: ir izstrādāta visaptveroša 
stratēģija iekļaujošai darbības 
uzsākšanai.

– Ir izstrādāts stratēģisks politikas satvars iekļaujošam darbības
uzsākšanas atbalstam, un tam ir šādi elementi:
– ir ieviesti pasākumi, lai samazinātu laiku un izmaksas, kas 

vajadzīgas uzņēmuma izveidei, ņemot vērā MUA mērķus;

– ir ieviesti pasākumi, lai saīsinātu laiku, kas vajadzīgs tādu licenču 
un atļauju saņemšanai, kuras ļauj sākt un veikt konkrēto uzņēmuma 
darbību, ņemot vērā MUA mērķus;

– ir ieviesti pasākumi, lai izveidotu saikni starp atbilstošiem 
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mazos un 
vidējos 
uzņēmumus, kā 
arī 
mikrouzņēmum
us.
ERAF
– Atbalstīt 
uzņēmumu 
inkubatoru 
izveidi un 
ieguldījumu 
atbalstu 
pašnodarbinātīb
ai, 
mikrouzņēmum
iem un 
uzņēmumu 
radīšanai.

uzņēmējdarbības attīstības pakalpojumiem un finanšu 
pakalpojumiem (piekļuve kapitālam), tostarp, ja vajadzīgs,
nodrošinātu nelabvēlīgu grupu un/vai teritoriju integrēšanu.

ESF
– Modernizēt 
darba tirgus 
iestādes, 
piemēram, 
publiskus un 
privātus 
nodarbinātības 
dienestus, 

8.3. Darba tirgus iestādes ir 
modernizētas, un to darbība 
nostiprināta, ņemot vērā 
nodarbinātības pamatnostādnes.
Pirms darba tirgus iestāžu reformas 
tiks izstrādāta skaidra stratēģija un 
veikts ex ante novērtējums, kurā 
iekļauts dzimumu aspekts.

– Nodarbinātības dienestu reformas pasākumi, kuru mērķis ir attīstīt minēto 
dienestu spēju nodrošināt1:

– personalizētus un aktīvus un preventīvus darba tirgus pasākumus un 
konsultācijas agrīnā posmā, kuras ir atvērtas visiem darba 
meklētājiem, vienlaikus koncentrējot uzmanību uz nelabvēlīgā 
situācijā esošām grupām, tostarp cilvēkiem no atstumtām 
kopienām;

– sistemātisku informāciju par jaunām darba vakancēm, kas ir 
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uzlabojot 
atbilstību darba 
tirgus 
vajadzībām,
ietverot 
darbības, kas 
nodrošina 
uzlabojumus ar 
mobilitātes 
shēmu un 
labākas 
sadarbības starp 
iestādēm un 
attiecīgajām 
ieinteresētajām 
personām 
starpniecību.
ERAF
– Ieguldīt 
nodarbinātības 
dienestu 
infrastruktūrā.

pārredzama visiem, un nepārtrauktu darba tirgus analīzi, lai 
noteiktu strukturālas izmaiņas pieprasījumā pēc profesijām un 
prasmēm.

– Nodarbinātības dienestu reformas laikā tiks izveidoti formāli vai 
neformāli sadarbības tīkli ar attiecīgajām ieinteresētajām personām.

ESF
– Aktīva un 
veselīga 
novecošana.

8.4. Aktīva un veselīga novecošana:
ir izstrādāta un tiek īstenota aktīvas 
novecošanas politika, ņemot vērā
nodarbinātības pamatnostādnes1.

– Attiecīgās ieinteresētās personas ir iesaistītas aktīvas novecošanas 
politikas izstrādē un turpmākajos pasākumos, lai paturētu vecāka gadu 
gājuma darba ņēmējus darba tirgū un veicinātu viņu nodarbinātību;

– Dalībvalsts veic pasākumus aktīvas novecošanas veicināšanai.
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ESF
– Darbinieku, 
uzņēmumu un 
uzņēmēju 
pielāgošanās 
pārmaiņām.

8.5. Darbinieku, uzņēmumu un 
uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām:
izstrādāti politikas virzieni, kas vērsti 
uz to, lai veicinātu gatavību 
pārmaiņām un to labu pārvaldību, kā 
arī pārstrukturēšanu.

