
PR\900996LV.doc PE488.060v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Reģionālās attīstības komiteja

2011/2312(INI)

29.8.2012

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par optimālu teritoriālās attīstības nozīmi kohēzijas politikā
(2011/2312(INI))

Reģionālās attīstības komiteja

Referents: Derek Vaughan



PE488.060v01-00 2/11 PR\900996LV.doc

LV

PR_INI

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS ............................................3

PASKAIDROJUMS ...............................................................................................................9



PR\900996LV.doc 3/11 PE488.060v01-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par optimālu teritoriālās attīstības nozīmi kohēzijas politikā
(2011/2312(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā XVIII sadaļu,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz 
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/19991,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 6. oktobra Lēmumu Nr. 2006/702/EK par Kopienas 
kohēzijas stratēģijas pamatnostādnēm2,

– ņemot vērā 2011. gada 5. jūlija rezolūciju par Komisijas Piekto ziņojumu par kohēziju un 
kohēzijas politikas stratēģiju laikposmā pēc 2013. gada3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2011. gada 23. jūnija rezolūciju par Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) un pārējo struktūrfondu pašreizējo stāvokli un uz efektivitātes 
paaugstināšanu vērstas turpmākas sinerģijas veidiem4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par ieguldījumu nākotnē —
jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai 
Eiropai”5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2011. gada 23. jūnija rezolūciju par Eiropas pilsētvides 
attīstības plānu un tā nākotni saistībā ar kohēzijas politiku6, 

– ņemot vērā 2011. gada 23. jūnija rezolūciju par 3. mērķi: teritoriālās sadarbības 
uzdevumi — pārrobežu, starpvalstu un starpreģionu sadarbības turpmākā darba kārtība7,

– ņemot vērā 2010. gada 7. oktobra rezolūciju par ES kohēzijas un reģionālo politiku pēc 
2013. gada8,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2010. gada 20. maija rezolūciju par kohēzijas politikas 
ieguldījumu Lisabonas mērķu un stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā9,

– ņemot vērā 2010. gada 20. maija rezolūciju par pētniecībai un inovācijai paredzēto fondu 
sinerģiju īstenošanu Regulā (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu 

                                               
1 OV L 210, 31.7.2006., 25.–78. lpp.
2 OV L 291, 21.10.2006., 11.–32. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0316.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0286.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0284.
7 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0285.
8 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0356.
9 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0191.
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un Septītajā pamatprogrammā pētniecībai un attīstībai pilsētās un reģionos, kā arī 
dalībvalstīs un Eiropas Savienībā1, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta publicēto pētījumu „Kohēzijas politika pēc 2013. gada —
tiesību aktu priekšlikumu kritisks novērtējums”,

– ņemot vērā Polijas prezidentūras 2011. gada 24. un 25. novembra sanāksmes secinājumus 
par ES politikas teritoriālo dimensiju un turpmāko kohēzijas politiku2,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 6. oktobra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas vienotais 
stratēģiskais satvars, un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006 
(COM(2011)0615),

– ņemot vērā 2011. gada 6. oktobra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 
par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu un mērķi 
„Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” un par Regulas (EK) Nr. 1080/2006 atcelšanu 
(COM(2011)0614),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 9. novembra paziņojumu „Secinājumi piektajā ziņojumā 
par ekonomikas, sociālo un teritoriālo kohēziju — kohēzijas politikas nākotne” 
(COM(2010)0642),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 19. oktobra paziņojumu par ES budžeta pārskatīšanu 
(COM(2010)0700) un tā tehniskajiem pielikumiem (SEC(2010)7000),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 6. oktobra paziņojumu „Reģionālās politikas 
ieguldījums stratēģijā „Eiropa 2020” paredzētajā gudrā izaugsmē” (COM(2010)0553),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 31. marta paziņojumu „Kohēzijas politika — 2010. gada 
stratēģiskais ziņojums par programmu īstenošanu 2007.–2013. gadā” (COM(2010)0110),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā neatkarīgo ziņojumu, ko pēc reģionālās politikas komisāres Danuta Hübner
lūguma 2009. gada aprīlī sagatavoja Fabrizio Barca, „Darba kārtība reformētai kohēzijas 
politikai — uz vietējās attīstības prioritātēm balstīta pieeja Eiropas Savienības problēmu 
pārvarēšanai un plānu īstenošanai”,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0189.
2 Polijas prezidentūras secinājumi par ES politikas teritoriālo dimensiju un turpmāko kohēzijas politiku „Ceļā uz 
integrētu, teritoriāli diferencētu un institucionāli gudru ES problēmu risinājumu”, 2011. gada 24.–25. novembris, 
Poznaņa.
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– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu 
komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

