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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumu kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šāda teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [...].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kohēzijas fondu un par 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1084/2006 atcelšanu
(COM(2011)0612/2 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2011)0612/2),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 177. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0325/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 25. aprīļa 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 3. maija atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejas un Transporta un tūrisma komitejas atzinumus (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Kohēzijas fondam būtu jāatbalsta 
transporta infrastruktūras projekti, kurus 
paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Regula (ES) Nr. [..]/2012, ar ko izveido 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu1, par kopējo summu 
EUR XX, kuru izmanto tikai tās 
dalībvalstis, kas ir tiesīgas saņemt 
finansējumu no Kohēzijas fonda, un 
saņēmējām piemērojot līdzfinansējuma 
likmes. Projektu atlases process būtu 
jāveic saskaņā ar mērķiem un kritērijiem, 
kas ir izklāstīti Regulas (ES) Nr. [..]/2012 
[ar ko izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu] 11. pantā; 
tomēr līdz 2016. gada 31. decembrim to 
projektu atlasi, kuri ir tiesīgi saņem 
finansējumu, veic, ievērojot no Kohēzijas 
fonda uz Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu novirzītos 
piešķīrumus valstīm.
_____________
1 OV L ...

Or. en

Pamatojums

Regulā ir jāprecizē līdzekļu novirzīšana no Kohēzijas fonda uz Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu, jo tā ietekmē Kohēzijas fonda piešķīrumus valstīm. Būtu vajadzīgs 
3 gadu laikposms ar garantētiem valsts piešķīrumiem, lai nodrošinātu, ka visas dalībvalstis 
var sagatavot projektu sarakstu, izmantojot pieejamos Komisijas atbalsta instrumentus. Pēc šī 
laikposma būtu piemērojami Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta regulā 
paredzētie parastie noteikumi. 

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Līguma 192. panta 5. punkts paredz 
izņēmumu no Līguma 191. panta 
2. punktā ietvertā vispārējā principa. 
Tādēļ vajadzētu nodrošināt, cik vien tas 
būtu iespējams, ka novērš kaitējuma 
iespēju un ka maksā piesārņotāji.
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Or. en

Pamatojums

Kohēzijas fonda atbalstam būtu jābūt pilnībā veltītam tā galveno mērķu sasniegšanai. Tādēļ 
vispirms būtu jānovērš kaitējuma iespēja, rūpīgi piemērojot visus atbilstīgos spēkā esošos 
tiesību aktus. Kad kaitējuma iespēju nevarētu novērst, noteicošajam vajadzētu būt principam 
„piesārņotājs maksā”, un Kohēzijas fonda līdzekļu izmantojumam — lai arī Līgums to paredz 
— būtu jābūt ārkārtējam līdzeklim.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Eiropas Savienība un vairums tās 
dalībvalstu ir pievienojušās ANO 
Konvencijai par personu ar invaliditāti 
tiesībām, un pārējās dalībvalstīs pašlaik 
notiek konvencijas ratifikācija. Īstenojot 
attiecīgos projektus, projekta specifikācijā 
ir jāņem vērā invalīdu piekļuves iespējas, 
kā minēts konvencijas 9. pantā.

Or. en

Pamatojums

Pēc tam, kad Eiropas Savienība ir ratificējusi Apvienoto Nāciju Konvenciju par personu ar 
invaliditāti tiesībām, projektiem, kas saņem ES finansiālo atbalstu, vēl vairāk nekā iepriekš 
būtu jānodrošina cilvēku ar invaliditāti piekļuves iespēja.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Būtu jāparedz konkrēti noteikumi 
attiecībā uz to darbību veidiem, kuras 
saskaņā ar Regulā (ES) Nr. [..]/2012 
(KNR) noteiktajiem tematiskajiem
mērķiem var finansēt no Kohēzijas fonda. 
Tāpat būtu jānosaka un jāprecizē izdevumi 

(5) Būtu jāparedz konkrēti noteikumi 
attiecībā uz to darbību veidiem, kuras 
saskaņā ar Regulā (ES) Nr. [..]/2012 
(KNR) noteiktajiem tematiskajiem 
mērķiem var finansēt no Kohēzijas fonda. 
Tāpat būtu jānosaka un jāprecizē izdevumi 
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ārpus Kohēzijas fonda tvēruma, tai skaitā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai iekārtās, uz kurām attiecas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra 
Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK.

ārpus Kohēzijas fonda tvēruma, tai skaitā 
ieguldījumi, lai sasniegtu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanu ar darbībām, 
uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 13. oktobra 
Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, 
I pielikums.

