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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par reģionālajām stratēģijām rūpniecības rajoniem Eiropas Savienībā

(2012/2100(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā LESD 162. pantu, kurā ietverti Eiropas Sociālā fonda mērķi un cita starpā 
minēts mērķis veicināt pielāgošanos pārmaiņām rūpniecībā un pārmaiņām ražošanas 
sistēmās,

– ņemot vērā LESD 174. pantu un turpmākos pantus, kuros noteikts ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas mērķis un minēti strukturālie finanšu instrumenti šā mērķa 
sasniegšanai,

– ņemot vērā LESD 176. pantu, kas attiecas uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu un kurā 
cita starpā ir minēta to reģionu attīstīšana un strukturālā pielāgošana, kuru attīstība 
atpaliek, un to rūpniecības rajonu pārprofilēšana, kur sākusies lejupslīde,

– ņemot vērā LESD 173. pantu (XVII sadaļa), kas attiecas uz ES rūpniecības politiku un 
kurā cita starpā ir minēta Savienības rūpniecības konkurētspēja,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 9. septembra 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 Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 
(COM(2012)0496),

– 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 
un Septītajā pamatprogrammā pētniecībai un attīstībai pilsētās un reģionos, kā arī 
dalībvalstīs un Savienībā1,

– ņemot vērā 2010. gada 20. maija rezolūciju par kohēzijas politikas ieguldījumu Lisabonas 
mērķu un stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā2,

– ņemot vērā 2010. gada 15. jūnija rezolūciju par Kopienas inovāciju politiku mainīgā 
pasaulē3,

– ņemot vērā 2010. gada 16. jūnija rezolūciju par stratēģiju „Eiropa 2020”4,

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

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0189.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0191.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0209.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0053.
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2013. gada1,

– ņemot vērā 2011. gada 9. marta rezolūciju par rūpniecības politiku globalizācijas 
laikmetā2,

– ņemot vērā 2010. gada 10. decembrī Briselē notikušās Konkurētspējas padomes (iekšējais 
tirgus, rūpniecība, pētniecība un kosmoss) 3057. sanāksmes secinājumus par rūpniecības 
politiku globalizācijas laikmetā,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 25. jūnija Sesto progresa ziņojumu par ekonomisko un 
sociālo kohēziju „Radoši un inovatīvi reģioni” (COM(2009)0295),

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2009. gada 30. jūlija darba dokumentu „Eiropas rūpniecība 
mainīgā pasaulē — atjaunināts nozares pārskats par 2009. gadu” (SEC(2009)1111),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 23. septembra paziņojumu „Gatavojoties nākotnei: 
kopējas stratēģijas izstrādāšana svarīgām pamattehnoloģijām ES” (COM(2009)0512),

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

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 6. oktobra paziņojumu „Stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīva „Inovācijas savienība”” (COM(2010)0546),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 28. oktobra paziņojumu „Integrēta rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetam — prioritāte konkurētspējai un ilgtspējai” (COM(2010)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 2011. gada 14. oktobra paziņojumu „Rūpniecības politika —
konkurētspējas uzlabošana — dalībvalstu konkurētspējas rādītāji un politika 2011. gadā” 
(COM(2011)0642),

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2012. gada 14. marta darba dokumentu „Vienotā 
stratēģiskā satvara (2014.–2020.) elementi: Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas 
Sociālais fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds” (SWD(2012)0061),

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2012. gada 24. aprīļa darba dokumentu „Partnerības 
princips vienotā stratēģiskā satvara fondu īstenošanā — elementi Eiropas rīcības 
kodeksam attiecībā uz partnerību” (SWD(2012)0106),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 10. oktobra paziņojumu „Spēcīgāka Eiropas rūpniecība 
izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai. Atjaunināts paziņojums par rūpniecības politiku” 
(COM(2012)0582),

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0356.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0093.
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– ņemot vērā Komisijas dienestu 2012. gada 10. oktobra darba dokumentu par Eiropas 
konkurētspējas ziņojumu (SWD(2012)0299),

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu „Rūpniecības rezultātu apkopojums un 
dalībvalstu konkurētspējas rādītāji un politika” (SWD(2012)0298),

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 26. maija atzinumu 
„Nepieciešamība piemērot integrētu pieeju pilsētvides atjaunošanai”1,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu par Komisijas 
paziņojumu „Integrēta rūpniecības politika globalizācijas laikmetam — prioritāte 
konkurētspējai un ilgtspējai” (CCMI/083 - CESE 808/2011),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7-0000/2013),