– Ir ieviesti instrumenti sociālo partneru un valsts iestāžu atbalstam, lai 
attīstītu proaktīvu pieeju pārmaiņām un pārstrukturizācijai, un šie 
instrumenti ietver:

– pasākumus, lai veicinātu izmaiņu paredzēšanu, ietverot to 
uzraudzību;

– pasākumus, lai veicinātu sagatavošanos pārstrukturēšanās procesam 
un tā pārvaldību, ietverot tā uzraudzību;

– darbības, lai mudinātu darba ņēmējus pielāgoties problēmām, jo 
īpaši tādu politikas jomu un pasākumu izstrāde, kuru mērķis ir 
īstenot Direktīvas 2000/78/EK 5. pantu.

8.6. Nestrādājošu un nemācošos 15–
24 gadus vecu jauniešu ilgtspējīga 
iesaiste darba tirgū:
ir izstrādāts visaptverošs politikas 
stratēģiskais pamats, lai nodrošinātu 
to mērķu sasniegšanu, ko izvirza 
Jauniešu nodarbinātības dokumentu 
kopums, un konkrēti lai izveidotu 
Jaunatnes garantijas shēmu saskaņā 
ar Padomes [datums] ieteikumu.

– Ir izstrādāts visaptverošs politikas stratēģiskais pamats, lai nodrošinātu to 
mērķu sasniegšanu, ko izvirza Jauniešu nodarbinātības dokumentu kopums, un 
konkrēti lai izveidotu Jaunatnes garantijas shēmu saskaņā ar Padomes [datums] 
ieteikumu, un tas:

– ir pamatots ar pierādījumiem par nestrādājošu un nemācošos 15–24 
gadus vecu jauniešu skaitu;

– paredz sistēmu, lai attiecīgos līmeņos vāktu un analizētu datus un 
informāciju, kas ir saistīta ar Jaunatnes garantijas shēmu un nodrošina 
pietiekami labus pierādījumus, lai veidotu attiecīgo rīcībpolitiku, un 
ļauj sekot līdzi notikumu attīstībai un veikt hipotētiskus novērtējumus, 
kad tas ir iespējams;

– nosaka, kura publiskā iestāde atbild par Jaunatnes garantijas shēmas 
izveidi un pārvaldību un par partnerību koordinēšanu visos līmeņos un 
nozarēs;

– iesaista visas ieinteresētās personas, kas ir nozīmīgas jauniešu 
bezdarba samazināšanā;
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– balstās uz savlaicīgu iejaukšanos un aktivizēšanos;
– ietver integrāciju darba tirgū atbalstošus pasākumus, tostarp prasmju 

pilnveidošanas pasākumus un pasākumus tiešā saistībā ar darba tirgu.
ESF
– Priekšlaicīgas 
mācību 
pamešanas 
novēršana.
ERAF
– Ieguldīt 
izglītībā, 
prasmēs un 
mūžizglītībā, 
attīstot izglītības 
un apmācības 
infrastruktūru.

9.1. Priekšlaicīga mācību 
pārtraukšana: ir izstrādāts stratēģisks 
politiskais satvars, lai mazinātu 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu 
(PMP), ņemot vērā LESD 
165. pantā noteiktos ierobežojumus.

– Ir ieviesta sistēma ar PMP saistītu datu un informācijas vākšanai un 
analizēšanai attiecīgajos līmeņos, kas:
– nodrošina pietiekamu pierādījumu bāzi mērķtiecīgas politikas 

izstrādei un uzrauga norises.
– Ir ieviests ar PMP saistīts stratēģisks politiskais satvars:

– kurš ir pamatots ar pierādījumiem;
– kurš ietver attiecīgos izglītības sektorus, tostarp attīstību agrīnā 

pirmsskolas vecumā, un jo īpaši pievēršas mazaizsargātām 
grupām, kam visvairāk draud PMP, tostarp cilvēkiem no 
atstumtām kopienām, un kurā ir ņemti vērā preventīvi, intervences 
un kompensācijas pasākumi;

– kas iesaista visus politikas sektorus un ieinteresētās personas, kuras 
ir svarīgas PMP problēmas risināšanā.

