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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par reģionālo politiku kā daļu no plašākām valsts atbalsta shēmām

(2013/0000(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 174. pantu un nākamos 
pantus, kuros noteikts ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas mērķis un definēti 
struktūrfondu finanšu instrumenti, kas izmantojami šā mērķa sasniegšanai,

– ņemot vērā LESD 107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunktu, kuros minēts, ka valsts 
reģionālais atbalsts ir piemērots ekonomikas attīstības veicināšanai noteiktos mazāk 
attīstītos Eiropas Savienības apgabalos,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 6. oktobra grozīto 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) (COM(2013)0146),

– ņemot vērā tā 2013. gada 17. janvāra rezolūciju par valsts atbalsta modernizāciju1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2013. gada 1. februāra atzinumu Nr. 2232/2012 par valsts 
reģionālā atbalsta pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam,

– ņemot vērā Komisijas valsts reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2007.–2013. gadam2,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 8. maija paziņojumu „ES valsts atbalsta modernizācija 
(VAM)” (COM(2012)0209),

– ņemot vērā Komisijas „Konkurences ģenerāldirektorāta dokumentu par valsts reģionālā 
atbalsta pamatnostādņu 2014.–2020. gadam projektu”3,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas spriedumu apvienotajās lietās T-443/08 un T-
455/08T, Mitteldeutsche Flughafen un Flughafen Leipzig/Halle/Komisija,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A7-0000/2013),

A. tā kā Komisija patlaban veic valsts atbalsta modernizāciju (VAM), kuras mērķi ir sekmēt 

                                               
1

 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0026.
2

 OV C 54, 4.3.2006., 13. lpp.
3

 Brisele, 2012. g. (datums nav norādīts).
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izaugsmi, koncentrēties uz galvenajiem jautājumiem un vienkāršot, pilnveidot un 
pasteidzināt attiecīgo noteikumu īstenošanu;

B. tā kā jauno priekšlikumu izstrādes tiesiskais pamats, kas noteikts LESD 109. pantā, paredz 
tikai apspriešanos ar Parlamentu, nevis parasto likumdošanas procedūru;

C. tā kā parastā likumdošanas procedūra attiecībā uz kohēzijas politikas tiesību aktu kopumu 
par Eiropas struktūrfondiem un investīciju fondiem 2014.–2020. gadam vēl nav 
noslēgusies;

D. tā kā valsts atbalsta shēmās visbiežāk izmantotie atbalsta veidi ir dotācijas un subsīdijas, 
nodokļu atlaides, atbrīvojumi no maksājumiem, stimulējoši pasākumi, aizdevumi ar 
atvieglotiem nosacījumiem, garantijas, mazākas aizņēmuma procentu likmes un valsts, 
reģionālo un vietējo pārvaldes iestāžu, kā arī valsts kontrolē esošu struktūru līdzdalība 
kapitālā;

E. tā kā pastāv virkne noteikumu par valsts atbalstu un pamatnostādnes, kas tiek piemērotas 
reģionālā, konkrētu nozaru vai horizontālā līmenī, savukārt izvēle attiecībā uz to, kuru 
atbalsta veidu piemērot, zināmā mērā ir atstāta dalībvalstu ziņā;

F. tā kā valsts atbalsts būtu labāk jāsaskaņo ar mērķiem, kas tika noteikti 2000. gada marta 
Eiropadomes sanāksmē Lisabonā, vienlaikus palīdzot sasniegt citu ES politikas jomu, jo 
īpaši kohēzijas politikas, mērķus;

G. tā kā valsts atbalsta noteikumu piemērošana un interpretēšana lielā mērā ir atkarīga arī no 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūras;

H. tā kā regulu projektu kopumā par kohēzijas politiku 2014.–2020. gadam kā viens no 
vispārējiem ex-ante nosacījumiem ir paredzēts tāds mehānisms, kas nodrošina ES valsts 
atbalsta efektīvu īstenošanu un piemērošanu;

I. tā kā valsts atbalsta un valsts atbalsta kontroles ex-post ietekme uz dalībvalstīm, reģioniem 
un vietējām pārvaldes iestādēm, kā arī uz uzņēmumiem, tirgiem un ekonomiku kopumā 
nav pietiekami izvērtēta, kā to savā ziņojumā „Komisijas darba efektivitāte valsts atbalsta 
novērtēšanā”1 norāda Revīzijas palāta;

J. tā kā atbalsta saņēmēju galvenā problēma saistībā ar valsts atbalsta vai kohēzijas politikas 
noteikumiem ir bažas par administratīvo slogu,