Or. en

Pamatojums

Augstas efektivitātes koģenerācija un centralizēta siltumapgāde un dzesēšana var būt 
nozīmīgs rīks, ar ko uzlabot sniegumu ceļā uz „Eiropa 2020” mērķu panākšanu un mazināt 
iedzīvotāju izdevumus par enerģiju. Priekšlikumā paredzētajam izņēmumam attiecībā uz 
atbalsta saņemšanu vajadzētu būt saistītam tikai ar dedzināšanas darbību šādās iekārtās un 
līdz ar to — SEG emisiju avotu, atstājot iespēju saņemt Kohēzijas fonda atbalstu pārējiem 
elementiem un sadales tīklam.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Regulā (ES) Nr. [..]/2012 [ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu] paredzētos 
transporta infrastruktūras projektus par 
kopējo summu EUR XX saskaņā ar 
attiecīgajā regulā sniegtajiem kritērijiem. 
Līdz 2016. gada 31. decembrim to 
projektu atlasi, kuri ir tiesīgi saņemt 
finansējumu, veic saskaņā ar valstu 
piešķīrumiem no Kohēzijas fonda;

Or. en

Pamatojums

Skatīt grozījuma Nr. 1 pamatojumu.
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Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu iekārtās, uz kurām attiecas 
Direktīva 2003/87/EK;

b) ieguldījumu, lai panāktu
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu 
ar darbībām, uz kurām attiecas 
Direktīvas 2003/87/EK I pielikums. Šis 
izņēmums neaptver darbības, kas veiktas 
kā izmēģinājuma projekti vai pilnībā 
izmantojot atjaunojamos energoresursus;

Or. en

Pamatojums

Skatīt grozījuma Nr. 4 pamatojumu.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) mājokļu sektoru. c) mājokļu sektoru, izņemot saistībā ar 
energoefektivitātes veicināšanu un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Atbalsts energoefektivitātei un atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājokļu sektorā ir 
visrentablākais veids, kā sasniegt „Eiropa 2020” mērķus, it sevišķi attiecībā uz 
energoefektivitāti. Tas arī ļoti palīdzētu mazināt mājsaimniecību izdevumus par enerģiju.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
3. pants – a punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) atbalstot energoefektivitāti un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
publiskajās infrastruktūrās;

iii) atbalstot energoefektivitāti un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
publiskajās infrastruktūrās un mājokļu 
sektorā;

Or. en

Pamatojums

Skatīt grozījuma Nr. 7 pamatojumu.

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

va) atbalstot augstas efektivitātes 
koģenerācijas un centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas sadales 
tīklu;

Or. en

Pamatojums

Skatīt grozījuma Nr. 4 pamatojumu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. pants – c punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

iii) aizsargāt un atjaunot bioloģisko 
daudzveidību, tostarp ar zaļo infrastruktūru 
un Natura 2000 starpniecību;
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Or. en

Pamatojums

Natura 2000 ir prioritārais rīks, lai aizsargātu un atjaunotu bioloģisko daudzveidību, kā tas 
noteikts ieguldījumu prioritātē. Ar Kohēzijas fonda atbalstu liels potenciāls piemīt apjomīgām 
Natura 2000 vietu atjaunošanas programmām.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
3. pants – c punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lauku reģioni nebūtu jāizslēdz no Kohēzijas fonda atbalsta.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants – d punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) izstrādājot videi draudzīgas transporta 
sistēmas ar zemu oglekļa dioksīda emisijas 
līmeni, tostarp veicinot ilgtspējīgu 
mobilitāti pilsētās;

ii) izstrādājot videi draudzīgas transporta 
sistēmas ar zemu oglekļa dioksīda emisijas 
līmeni, tostarp veicinot ilgtspējīgu un 
pieejamu iedzīvotāju mobilitāti;

Or. en

Pamatojums

Skatīt grozījuma Nr. 3 pamatojumu.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
3. pants – d punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) attīstot visaptverošas, kvalitatīvas un 
savstarpēji izmantojamas dzelzceļa 
sistēmas;

iii) attīstot visaptverošas, kvalitatīvas, 
pieejamas un savstarpēji izmantojamas 
dzelzceļa sistēmas;

Or. en

Pamatojums

Skatīt grozījuma Nr. 3 pamatojumu.
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PASKAIDROJUMS