9. Ieguldīt 
izglītībā, 
apmācībā un
profesionālaj
ā apmācībā, 
lai
nodrošinātu 
prasmes, kā 
arī 
mūžizglītībā
(izglītības 
mērķis)
(minēts 
9. panta 
10. punktā)

ESF
– Uzlabot 
augstākās un 
līdzvērtīgas 
izglītības 
kvalitāti, 
efektivitāti un 
atvērtību, lai 
palielinātu 
apguves un 

9.2. Augstākā izglītība: ir izstrādāts
valsts vai reģionu stratēģisks 
politikas satvars augstākās izglītības 
apguves rādītāju, kvalitātes un 
efektivitātes paaugstināšanai, ņemot 
vērā LESD 165. pantā noteiktos 
ierobežojumus.

– Ir izstrādāts valsts vai reģionāla augstākās izglītības stratēģisks politikas 
satvars, kas paredz:

– ja vajadzīgs, pasākumus apguves un ieguves veicināšanai, kuri:
– veicina augstākās izglītības apguvi to iedzīvotāju vidū, kuriem 

ir zemi ienākumi, un citu nepietiekami pārstāvētu iedzīvotāju 
grupu vidū, īpašu uzmanību pievēršot mazaizsargātām 
grupām, tostarp cilvēkiem no atstumtām kopienām,

– veicina izglītības apguvi pieaugušo vidū,
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ieguves 
līmeņus.
ERAF
– Ieguldīt 
izglītībā, 
prasmēs un 
mūžizglītībā, 
attīstot izglītības 
un apmācības 
infrastruktūru.

– mazina mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas rādītājus/ uzlabo 
izglītības ieguves rādītājus;

– kvalitātes uzlabošanas pasākumus, kuri:

– novatoriska satura un programmu izstrādi,
– pasākumus nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanai, kuri:

– veicina starpdisciplīnu prasmes, tostarp uzņēmējdarbības 
prasmes, attiecīgajās augstākās izglītības programmās,

– mazina dzimumu atšķirības akadēmisko un profesionālo 
izvēļu ziņā.

ESF
– Uzlabot 
piekļuvi 
mūžizglītībai, 
uzlabot 
darbaspēka 
prasmes un 
spējas.
ERAF
– Ieguldīt 
izglītībā, 
prasmēs un 
mūžizglītībā, 
attīstot izglītības 
un apmācības 
infrastruktūru.

9.3. Mūžiglītība: ir izstrādāts valsts 
un/vai reģionālais mūžizglītības 
stratēģisks politikas satvars, ņemot 
vērā LESD 165. pantā noteiktos 
ierobežojumus.

– Izstrādāts valsts vai reģionālais mūžizglītības stratēģisks politikas 
satvars, kas paredz:

– pasākumus, lai atbalstītu mūžizglītības attīstības un saistošos 
pakalpojumus, ietverot to īstenošanu un prasmju uzlabošanu (t. i., 
validāciju, norādes, izglītību un apmācību), kā arī veicinātu 
ieinteresēto personu iesaistīšanos un sadarbību ar tām;

– pasākumus, lai nodrošinātu prasmju pilnveidošanas iespējas, kas 
atbilst dažādu mērķa grupu vajadzībām, ja tās ir noteiktas kā 
prioritātes valsts vai reģionālos stratēģiskos politikas satvaros 
(piemēram, jauniešiem, kas apgūst arodmācības, pieaugušajiem, 
vecākiem, kuri atgriežas darba tirgū, mazkvalificētiem un vecākiem 
darbiniekiem, jo īpaši cilvēkiem ar invaliditāti, migrantiem, kā arī 
citām nelabvēlīgām grupām);

– pasākumus, lai palielinātu izglītības un apmācības nozīmi un 
pielāgotu izglītību un apmācību noteikto īpašu vajadzību mērķa 
grupu, piemēram, pastāvīgu bezdarbnieku un atstumto kopienu,
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vajadzībām.

10. Veicināt 
sociālo 
iekļaušanu,
apkarot 
nabadzību un 
jebkādu 
diskriminācij
u
(nabadzības 
apkarošanas 
mērķis)
(minēts 
9. panta 
9. punktā)

ESF
– Aktīva 
iekļaušana, 
tostarp lai 
veicinātu 
vienlīdzīgas 
iespējas un 
aktīvu 
līdzdalību, kā 
arī uzlabotu 
nodarbināmību.
ERAF
– Ieguldīt 
veselības 
aprūpes un 
sociālajā 
infrastruktūrā, 
kas veicina 
valsts, reģionālo 
un vietējo 
attīstību, 
samazinot 
nevienlīdzību 
saistībā ar 

10.1. Ir izstrādāts un tiek īstenots
valsts nabadzības mazināšanas 
stratēģisks politikas satvars, 
cenšoties panākt tādu cilvēku aktīvu 
integrāciju, kuri ir atstumti no darba 
tirgus1, ņemot vērā nodarbinātības 
pamatnostādnes.