A. tā kā kohēzijas politikas mērķis ir mazināt atšķirības starp ES reģioniem, nostiprinot 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, un tā kā kohēzijas politika ar sociālās un 
ekonomiskās attīstības palīdzību ir efektīvi veicinājusi Eiropas integrāciju;

B. tā kā Kopīgo noteikumu regulā (KNR) ir paredzētas kopīgas prasības, kas ir piemērojamas 
visām piecām Eiropas finansējuma programmām (Eiropas Reģionālās attīstības fondam 
(ERAF), Eiropas Sociālajam fondam (ESF), Kohēzijas fondam, Eiropas Lauksaimniecības 
fondam lauku attīstībai (ELFLA), Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam (EJZF)), 
kuras ir izstrādātas kohēzijas, lauku un zivsaimniecības politikas īstenošanai;

C. tā kā vienotā stratēģiskā satvara mērķis ir ar mehānismu palīdzību nodrošināt uzlabotu 
KNR darbības jomā ietilpstošo fondu (ERAF, ESF, Kohēzijas fonds, ELFLA, EJZF) 
saskaņošanu un to labāku integrāciju citās ES politikas jomās;

D. tā kā teritoriālā dimensija ir vispārējs kohēzijas politikas aspekts, kas Eiropas reģioniem 
darbā pie kohēzijas mērķu sasniegšanas sniedz iespēju izmantot individuālo teritoriālo 
potenciālu;

E. tā kā Lisabonas līgumā teritoriālā kohēzija ir atzīta par ES pamatmērķi,

Svarīgākās bažas: teritoriālā mērķa nostiprināšana

1. atzīst, ka vienkāršota vairāklīmeņu pārvaldības sistēma kohēzijas politikas ietvaros ir 
svarīgs lēmumu pieņemšanas procesa elements un katrā Eiropas finansējuma programmu 
plānošanas, izstrādes un izpildes posmā ir vajadzīga Eiropas, valsts, reģionālā un vietējā 
līmeņa sadarbība; aicina Komisiju nodrošināt, lai tas būtu atspoguļots skaidru un pienācīgi 
formulētu partnerības nolīgumu izstrādes procesā; 

2. uzsver faktu, ka kohēzijas politikai paredzētais budžets pēc 2013. gada ir jāsaglabā 
pašreizējā līmenī, lai nodrošinātu arī turpmāku atbalstu jomām, kurās ir vajadzīga 
ekonomiska un sociāla atjaunošana;

3. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu KNR centrā izvirzīt uz rezultātiem orientētu pieeju 
ar īpašu uzsvaru uz izmērāmiem kohēzijas politikas rezultātiem, lai palielinātu 
ieguldījumu ilgtspējību un nodrošinātu finansējuma programmu efektivitāti;

4. atbalsta Komisijas vispārējos priekšlikumus attiecībā uz KNR nolūkā samazināt 
administratīvo slogu; tāpēc uzsver faktu, ka jau kopš paša sākuma ir jānosaka skaidri 
noteikumi, pārbaudes un atbilstības nosacījumi un ka veiksmīgu administratīvo procedūru 
vienkāršošanu iespējams panākt, īstenojot integrētu pieeju līdzekļu piešķiršanai;

5. uzsver vajadzību nodrošināt elastību attiecībā uz finansējuma programmām, pamatojoties 
uz vietējiem un reģionālajiem mērķiem un visos posmos iesaistot ieinteresētās personas, 
lai garantētu, ka Eiropas finansējuma programmas atbilst sociālo un ekonomisko atšķirību 
novēršanas vajadzībām;
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6. uzskata, ka vajadzīga plašāka elastība, nodrošinot lielākus piešķīrumus projektiem, kuru 
īstenošanā tiek izmantoti dažādi KNR darbības jomā iekļautie fondi, un ka šī uzlabotā 
elastība palīdzētu vienkāršot projektu īstenošanu un nostiprinātu Eiropas finansējuma 
papildinošos un pārnozaru aspektus;