A. tā kā jēdziens „rūpniecība” nav skaidri definēts un var ietvert dažādas nozares, tādas kā 
apstrādes rūpniecība, visa ražošanas nozare, enerģijas ražošana, kalnrūpniecība un visu 
veidu pakalpojumi;

B. tā kā rūpniecības nozarei ir būtiska loma Eiropas Savienībā (ES), jo tā rada aptuveni 16 % 
no ES iekšzemes kopprodukta (IKP); tā kā pēc Komisijas aplēsēm katrām 100 darbvietām, 
kas radītas rūpniecībā, var radīt 60 līdz 200 jaunu darbvietu citās ekonomikas nozarēs;

C. tā kā kohēzijas un rūpniecības politikai ir liela nozīme stratēģijas „Eiropa 2020” vērienīgo 
mērķu sasniegšanā un jo īpaši pārejā uz ilgtspējīgu, energoefektīvu, konkurētspējīgu un uz 
zināšanām balstītu Eiropas ekonomiku, kas rada zemas oglekļa dioksīda emisijas un 
nodrošina augstu izaugsmes un nodarbinātības līmeni;

D. tā kā daudzi vecie rūpniecības rajoni Eiropā saskaras ar līdzīgām problēmām — ilgstošam 
izaugsmes periodam pagātnē sekojis dziļš ekonomikas pagrimums pēdējos gados;

E. tā kā rūpniecības politika parasti koncentrējas uz nozarei specifiskām ikdienas 
problēmām, tāpēc tās spēcīgā ietekme uz reģioniem bieži vien netiek pamanīta;

F. tā kā pētījumi rāda, ka veco rūpniecības rajonu pārstrukturēšanai ir vajadzīga plaša pieeja 
un administratīvie šķēršļi šo procesu var kavēt;

G. tā kā ES dalībvalstis, reģioni un pilsētas saskaras ar finansiāliem ierobežojumiem; tā kā jo 
īpaši rajoni ar vecu rūpniecisko bāzi bieži vien neatrodas tik izdevīgā vietā, lai piesaistītu 
to pārprofilēšanai pietiekamus līdzekļus; tā kā, lai atbalstītu reģionālās politikas pieejas, 
pārprofilēšanas un pārstrukturēšanas pasākumiem ir vajadzīgs ES finansējums;

H. tā kā, lai palīdzētu reģioniem un pilsētām īstenot savu inovāciju potenciālu un pārorientēt 
rūpniecisko īpašumu jauno rūpniecības nozaru un pakalpojumu un globalizēta tirgus 
virzienā, ir vajadzīgas jaunas, novatoriskas un integrētas pieejas, ko atbalsta arī atbilstošs 

                                               
1 OV C 21, 21.1.2011., 1. lpp.
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tiesiskais regulējums un pārdomātas specializācijas stratēģijas,

1. norāda uz esošajiem līdzekļiem, kas veco rūpniecības rajonu pārprofilēšanai tiek 
nodrošināti no struktūrfondiem, ieguldījumu fondiem un saskaņā ar valsts, reģionu un 
pašvaldību ekonomikas attīstības politiku; tomēr pauž nožēlu, ka šīs iespējas ne vienmēr 
attiecas uz reģiona specifiskajām faktiskajām problēmām;

2. norāda, ka ir jāveic turpmāki veco rūpniecības rajonu atbalsta pasākumi, lai veiksmīgi 
atrastu tiem jaunus attīstības virzienus;

3. aicina ieviest integrētākas un sistēmiskākas pieejas rūpniecības atjaunošanai un 
reģionālajai attīstībai un nodrošināt lielāku saskaņotību starp dažādiem politikas 
virzieniem ES, valsts un reģiona līmenī;

4. uzsver, ka panākumi šādai rūpniecības atjaunošanai kopā ar reģionālo attīstību ir atkarīgi 
no efektīvas politikas tādās jomās kā kohēzijas politika, ekonomikas pārvaldība, 
konkurētspēja, pētniecība un inovācija, enerģētika, digitalizācijas programma, jaunas 
kvalifikācijas un darbvietas u. c.;