– Ir izstrādāts valsts nabadzības mazināšanas stratēģisks politikas satvars, 
kas cenšas panākt aktīvu iekļaušanu un kas:

– nodrošina pietiekamus pierādījumus nabadzības mazināšanas 
politikas izstrādei un norišu uzraudzībai;

– ietver pasākumus, kas atbalsta valsts nabadzības un sociālās 
atstumtības mazināšanas mērķa sasniegšanu (kas definēts valsts 
reformu programmā), kurš paredz ilgtspējīgu un kvalitatīvu 
nodarbinātības iespēju veicināšanu grupām, kam draud augstākais 
sociālās atstumtības risks;

– iesaista attiecīgās ieinteresētās personas nabadzības apkarošanā;

– atkarībā no noteiktajām vajadzībām ietver pasākumus pārejai no 
iestāžu aprūpes uz sabiedrībā balstītu aprūpi;

– skaidri paredz pasākumus segregācijas novēršanai un apkarošanai 
visās jomās;

– attiecīgajām ieinteresētajām personām sniedz atbalstu projektu 
pieteikumu iesniegšanā un atlasīto projektu īstenošanā un vadībā.
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veselības 
aprūpes statusu, 
veicinot sociālo 
iekļaušanu ar 
labāku piekļuvi 
sociālajiem, 
kultūras un 
atpūtas 
pakalpojumiem, 
kā arī veicinot 
pāreju no 
iestāžu uz 
kopienas 
pakalpojumiem.
– Atbalstīt tādu 
kopienu fizisko, 
ekonomisko un 
sociālo 
atjaunošanu, 
kam pilsētās un 
laukos ir 
bijušas 
ierobežotas 
iespējas.
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ESF
– Atstumto 
romu kopienu 
iekļaušana.
ERAF
– Ieguldīt 
veselības 
aprūpes un 
sociālajā 
infrastruktūrā, 
kas veicina 
valsts, reģionālo 
un vietējo 
attīstību, 
samazinot 
nevienlīdzību 
saistībā ar 
veselības 
aprūpes statusu, 
veicinot sociālo 
iekļaušanu ar 
labāku piekļuvi 
sociālajiem, 
kultūras un 
atpūtas 
pakalpojumiem, 
kā arī veicinot 
pāreju no 
iestāžu uz 

10.2. Ir izstrādāts valsts romu 
iekļaušanas stratēģisks politikas 
satvars.

– Ir izstrādāta valsts romu iekļaušanas stratēģija:

– kurā ir izvirzīti sasniedzami valsts mēroga mērķi attiecībā uz romu 
integrāciju, lai mazinātu to atstumtību no plašas sabiedrības. 
Minētajiem mērķiem jābūt vērstiem uz galvenajiem četriem ES 
romu integrācijas virzieniem, kas saistīti ar piekļuvi izglītībai, 
nodarbinātībai, veselības aprūpei un mājokļiem;

– kurā attiecīgā gadījumā ir norādīti tie nelabvēlīgie mikroreģioni vai 
izolētās apkaimes, kurās sabiedrība ir vistrūcīgākā, izmantojot jau 
pieejamos sociālekonomiskos un teritoriālos rādītājus (t. i., ļoti 
zems izglītības līmenis, ilgstošs bezdarbs utt.);

– kurā ir noteiktas pārbaudītas uzraudzības metodes, lai novērtētu 
romu integrācijas pasākumu ietekmi un pārskatītu stratēģijas 
pielāgošanas mehānismu;

– kura ir izstrādāta, tiek īstenota un uzraudzīta ciešā sadarbībā un 
nepārtrauktā dialogā ar romu pilsonisko sabiedrību, reģionālām un 
vietējām iestādēm.