7. atzīst, ka kohēzijas politika var sniegt vērtīgu ieguldījumu stratēģijas „ES 2020” mērķu 
sasniegšanā; tomēr norāda, ka kohēzijas politiku kā pastāvīgu un juridiski saistošu ES 
mērķi nedrīkst izmantot tikai kā stratēģijas „ES 2020” īstenošanas līdzekli;

8. uzsver faktu, ka, strādājot pie stratēģijas „ES 2020” mērķu sasniegšanas, būtu jāapsver arī 
citu finansējuma programmu (piemēram, „Apvārsnis 2020”) izmantošana, iespējams, 
atbilstīgi kohēzijas politikas finansējumam;

9. atzīst, ka pilsētām un pilsētu teritorijām tiek pievērsta pastiprināta uzmanība kā 
ekonomiskās izaugsmes dzinējspēkam ES;

10. pauž bažas saistībā ar pilsētu un pilsētu teritoriju definīcijas noteikšanu, ņemot vērā ES 
pilsētu atšķirīgos izmērus, resursus, kā arī sociālos un ekonomiskos aspektus;

Lielāka Eiropas fondu integrācija laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam

11. atzinīgi vērtē KNR priekšlikumus, kuros ir pausts atbalsts labākai finansējuma programmu 
saskaņošanai un integrācijai, lai nodrošinātu lielāku fondu ietekmi un nostiprinātu 
kohēzijas politikas teritoriālās dimensijas klātbūtni 2014.–2020. gadā;

12. uzsver, ka labāka saskaņošana starp kohēzijas politiku un citām KNR norādītajām 
politikas jomām Eiropas reģioniem sniegs iespēju turpināt ekonomisko izaugsmi, 
izmantojot reģiona individuālās priekšrocības;

13. kā piemēru min Velsas Eiropas finansējuma biroju (WEFO) un tā mērķi integrēt Eiropas 
finansējumu Velsā, izveidojot vienotu „portālu”, kas nodrošinātu informāciju par visiem 
KNR darbības jomā iekļautajiem fondiem; uzsver WEFO „portāla” iespēju ietvert kopīgu 
platformu ar vienotu pieteikumu, maksājumu, pārraudzības un novērtēšanas procesu 
attiecībā uz visiem KNR darbības jomā iekļautajiem fondiem; uzsver, ka šāda pieeja 
nodrošinātu vienkāršāku iespējamo sinerģiju noteikšanu un integrāciju starp finansējuma 
plūsmām, tādējādi saskaņojot un vienkāršojot pieteikšanās procesu Eiropas finansējuma 
saņemšanai;

14. uzsver, ka, ņemot vērā KNR darbības jomā iekļauto fondu un citu finansējuma 
programmu (piemēram, „Apvārsnis 2020”, LIFE+) kopīgās iezīmes, Eiropas finansējuma 
efektivitāti varētu uzlabot, izpētot iespējamu šo fondu saskaņošanu; 

15. atzīst, ka, lai arī tādas programmas kā „Apvārsnis 2020” ir galvenokārt vērstas uz izcilību, 
struktūrfondi iepriekš ir nodrošinājuši sekmes „spēju veidošanas” jomā, sniedzot līdzekļus 
tādu uzņēmumu un organizāciju attīstības finansēšanai, kas vēlāk kļuva par 
7. pamatprogrammas vai Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas (KIP) 
partnerēm;

Mehānismi Eiropas fondu integrēšanai
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16. atzinīgi vērtē priekšlikumus par tiesisko regulējumu ar īpašu apakšreģionālu uzsvaru uz 
vietēja līmeņa un integrētu attīstību, īstenojot „uz sabiedrību orientētu vietējo attīstību” 
(SOVA), „kopīgus rīcības plānus” (KRP) un „integrētus teritoriālos ieguldījumus” (ITI);

17. uzsver, ka atbilstīgi Komisijas priekšlikumiem starp šiem īstenošanas instrumentiem tagad 
ir jāizstrādā nepārprotamas saiknes, lai nodrošinātu visu ieguldījumu atbilstību vietējām 
vajadzībām un nepārklāšanos ar citiem projektiem;