5. uzskata, ka veco rūpniecības rajonu galvenās problēmas ir saistītas ar:

 zemes fizisko atjaunošanu;

 mājokļu un sociālās infrastruktūras atjaunošanu;

 jauno rūpniecības nozaru vajadzībām pielāgotas infrastruktūras atjaunošanu;

 vajadzību pielāgot sociālās prasmes, kvalifikācijas un uzņēmējdarbību mainīgās darba 
vides jaunajām prasībām;

 attiecīgo rajonu ilgtspējīgu atjaunošanu;

 jauna ekonomiskā pamata un ieguldījumu nosacījumu noteikšanu;

 ekoloģisko problēmu risināšanu;

 finansiāliem šķēršļiem un tiešas finansēšanas iespēju trūkumu;

 pārdomātas specializācijas risinājumu veidošanu attiecībā uz rūpniecības atjaunošanu 
un ekonomikas dažādošanu;

6. uzskata, ka ES paplašināšanās rezultātā ir palielinājušās reģionu atšķirības, tāpēc 
uzmanība vairs netiek pievērsta veciem rūpniecības rajoniem un sabiedrība ir zaudējusi 
interesi par šiem rajoniem, kuriem trūkst iespēju saņemt pietiekamus ieguldījumus 
konkrētu reģionālās attīstības stratēģiju īstenošanai;

7. aicina Komisiju novērtēt pašreizējo situāciju vecajos rūpniecības rajonos, noteikt to 
galvenās problēmas un sniegt tiem informāciju un ieteikumus, lai izstrādātu reģionālās 
stratēģijas, kas var palīdzēt uzlabot šo rajonu izaugsmes perspektīvas;
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8. uzsver, ka, lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus, ir jānostiprina ekonomikas 
rūpnieciskā bāze un ka vecajiem rūpniecības rajoniem pieejamais rūpnieciskais 
mantojums un zināšanas var būt neaizstājams šīs bāzes pamats;

9. atkārto, ka gadījumos, kad vecie rūpniecības rajoni ir mēģinājuši izpētīt jaunas reģionālās 
attīstības iespējas, vislabākos panākumus tie guva tad, kad šīs stratēģijas tika balstītas uz 
to agrākajām iezīmēm, pieredzi un spējām;

10. uzskata, ka pagrimums lielākajā daļā veco rūpniecības rajonu ir daļēji saistīts ar to 
atkarību no monostruktūrām; uzskata, ka ekonomika, kas balstīta tikai uz 
monostruktūrām, nav efektīva un ka ekonomikas dažādošanai ir ļoti liela nozīme 
ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanā un darbvietu radīšanā;

11. aicina Komisiju izstrādāt politikas koncepcijas un instrumentus, Kohēzijas fondu un 
struktūrfondus apvienojot ar rūpniecības politikas pieejām, lai atbalstītu veco rūpniecības 
rajonu strukturālo pārveidošanu par moderniem rūpniecības rajoniem;

12. aicina Komisiju izmantot sinerģiju starp kohēzijas un rūpniecības politiku, lai atbalstītu 
konkurētspēju un izaugsmi un palīdzētu dalībvalstīm, reģioniem un pilsētām rast pamatu 
reģiona līmenī vadītām rūpniecības attīstības stratēģijām;

13. uzskata, ka rūpniecības rajoniem visā Eiropas Savienībā nav īpaša reģionālo stratēģiju 
plāna un ka reģionālo stratēģiju izstrādei vispiemērotākā ir vietējā un reģionālā pieeja; 
aicina Komisiju atbalstīt ekonomisko izpēti reģionālā līmenī, īstenojot iniciatīvu 
„Apvārsnis 2020”, kas ļauj izstrādāt arī citiem veciem rūpniecības rajoniem pielāgotas 
stratēģijas;

14. uzsver, ka, plānojot reģionālās attīstības stratēģijas, ir jāņem vērā reģionu īpatnības; šajā 
saistībā norāda uz to, ka lauku apvidos tiek īstenotas augšupējas pilsētu un lauku attīstības 
stratēģijas (Kopienas iniciatīva lauku attīstībai LEADER), kuru izmantošanu varētu 
apsvērt arī attiecībā uz pilsētu teritorijām;

15. aicina Komisiju izmantot tādu pilsētu teritoriju iepriekšējo pieredzi kā Mančestra 
Apvienotajā Karalistē, Lille Francijā, Esene un Rūras apgabals Vācijā, kā arī Bilbao 
Spānijā, kur ES finansējums ir veicinājis veco rūpniecības rajonu pārprofilēšanu un 
pārstrukturēšanu, lai izstrādātu turpmākās stratēģijas citiem ES reģioniem;