K Komisijas priekšlikums par Kohēzijas fondu 

Komisijas ierosinātās kohēzijas politikas tiesību aktu paketes kontekstā Kohēzijas fonds ir 
daļa no jaunā Vienotā stratēģiskā satvara fondiem, kas ietver struktūrfondus un Kohēzijas 
fondu, kā arī Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu. Uz visiem šiem fondiem attieksies kopīgi noteikumi dažādās 
plānošanas un finanšu pārvaldības jomās. Turklāt tāpat kā pašreizējā plānošanas laikposmā 
Kohēzijas fonds, ERAF un ESF arī turpmāk būs pakļauti kopīgu īpašu noteikumu papildu 
kopumam attiecībā uz plānošanu, pārvaldību un uzraudzību. 

Lai gan Komisija ierosina jaunu fondu sistēmu, Kohēzijas fonda īpašais tvērums un mērķi nav 
būtiski mainīti salīdzinājumā ar iepriekšējo plānošanas periodu1.

Savā priekšlikumā regulai, ar ko nosaka kopīgus noteikumus visiem fondiem un kas aizvietos 
pašreizējo pamatregulu („KNR”), Komisija ierosina dažādiem fondiem atšķirīgu uzdevumu 
un mērķu struktūru, visus fondus pakļaujot vienam mērķim — ieguldījumi izaugsmes un 
nodarbinātības jomā, lai veicinātu Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai 
izaugsmei. Kohēzijas fonds veicinās šo mērķi un uzdevumu, atbalstot dalībvalstis, kuru 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā 90 % no vidējā NKI uz 
iedzīvotāju ES-27 valstīs. Tomēr Kohēzijas fonda darbības tvērums joprojām būs vērsts uz 
finansiāla atbalsta sniegšanu projektiem vides jomā un Eiropas tīkliem transporta 
infrastruktūras jomā, vienlaikus nodrošinot pienācīgu līdzsvaru un ievērojot katras dalībvalsts 
konkrētās vajadzības attiecībā uz ieguldījumu un infrastruktūru (priekšlikuma regulai par 
Kohēzijas fondu 2. pants).

Atbalsta tvērums tomēr ir nedaudz mainīts, jo ar priekšlikuma regulai par Kohēzijas fondu 
2. pantu groza noteikumus attiecībā uz gadījumiem, kuros nav tiesību saņemt atbalstu, 
pievienojot tiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu iekārtās, uz kurām attiecas 
Direktīva 2003/87/EK. Atsauces uz parāda procentiem, zemes pirkumu, ja summa pārsniedz 
10 % no kopējiem attiecināmiem izdevumiem attiecīgajam darbības veidam, un atgūstamo 
pievienotās vērtības nodokli, kuras šobrīd paredzētas pamatregulas 3. panta a), b) un 
e) punktos, tagad ir iekļautas KNR 59. panta 3. punktā, kas ir kopīgs noteikums visiem VSS 
fondiem.

Viena no jaunajām iezīmēm salīdzinājumā ar pašreizējo regulu atrodama priekšlikuma regulai 
par Kohēzijas fondu 3. pantā, kurā saskaņā ar KNR 16. pantā noteikto tematiskās 
koncentrācijas principu paredzēts, ka Kohēzijas fonda atbalstu nosaka ieguldījumu prioritātes 
iepriekš definētajā tvērumā un saistībā ar tematiskajiem mērķiem, kādi definēti KNR 9. pantā, 
un jo īpaši:

                                               
1 Ir vērts atzīmēt, ka Komisijas priekšlikumā jaunajai daudzgadu finanšu shēmai 2014.–2020. gadam Kohēzijas 
fondam ir iedalīta summa EUR 68,7 miljardu apmērā, tostarp EUR 10 miljardi, kas ir nošķirti Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējumam.
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a) atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās nozarēs;
b) veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, riska novēršanu un pārvaldību;
c) aizsargāt vidi un veicināt resursu izmantošanas efektivitāti;
d) veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus galvenajās tīkla infrastruktūrās; kā arī
e) veicināt institucionālās spējas un efektīvu valsts pārvaldi.

Visi šie mērķi ir iedalīti apakškopās, kurās uzskaitītas īpašās ieguldījumu prioritātes atbilstīgi 
katram mērķim.

Tagad ir precīzi formulēts noteikums par atbalstu institucionālo spēju uzlabošanai, jo to, 
ņemot vērā atbalstāmo projektu apjomu un nozīmi, kohēzijas politikas jomā uzskata par 
sevišķi nepieciešamu1.