18. aicina nodrošināt pilnīgi integrētu pieeju saistītajiem īstenošanas instrumentiem (SOVA, 
ITI, KRP), ļaujot vietējām partnerībām atbilstīgi to individuālajām vajadzībām izvēlēties 
dažādus šo instrumentu apvienojumus; tādējādi šie instrumenti tiktu izmantoti vairāku 
tematisko prioritāšu īstenošanai, vienlaikus saņemot vairāku fondu līdzekļus;

19. uzsver piemēru, ko sniedz tālākas deleģēšanas process attiecībā uz padomēm Nīderlandē, 
kura ietvaros reģionālā iestāde deleģē finansējuma programmu (piemēram, ERAF) daļu 
lielajām vietējām varas iestādēm, kuras veic pasākumus vietējā līmenī vietējo vajadzību 
nodrošināšanai; uzsver, ka pārvaldības pienākumu deleģēšana vietējām iestādēm 
nodrošina lielākas iespējas integrēt vispiemērotāko fondu apvienojumu, kas ir pielāgots 
vietējām vajadzībām; uzsver, ka, ņemot vērā vietējā līmenī jau funkcionējošās pārvaldības 
struktūras, šī pieeja varētu veicināt ITI, KRP un SOVA īstenošanu;

Uz sabiedrību orientēta vietējā attīstība

20. atbalsta Komisijas priekšlikumus par SOVA kā būtisku KNR nosacījumu, kas būs vērsts 
uz sinerģiju attīstīšanu starp visiem KNR darbības jomā iekļautajiem fondiem;

21. uzskata, ka šis instruments ir teicams līdzeklis, ar kura palīdzību iespējams veicināt 
vietējās sabiedrības dažādu nozaru pārstāvju augšupēju līdzdalību teritoriālo mērķu 
sasniegšanā;

22. aicina Komisiju īstenošanas posmā precizēt tās priekšlikumus par SOVA, lai, sagatavojot 
deleģētos un īstenošanas aktus, iespējamie dalībnieki spētu pilnīgi noteikt varbūtējo 
SOVA mērķi, mērogu un ietekmi;

23. atzīst kopš 2007. gada panākto progresu saistībā ar zivsaimniecības vietējās rīcības 
grupām, kuras sadarbojas ar LEADER vietējās rīcības grupām (VRG), kā piemēru tam, kā 
SOVA nākotnē varētu apvienot vietējā līmeņa fondus ar KNR darbības jomā iekļautajiem 
fondiem; uzsver piemēru, ko sniedz 11 vietējās partnerības Dānijā, kuras projektu 
finansēšanai izmanto gan ELFLA (LEADER), gan Eiropas Zivsaimniecības fondu (4. asi), 
izmantojot vienu īstenošanas sistēmu un pārvaldību;

24 uzsver vajadzību uzlūkot tādus piemērus kā ELFLA un EZF integrēta izmantošana ar 
SOVA starpniecību turpmākajā plānošanas posmā kā veidu, kādā attīstīt sinerģiju starp 
visiem KNR darbības jomā iekļautajiem fondiem;

Kopīgi rīcības plāni

25. atbalsta KNR ierosinājumus ieviest kopīgus rīcības plānus, lai ļautu visām projektu 
grupām saņemt finansējumu no vairākām darbības programmām;
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26. atzīst, ka kopīgie rīcības plāni ir pozitīvs solis virzībā uz pārvaldību, kuras pamatā ir 
rezultāti, atbilstīgi vienam no vispārējiem kohēzijas politikas mērķiem laikposmam pēc 
2013. gada;

27. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt šo instrumentu izstrādi līdztekus SOVA, garantējot SOVA 
nozīmes palielināšanos, lai tas turpmāk būtu kas vairāk par stratēģisku instrumentu, kura 
pielietojums programmu īstenošanā balstīts uz KRP un ITI;

28. aicina veikt precizējumus saistībā ar kopīgo rīcības plānu darbības jomu un integrāciju, kā 
arī to, vai tie tiks izmantoti programmu pilnīgai vai daļējai īstenošanai;

Integrētie teritoriālie ieguldījumi (ITI)

29. atbalsta priekšlikumus par ITI, kas pilsētām varētu sniegt iespēju nodrošināt savas īpašās 
vajadzības, iegūstot finansējumu no vairākiem prioritārajiem virzieniem, lai integrēti 
īstenotu darbības programmas;