16. uzsver, ka ilgtspējīgai veco rūpniecības rajonu atjaunošanai ir vajadzīgi gadu desmiti un tā 
ir ļoti dārga, bieži vien pārsniedzot vietējo valsts iestāžu administratīvās un finansiālās 
iespējas;

17. uzsver, ka Kopīgo noteikumu regulas projekta 99. pantā ierosinātais jaunais integrēto 
teritoriālo ieguldījumu instruments finansēšanas periodam no 2014. līdz 2020. gadam 
varētu sniegt iespēju izstrādāt tādas reģionālās stratēģijas, kas pārsniedz administratīvās 
robežas;

18. aicina dalībvalstis neizvirzīt pārāk sarežģītus noteikumus saņēmējiem; atkārto, ka, ja 
pastāv ES noteikumi, vietējos noteikumus var atcelt, lai izvairītos no noteikumu 
dublēšanās vai no pretrunīgiem noteikumiem;



PE506.034v02-00 8/10 PR\929014LV.doc

LV

19. aicina Komisiju palīdzēt reģioniem ilgtermiņa attīstības stratēģiju izstrādē un sniegt 
ieteikumus attiecībā uz palīdzības fondu izmantošanu pārprofilēšanas procesā;

20. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka vecie rūpniecības rajoni var pilnībā gūt labumu no valsts 
un Eiropas fondiem, lai ES varētu sākt „jaunu rūpniecisko revolūciju”;

21. uzsver, ka kohēzijas politikas atbalsts vēl vairāk ir jākoncentrē uz rūpniecības rajonu 
pārprofilēšanu šādās jomās: inovācija un ieguldījumi uzņēmējdarbībā, sociālā iekļaušana, 
integrēta pieeja pilsētu attīstībai un pilsētvides atjaunošana;

22. aicina dalībvalstis atbalstīt savus reģionus, piedaloties „pārdomātas specializācijas” 
pieejas īstenošanā; atkārto, ka, lai reģioni gūtu panākumus, tiem ir vajadzīgas piemērotas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas; norāda, ka bez Komisijas un dalībvalstu atbalsta vietējās 
valsts iestādes bieži vien nespēj iegūt vajadzīgo zinātību un pieredzi;

23. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstīm.
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PASKAIDROJUMS

 Ievads un vispārējs pārskats

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 173. pantā teikts: „Savienība un dalībvalstis 
nodrošina vajadzīgos apstākļus Savienības rūpniecības konkurētspējai.” Eiropas Savienības 
rūpniecības nozare vienmēr ir bijis dzinējspēks darbvietu radīšanā un izaugsmes un inovāciju 
veicināšanā visos Eiropas Savienības reģionos. Tā kā Eiropas Savienības pirmavots ir Eiropas 
Ogļu un tērauda kopienas (EOTK) dibināšana 1952. gadā, ES dalībvalstu ilgstošā un ciešā 
sadarbība rūpniecisko inovāciju atbalstīšanā kopš tā laika ir veidojusi Eiropas Savienību. 

Lai gan ES rūpniecības nozarē pēdējos 50 gados ir vērojams pagrimums, Eiropas rūpniecība 
joprojām rada aptuveni 16 % no ES IKP. Tomēr, tā kā ir vērojams pagrimums daudzās 
tradicionālajās rūpniecības nozarēs, piemēram, ogļrūpniecībā, tēraudrūpniecībā, 
tekstilrūpniecībā vai mašīnrūpniecībā, kas vairāku desmitgažu garumā veicināja daudzu 
reģionu labklājību, vairākus Eiropas Savienības reģionus mūsdienās ir skārušas līdzīgas 
problēmas. Tāpēc daudzi Eiropas Savienības reģioni ir atkarīgi no Eiropas finansējuma, kas 
atbalsta veco rūpniecības rajonu pārprofilēšanu un pārstrukturēšanu.

Šajā saistībā kļūst skaidrs, ka finanšu un ekonomikas krīzes apstākļos ES rūpniecības politikas 
un stratēģijas „Eiropa 2020” vērienīgos mērķus nevar sasniegt tikai ar nozaru politikas 
palīdzību — aizvien svarīgāki ir kļuvuši kohēzijas politikas atbalsta pasākumi.