Tāpat kā pašreizējā pārejas sistēmā, kā noteikts pamatregulas 8. panta 3. punktā, KNR paredz, 
ka tās dalībvalstis, kuras 2013. gadā ir tiesīgas saņemt Kohēzijas fonda finansējumu, bet kuru 
nominālais NKI uz vienu iedzīvotāju pārsniedz 90 % no vidējā NKI uz vienu iedzīvotāju ES-
27 valstīs, saņem atbalstu no Kohēzijas fonda, ievērojot pārejas un īpašus noteikumus.

Pamatregulas 4. pantā iekļautie noteikumi par nosacītību tagad ir daļa no KNR (II virsraksts, 
III un IV nodaļa).

Priekšlikums regulai par Kohēzijas fondu ietver citus jaunus elementus salīdzinājumā ar 
pašlaik spēkā esošo regulu. Vairāk uz rezultātiem orientēta vēlamā procesa kontekstā, lai 
nodrošinātu kohēzijas politikas programmu tiecību uz rezultātiem un fondu efektīvu 
īstenošanu, un tāpat kā ERAF gadījumā, Komisija ievieš Kohēzijas fonda kopējos rādītājus 
(priekšlikuma regulai par Kohēzijas fondu 4. pants un priekšlikuma regulai par Kohēzijas 
fondu pielikums) nolūkā novērtēt programmas īstenošanas progresu virzībā uz mērķu 
sasniegšanu (KNR 24. panta 3. punkts).

Ierosinātie grozījumi 

Kohēzijas fonda tvērums (priekšlikuma regulai par Kohēzijas fondu 2. pants) būtu 
jāpaplašina, lai iekļautu atbalstu energoefektivitātei un atjaunojamo energoresursu 
izmantošanai mājokļu sektorā, kā tas jau ir paredzēts publiskām infrastruktūrām.

Galvenais iemesls ir tas, ka saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem datiem, tostarp tiem, ko 
sniegusi Eiropas Komisija, ar pašreizējiem rādītājiem ES spētu sasniegt tikai mazāk nekā pusi 
no izvirzītā mērķa — energoefektivitātes pieauguma par 20 % līdz 2020. gadam. Kohēzijas 
fonda atbalsts tādiem ieguldījumiem būtu visrentablākais veids, kā sasniegt stratēģijas „Eiropa 
2020” mērķus.

Turklāt tas nozīmētu ļoti lielu ieguvumu videi, tieši vai netieši iesaistītajiem MVU un tādējādi 
arī jaunu darbavietu radīšanai, un visbeidzot, taču ne mazāk svarīgi, — iedzīvotājiem 
mazākus izdevumus par enerģiju. Tajā pašā laikā enerģijas taupīšana un atjaunojamo 

                                               
1 Turklāt KNR 14. panta e) un i) punkts paredz, ka partnerības līgums nosaka pasākumus, lai nodrošinātu VSS 
fondu efektīvu īstenošanu, tostarp novērtējumu par to, vai ir jāstiprina varas iestāžu administratīvās spējas un —
vajadzības gadījumā — finansējuma saņēmēji.
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energoavotu izmantojuma pieaugums palīdzētu nodrošināt attiecīgo valstu energodrošību.

Šāds pasākums būtu īpaši vērtīgs tiem reģioniem, kas atšķirīgo ERAF un Kohēzijas fonda 
atbilstības kritēriju dēļ varētu saņemt papildu finansējumu minētajam mērķim. 

Komisijas priekšlikums arī izslēdz no finansējuma saņemšanas „siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu iekārtās, uz kurām attiecas Direktīva 2003/87/EK”. Šāds vispārējs izņēmums 
no to iekārtu finansēšanas, uz kurām attiecas ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, nozīmē, 
ka arī centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas, kā arī koģenerācijas iekārtas nevarēs saņemt 
nekādu ES atbalstu.

Šādas iekārtas patlaban ir tiesīgas saņemt Kohēzijas fonda (kā arī ERAF) atbalstu sakarā ar to 
īpaši labvēlīgo ietekmi uz vidi energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas ziņā un tādējādi — emisiju samazinājuma un energodrošības ziņā. Tām 
joprojām ir plašas attīstības rezerves, un tās var atstāt spēcīgu labvēlīgu ietekmi uz ES 
enerģētikas un klimata mērķiem. 