30. atzinīgi vērtē papildu precizējumu par ITI darbības jomu un iespēju šo instrumentu 
izmantot reģionos ārpus pilsētām, ja tas atbilst vietējām vajadzībām;

31. uzsver piemēru, ko sniedz Lielās Mančestras pārstāvju ierosinātais ITI modelis, kurā ir 
integrēts maksimāli daudzu atbilstīgu avotu finansējums, lai uzlabotu ieguldījumu sniegto 
vērtību; uzsver faktu, ka šī modeļa izstrāde turpinās un to, iespējams, varēs izmantot, lai 
sniegtu atbalstu stratēģijai, kas nodrošinātu pilsētreģionam daudzus ekonomiskus un 
sociālus ieguvumus; uzsver, ka ierosinātie ITI nodrošinātu ERAF prioritāšu un ESF 
pasākumu integrāciju un ka, ņemot vērā pastiprināto uzmanību, kas ERAF ietvaros tiek 
veltīta MVU un inovācijām, nākotnē ir izredzes ITI iekļaut atbalstu no „Apvārsnis 2020” 
projektiem; 

Finanšu instrumenti

32. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus par finanšu instrumentu plašāku izmantošanu un to 
darbības jomas paplašināšanu, radot vienkāršākus un skaidrākus noteikumus, lai 
nodrošinātu lielāku visu piecu KNR darbības jomā iekļauto fondu efektivitāti;

33. uzsver finanšu instrumentu iespējas nodrošināt alternatīvu finansējuma avotu pieejamību 
plašam dalībnieku lokam, papildinot tradicionālās finansēšanas metodes;

34. uzsver, ka finanšu instrumenti kā mehānismi, kas nodrošina uzņēmumu, valsts sektora 
organizāciju un izglītības iestāžu sadarbības iespēju, būtu jāatbalsta arī kā līdzekļi 
integrētas pieejas izstrādei finansējuma jomā.
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PASKAIDROJUMS

Šajā pašiniciatīvas ziņojumā galvenā uzmanība ir vērsta uz efektīvu un produktīvu 
mehānismu izskatīšanu, lai radītu sinerģijas starp vienotajā stratēģiskajā satvarā iekļautajām 
Eiropas finansējuma programmām. Finansējuma programmu īstenošanas integrācija uzlabos 
Eiropas finansējuma efektivitāti vietējā un reģionālajā līmenī. Šajā dokumentā ir sniegti 
piemēri saistībā ar mehānismiem, kuri jau darbojas, vai mehānismiem, kuru ieviešana Eiropas 
reģionos tiek apsvērta. Referents atbalsta turpmākas diskusijas un papildu piemēru sniegšanu 
par Eiropas finansējuma programmu integrāciju, jo īpaši izskatot iespēju par vairāku atsevišķu 
finansējuma programmu apvienošanu, radot vienotu fondu.

Eiropas Komisijas 2011. gada 6. oktobrī iesniegtajā tiesību aktu kopumā par kohēzijas 
politiku laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ir iekļauti kopīgi noteikumi par visiem pieciem 
KNR darbības jomā iekļautajiem fondiem (Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas 
Sociālais fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonds).

Eiropas Parlamentam tagad ir piešķirtas pilnvaras sarunu veikšanai par tiesību aktiem, un 
sarunu prioritāšu vidū ir lielāka vietējo un reģionālo iestāžu iesaistīšanās un uzlabota elastība 
saistībā uz reģionu iespējām noteikt prioritātes atbilstīgi to teritoriālajām vajadzībām. 
Parlamenta nostājā ir arī uzsvērta vajadzība pievērst pastiprinātu uzmanību izaugsmes un 
konkurētspējas stimulēšanai, izceļot finanšu instrumentus kā svarīgus mehānismus šo mērķu 
sasniegšanai.