– Pēc pieprasījuma un vajadzības gadījumā attiecīgajām ieinteresētajām 
personām tiek sniegts atbalsts projektu pieteikumu iesniegšanā un atlasīto 
projektu īstenošanā un vadībā.
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kopienas 
pakalpojumiem.
– Atbalstīt tādu 
kopienu fizisko, 
ekonomisko un 
sociālo 
atjaunošanu, 
kam pilsētās un 
laukos ir 
bijušas 
ierobežotas 
iespējas.
– Ieguldīt 
izglītībā, 
prasmēs un 
mūžizglītībā, 
attīstot izglītības 
un apmācības 
infrastruktūru.
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ESF
– Uzlabot 
piekļuvi cenas 
ziņā 
pieejamiem, 
ilgtspējīgiem un 
kvalitatīviem 
pakalpojumiem, 
tostarp veselības 
aprūpei un 
vispārējas 
nozīmes 
sociālajiem 
pakalpojumiem.
ERAF
– Ieguldīt 
veselības 
aprūpes un 
sociālajā 
infrastruktūrā, 
kas veicina 
valsts, reģionālo 
un vietējo 
attīstību, 
samazinot 
nevienlīdzību 
saistībā ar 
veselības 
aprūpes statusu, 

10.3. Veselība: ir izstrādāts valsts vai 
reģionāls veselības aizsardzības 
stratēģisks politikas satvars, ņemot 
vērā LESD 165. pantā noteiktos 
ierobežojumus un ekonomisku 
ilgtspējību.

– Ir izstrādāts valsts vai reģionālais veselības aizsardzības stratēģisks 
politikas satvars, kas:
– paredz koordinētus pasākumus, lai uzlabotu piekļuvi kvalitatīviem 

veselības aprūpes pakalpojumiem;
– paredz pasākumus efektivitātes veicināšanai veselības aprūpes 

nozarē, izmantojot pakalpojumu sniegšanas modeļus un 
infrastruktūru;

– paredz uzraudzības un pārskatīšanas sistēmu.
– Dalībvalsts vai reģions ir pieņēmuši sistēmu, kurā indikatīvi izklāstīti 

pieejamie budžeta resursi veselības aprūpei, kā arī rentabli koncentrēti 
resursi prioritārām vajadzībām.
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veicinot sociālo 
iekļaušanu ar 
labāku piekļuvi 
sociālajiem, 
kultūras un 
atpūtas 
pakalpojumiem, 
kā arī veicinot 
pāreju no 
iestāžu uz 
kopienas 
pakalpojumiem.
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11. Uzlabot 
publisku 
iestāžu un 
ieinteresēto 
personu 
institucionālā
s spējas un 
efektīvu 
valsts 
pārvaldi
(minēts 
9. panta 
11. punktā)

ESF
– Ieguldīt 
publisko 
pārvaldes 
iestāžu un 
publisko 
dienestu 
institucionālajā
s spējās un 
efektivitātē, lai 
īstenotu 
reformas, 
labāku 
regulējumu un 
labu 
pārvaldību.
ERAF
– Uzlabot 
institucionālās 
spējas un 
efektīvu 
publisko 
pārvaldi, 
nostiprinot 
publiskās 
pārvaldes un 
dienestu 
institucionālās 
spējas un 

Dalībvalstu administratīvā 
efektivitāte:
- ir izstrādāta stratēģija dalībvalstu 
administratīvās efektivitātes 
nostiprināšanai, tostarp valsts 
pārvaldes reformai1.

– Ir izstrādāta un tiek īstenota dalībvalstu publisko iestāžu administratīvās 
efektivitātes un to prasmju īstenot dalības metodes nostiprināšanas 
stratēģija1. Stratēģija paredz:
– tiesisko, organizatorisko un/vai procesuālo reformas darbību analīzi 

un stratēģisko plānošanu;

– kvalitātes pārvaldības sistēmu izstrādi;
– integrētas darbības administratīvo procedūru vienkāršošanai un 

racionalizācijai;
– tādas cilvēkresursu stratēģijas un politikas izstrādi un īstenošanu, 

kura attiecas uz noteiktajām plaisām šajā jomā;
– prasmju pilnveidošanu visos līmeņos;

– uzraudzības un izvērtēšanas procedūru un rīku izstrādi.
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efektivitāti 
saistībā ar 
ERAF 
īstenošanu un 
atbalstot 
darbības 
saistībā ar 
publiskās 
pārvaldes 
institucionālajā
m spējām un 
efektivitāti, ko 
atbalsta ESF.
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saistībā ar 
Kohēzijas fonda 
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īstenošanu.

Or. en