Ņemot vērā centralizētas siltumapgādes un koģenerācijas iekārtu nozīmi Kohēzijas fonda 
dalībvalstīs un ņemot vērā Kohēzijas fonda oficiāli noteikto mērķi atbalstīt videi draudzīgus 
ieguldījumus un pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, 
iepriekšminētajam izņēmumam attiecībā uz atbalstu vajadzētu būt saistītam tikai ar 
dedzināšanas darbību šādās iekārtās un līdz ar to — SEG emisiju avotu, atstājot iespēju 
saņemt Kohēzijas fonda atbalstu pārējiem elementiem un sadales tīklam.

Nekādiem atbalsta ierobežojumiem nebūtu jāattiecas uz centralizētas siltumapgādes un 
dzesēšanas un koģenerācijas iekārtām, kuru jauda ir mazāka par 20 MW, tāpat kā uz iekārtām, 
kas ir izveidotas kā izmēģinājuma projekti, vai tām iekārtām, kurās izmanto tikai 
atjaunojamos energoresursus.

Kohēzijas fonda regulā būtu jāprecizē un jāpaskaidro Komisijas priekšlikums novirzīt summu 
EUR 10 000 000 000 apmērā no Kohēzijas fonda Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentam, lai atbalstītu transporta infrastruktūras projektus.

Attiecībā uz kopsummu, ņemot vērā pašreizējās sarunas par jauno daudzgadu finanšu shēmu, 
ir par agru noteikt precīzu summu, ko pārskaitīt Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentam. Komisijas ierosinātos skaitļus attiecībā uz šo darījumu var ievērot tikai tad, ja 
jaunajā DFS Kohēzijas fondam tiks piešķirts pietiekami daudz līdzekļu.

No Kohēzijas fonda Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam novirzītā nauda tad 
būtu jāizmanto to dalībvalstu projektu finansējumam, kuriem ir tiesības saņemt Kohēzijas 
fonda atbalstu, piemērojot šā fonda parasto līdzfinansējuma likmi. Projektu atlases process 
būtu jāveic, pamatojoties uz KNR un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta regulā 
izklāstītajiem mērķiem un kritērijiem. Tomēr līdz 2016. gada 31. decembrim atlases process 
būtu jāveic, ievērojot Kohēzijas fonda piešķīrumus valstīm.

Tādā veidā tiktu nodrošināts līdzsvars starp veselīgu konkurenci dalībvalstu starpā, iesniedzot 
daudzus kvalitatīvus projektus, no vienas puses, un vajadzību nodrošināt, ka visas dalībvalstis 
var saņemt visu palīdzību, kas tām vajadzīga, lai sagatavotu projektus, no otras puses.
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Doma par Kohēzijas fonda atbalsta piešķiršanu nolūkā stiprināt to publiskās pārvaldes iestāžu 
un publisko dienestu rīcībspēju un efektivitāti, kuri ir saistīti ar Kohēzijas fonda īstenošanu, ir 
liels sasniegums progresa virzienā. Tomēr būtu jānorāda, ka šis aspekts jāapskata un tam 
jāpievēršas plašākā mērā, jo īpaši, izmantojot partnerības līgumu, kurā vajadzības gadījumā 
būtu jāiekļauj dalībvalstij veicamie pasākumi un reformas. 

Tagad, kad Eiropas Savienība ir ratificējusi Apvienoto Nāciju Konvenciju par personu ar 
invaliditāti tiesībām, būtu jānodrošina, ka visos projektos, ko finansē ar ES līdzekļiem, ir 
ievēroti pieejamības kritēriji. Tādēļ nolūkā ievērot cilvēku ar invaliditāti tiesības šis princips 
būtu jāiekļauj visos saistītajos Savienības tiesību aktos, tostarp jaunajā Kohēzijas fonda 
regulā.

Attiecībā uz principu, kurš ietverts LESD 192. panta 5. punktā un saskaņā ar kuru Kohēzijas 
fondu var izmantot gadījumos, kad princips „piesārņotājs maksā” nav piemērojams dalībvalsts 
iestādes nesamērīgu izmaksu dēļ, tam būtu jābūt tikai ārkārtējam līdzeklim, lai tādējādi ļautu 
Kohēzijas fondam pilnībā pievērsties tā sākotnējiem mērķiem. Tādēļ ir augstākā mērā svarīgi, 
lai vispirms tiktu novērsta kaitējuma iespēja, rūpīgi īstenojot Ietekmes uz vidi novērtējuma un 
Vides stratēģiskā novērtējuma direktīvas, un lai šīs direktīvas pārskatot, panāktu iespējami 
augstāko efektivitāti.