Tā kā saskaņā ar Līguma 174. pantu Līguma mērķu vidū papildus ekonomiskajai un sociālajai 
kohēzijai tagad ir iekļauta arī teritoriālā kohēzija, pieaug vajadzība nodrošināt augšupēju 
pieeju, lai izmantotu vietējās un reģionālās izaugsmes iespējas. Referents uzskata, ka, lai to 
panāktu, ir būtiski nodrošināt vienotus noteikumus un ciešu saskaņotību attiecībā uz visiem 
KNR darbības jomā iekļautajiem fondiem. Turklāt stratēģiju īstenošana vietējā līmenī būtu 
jānosaka par vietējo dalībnieku un varas iestāžu pienākumu, lai nodrošinātu ekonomisko un 
sociālo vajadzību nodrošināšanu iedzīvotājiem vistuvākajā līmenī.

Svarīgākās bažas: teritoriālā mērķa nostiprināšana

Pašreizējā ekonomiskajā situācijā nav šaubu par to, ka kohēzijas politikas finansējums 
Eiropas reģioniem kļūst arvien svarīgāks un ka palielinās vajadzība nodrošināt efektīvāku 
līdzekļu izlietojumu, lai iedzīvotāji varētu izmantot visas Eiropas finansējuma sniegtās 
iespējas. Lai nodrošinātu vietējās vajadzības, visos Eiropas finansējuma programmu 
plānošanas, izstrādes un īstenošanas posmos ir svarīgi iesaistīt vietējās un reģionālās iestādes. 

Teritoriālā dimensija kā vispārējs kohēzijas politikas aspekts Eiropas reģioniem sniedz iespēju 
izmantot individuālo teritoriālo potenciālu, lai sasniegtu kohēzijas politikas mērķus. Referents 
atbalsta priekšlikumus par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas vienkāršošanu un pieeju, kas 
ir vairāk orientēta uz rezultātiem. Uz rezultātiem orientēta pieeja var sniegt vērtīgu 
ieguldījumu efektīvā un produktīvā kohēzijas politikā, savukārt pasākumi ar mērķi nodrošināt 
programmu īstenošanas vienkāršošanu sniegs ieguvumus varas iestādēm un saņēmējiem.
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Referents atzinīgi vērtē pastiprināto uzmanību, kas tiek pievērsta reģionālajām un vietējām 
varas iestādēm, jo īpaši saistībā ar partnerības līgumu ieviešanu atbilstīgi vairāklīmeņu 
pārvaldībai. Partnerības līgumā būtu jāparedz integrēta pieeja teritoriālajai attīstībai, iekļaujot 
tādus pasākumus, kā, piemēram, valsts un reģionālo mehānismu darbības nodrošināšana, lai 
veicinātu koordināciju starp KNR darbības jomā iekļautajiem fondiem un citiem Eiropas un 
valsts finansēšanas instrumentiem.

Lielāka Eiropas fondu integrācija laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam

Lielākā daļa Eiropas iestāžu (Eiropadome, Eiropas Parlaments, Reģionu komiteja), kā arī 
reģionālās valdības un vietējās un reģionālās ieinteresētās puses visā ES ir aicinājušas 
laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam nodrošināt lielāku finansējuma plūsmu integrāciju. 

Referents uzskata, ka, nodrošinot dalībvalstīm, reģionālajām un vietējām varas iestādēm 
lielākas iespējas projektu atbalstam izmantot vairākas Eiropas finansējuma programmas, tiks 
uzlabota Eiropas finansējuma efektivitāte un vienkāršošanas līmeņi un iespējamajiem 
saņēmējiem tiks nodrošināta vienkāršāka piekļuve finansējumam.

KNR ir noteikti vairāki jauni instrumenti ar mērķi nostiprināt kohēzijas politikas vietējo 
dimensiju, lai palielinātu stratēģisko uzsvaru uz teritoriālo sadarbību un visos pārvaldības 
līmeņos ieviestu saskaņotāku pieeju.

Tomēr, lai gan priekšlikumos ir paredzēti instrumenti iespējamajai Eiropas finansējuma 
integrācijai, ir vajadzīgi papildu skaidrojumi par šo instrumentu īstenošanu. Turklāt šo 
instrumentu izmantošanas iespējas vēl joprojām ir neskaidras, un Eiropas Komisijai ir 
jāsniedz papildu precizējumi.

Referents ir vērsis uzmanību uz piemēriem, kas ilustrē līdzīgas pieejas, kuras reģionālās un 
vietējās varas iestādes attiecībā uz minētajiem instrumentiem (SOVA, ITI) ir izmantojušas 
iepriekšējā finansēšanas periodā. Iespējams, šie piemēri citām reģionālajām un vietējām 
iestādēm var sniegt idejas par SOVA un ITI izmantošanu.