ES kohēzijas politikas finansējumu piešķir tur, kur to nedara privātie ieguldītāji, un ar tā 
palīdzību cenšas ietekmēt rūpniecības politikas, kā arī ekonomikas, sociālo un teritoriālo 
attīstību, jo īpaši uzlabojot faktorus, kas nosaka atrašanās vietu un ieguldījumus. To piešķir arī 
rūpniecības struktūru modernizācijai, izmantojot tehnoloģiju nodošanu, un jaunu rūpniecības 
nozaru attīstībai nākotnē. 

Tāpēc referents pievēršas galvenajām strukturālās pārveidošanas problēmām vecajos 
rūpniecības rajonos Eiropas Savienībā, kā arī ES kohēzijas politikas iespējamajai lomai šo 
problēmu risināšanā. Šajā saistībā ziņojumā ir noteikti trīs galvenie mērķi:

o kur visvairāk ir vajadzīgs reģionālais finansējums vecajos rūpniecības rajonos;

o kādas ir pašreizējās veiksmīgās reģionālās stratēģijas strukturālo pārmaiņu 
sākšanai;

o kā vēl izmantot kohēzijas politikas fondus, lai atbalstītu rūpniecības atjaunošanu.

 Rūpniecības nozares nozīme izaugsmes un attīstības veicināšanā

Referenta uzmanības centrā ir vecie rūpniecības rajoni, kurus īpaši ietekmējis tradicionālo 
rūpniecības nozaru krasais pagrimums pēdējās desmitgadēs un kuriem tāpēc ir vajadzīgs īpašs 
atbalsts. Viņš arī norāda, ka Kopīgo noteikumu regulas projektā ierosinātie jaunie instrumenti 
finansēšanas periodam no 2014. līdz 2020. gadam varētu sniegt iespēju pārvarēt 
administratīvos šķēršļus un palīdzēt pārprofilēšanas procesā. Turklāt referents norāda uz 
vairākiem konkrētiem gadījumu pētījumiem, kas piedāvā labas prakses piemērus kohēzijas 
politikas intervences pasākumiem rūpniecības pārstrukturēšanas un pārprofilēšanas jomā.
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 Reģionālo stratēģiju izstrāde veciem rūpniecības rajoniem

Referents uzsver, ka ir vajadzīga palīdzība reģionālo stratēģiju izstrādē veciem rūpniecības 
rajoniem. Vispirms Komisijai būtu jānovērtē pašreizējā situācija vecajos rūpniecības rajonos 
un jāanalizē aktuālās ekonomiskās, sociālās un ekoloģiskās problēmas. Šī pieeja ļauj 
referentam paust idejas, kā pārvarēt šīs problēmas un šķēršļus, izstrādājot labi strukturētas 
reģionālās stratēģijas. Lai gan nevar noliegt, ka katram reģionam ir savas īpatnības un 
rūpniecības rajoniem nav reģionālo stratēģiju plāna, iniciatīvas ziņojuma mērķis ir norādīt uz 
visu veco rūpniecības rajonu kopīgajām iezīmēm un noteikt iespējamos risinājumus. 

Turklāt referents pēta dažādos politikas instrumentus, ko kohēzijas politika piedāvā veco 
rūpniecības rajonu problēmu risināšanai. Iniciatīvas ziņojumā ir uzsvērts, ka ilgtspējīga veco 
rūpniecības rajonu atjaunošana ir ļoti dārga, tāpēc ir jāpalielina Eiropas publiskā finansējuma 
nozīme iespējamos turpmākos centienos pārprofilēt vecos rūpniecības rajonus.

Visbeidzot, referents to ilustrē ar piemēriem, uzsverot veiksmīgas attīstības stratēģijas tādām 
pilsētām ar senu rūpniecisko mantojumu kā Mančestra, Esene, Lille un Bilbao. Viņš norāda, 
ka ES paplašināšanās rezultātā ir palielinājušās reģionu atšķirības, tāpēc sabiedrība ir 
zaudējusi interesi par veciem rūpniecības rajoniem. 

Pastiprinātas uzmanības pievēršana veco rūpniecības rajonu problēmām, no vienas puses, un 
veiksmīgu pārprofilēšanas stratēģiju piemēru uzsvēršana, no otras puses, palīdz īstenot 
referenta plānu un sākotnējo ieceri, uzsākot darbu pie šā ziņojuma projekta, proti, veicināt un 
pielāgot lēmumu pieņemšanas procesu, atbalstot turpmākos integrētos teritoriālos 
ieguldījumus un politikas īstenošanu periodā no 2014. līdz 2020. gadam.