SOVA, kas ir fakultatīvs ERAF un ESF un obligāts ELFLA un EJZF elements, var kļūt par 
būtisku instrumentu augšupēju vietējās attīstības iniciatīvu īstenošanā. SOVA var izmantot, 
lai risinātu jebkādas teritoriālas (pilsētu, lauku reģionu, pārrobežu utt.) problēmas, un to ir 
iespējams finansēt ar dažādu ES instrumentu līdzekļiem. Tomēr ir skaidrs, ka, lai SOVA būtu 
veiksmīgs instruments, tas ir pienācīgi jāatrunā vienotajā stratēģiskajā satvarā un Rīcības 
kodeksā. Arī darbības programmās ir jāuzsver šā instrumenta īpašais ieguldījums fondu 
integrācijā, nosakot jomas, kurās varētu īstenot SOVA.

Lielās Mančestras piemērs sniedz iespējamo paraugmodeli tam, kā ITI varētu kļūt par plašāku 
ES programmu finansējuma sviru. Referents atzinīgi vērtē šādu modeļu izstrādi kā ilustrāciju 
iespējamajai jauno instrumentu darbības jomai 2014.–2020. gada finansēšanas posmā. 

Referents dokumentā ir uzsvēris arī piemēru, ko sniedz mehānisms, kas pašlaik tiek 
sagatavots ieviešanai Velsā un kura ietvaros WEFO ir visu struktūrfondu pārvaldības un 
sertifikācijas iestāde. Apvienotās Karalistes valdība deleģē Velsas struktūrfondu un lauku 
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attīstībai paredzēto līdzekļu sagatavošanas, izmantošanas un pārvaldības pilnvaras Velsas 
valdībai. Velsā visi Eiropas fondi ietilpst vienas ministrijas kompetencē, kas sniedz atbalstu 
dziļākai iespējamai Eiropas finansējuma plūsmu integrācijai. WEFO ierosinātais „portāls” 
nodrošinās centralizētu sistēmu, kurā visas valsts, privātā un trešā sektora organizācijas varēs 
iegūt informāciju par iespējamo Eiropas finansējumu. 

Struktūrfondi jau tiek izmantoti spēju veidošanā kā svira pētniecības un inovāciju ieguldījumu 
jomā (piemēram, ES Pētniecības un inovācijas pamatprogramma, iepriekš 
7. pamatprogramma, tagad — „Apvārsnis 2020”). Tas vērš uzmanību uz faktu, ka pašlaik jau 
pastāv sinerģijas starp KNR darbības jomā iekļautajiem fondiem un citām finansējuma 
programmām un ka šīs sinerģijas būtu jāizmanto visā pilnībā, lai īstenotu papildu tematiskos 
mērķus. Piemēram, gan KNR darbības jomā iekļautos fondus, gan programmu 
„Apvārsnis 2020” iespējams piemērot projektiem, kuru mērķis ir „nostiprināt pētniecību, 
tehnoloģisko attīstību un inovācijas”. Mērķis, kas ir vērsts uz IKT izmantošanas un kvalitātes 
veicināšanu, ir piemērs tam, kā finansējuma nodrošināšanas nolūkā ESF varētu saskaņot ar 
programmu „Erasmus visiem”. Projektos, kuri ir vērsti uz 5., 6. vai 7. tematiskā mērķa 
sasniegšanu saistībā ar zemu oglekļa dioksīda izmešu līmeni, klimata pārmaiņām un vidi, 
varētu izmantot KNR darbības jomā iekļautos fondus kopā ar programmu LIFE+ un 
programmu NER300. 

Visbeidzot, referents atzinīgi vērtē turpmākas sarunas par Komisijas tiesību aktu kopumu un 
diskusijas ar Komisiju, reģionālajiem praktiķiem un saņēmējiem par iespējamiem Eiropas 
finansējuma saskaņošanas mehānismiem. Referents cer, ka Eiropas Komisijas ierosinātie 
instrumenti lielāku sinerģiju veicināšanai starp fondiem vēlāk tiks papildināti ar konkrētiem 
mehānismiem īstenošanai reģionālā un vietējā līmenī.