Valsts atbalsta noteikumu un kohēzijas politikas saskaņošana

1. uzskata, ka kohēzijas politikas un valsts atbalsta shēmu noteikumu īstenošana nolūkā 
palielināt ieguldījumus vietējā un reģionālā līmenī ir ļoti svarīga, lai sekmētu ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju, reģionālo un vietējo attīstību, rūpniecības izaugsmi un 
darbavietu radīšanu; tomēr pauž bažas par to, vai valsts atbalsta noteikumi ir saskaņoti ar 
Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu īstenošanu;

                                               
1

 Eiropas Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 15: Komisijas darba efektivitāte valsts atbalsta novērtēšanā, 2011. g.
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2. uzsver, ka valsts atbalsta noteikumu, kā arī kohēzijas politikas mērķiem būtu jābūt 
situācijas uzlabošanai mazāk attīstītajos reģionos un ka VAM procesam ir jāatspoguļo 
mērķi panākt kohēziju visā ES teritorijā; uzskata, ka konkurences noteikumu 
modernizācija ir jābalsta uz izpratni par šo noteikumu ietekmi vietējā līmenī;

3. atzinīgi vērtē Komisijas mērķi VAM procesā principus padarīt skaidrākus, godīgākus un 
vienkāršākus; uzskata, ka šiem principiem būtu jābūt gan labi saskaņotiem ar citām ES 
politikas jomām, gan arī pietiekami skaidriem, paredzamiem un elastīgiem, lai tie atbilstu 
atsevišķu dalībvalstu un to reģionu vajadzībām, kuri saskaras ar krīzi un lielām 
ekonomiskām grūtībām; atkārtoti atzīst valsts atbalsta nozīmi krīzes risināšanā; pauž 
bažas, ka apspriešanās nolūkā publicētais priekšlikums nav pietiekami balstīts uz 
pierādījumiem un būs pretrunā vienkāršošanas mērķim;

Valsts reģionālā atbalsta teritoriālais tvērums 2014.–2020. gadā

4. uzskata, ka jaunajās valsts reģionālā atbalsta pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam minētais 
ģeogrāfiskais zonējums nebūtu jāsamazina un ka vēlreiz būtu jāapsver atbalsta intensitātes 
samazināšana, ņemot vērā politisko, ekonomisko un sociālo situāciju dalībvalstīs; norāda, 
ka globālā kontekstā ES ekonomika varētu nonākt nelabvēlīgākā situācijā salīdzinājumā ar 
trešām valstīm, kas gūst labumu no vienkāršākām nodarbinātības sistēmām vai zemākām 
izmaksām;

5. norāda, ka jaunie noteikumi ierobežo ieguldījumus un reģionu izaugsmi, tiem pārejot no 
mazāk attīstīto reģionu kategorijas uz labāk attīstītu reģionu kategoriju; apzinās, ka 
atsevišķi reģioni, kas saskaņā ar pašreizējo sistēmu ir tiesīgi saņemt valsts atbalstu, 
nākotnē vairs neatbildīs valsts reģionālā atbalsta pamatnostādnēs minētajiem zonējuma 
kritērijiem; uzskata, ka šiem reģioniem ir vajadzīgs īpašs drošības režīms, kas līdzinātos 
kohēzijas politikas pārejas reģionu principam un ļautu šiem reģioniem tikt galā ar jauno 
situāciju;

6. uzsver valsts atbalsta nozīmi ekonomikās, kuras īpaši smagi skārusi krīze un kurām 
saskaņā ar kohēzijas politiku sniegtais valsts finansējums varētu būt vienīgais ieguldījumu 
avots; norāda, ka nelabvēlīgā ekonomiskā situācija vēl nav atspoguļota datos par 2008.–
2010. gadu, kurus Komisija izmantos par pamatu, nosakot tiesības saņemt valsts atbalstu; 
atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 2016. gadā veikt reģionālo karšu vidusposma 
pārskatīšanu;

Valsts atbalsta noteikumu administratīvie ierobežojumi saistībā ar kohēzijas politiku 

7. uzskata, ka valsts atbalsta noteikumu piemērošanu kohēzijas politikas programmās varētu 
labāk panākt, koncentrējoties uz liela apjoma atbalstu, vienkāršojot noteikumus, palielinot 
minimālo atbalsta slieksni un paplašinot horizontālās kategorijas pilnvarojošajā regulā1 un 
grupu atbrīvojuma noteikumu tvērumu Vispārējā grupu atbrīvojuma regulā2;

8. atkārtoti aicina Komisiju paredzēt detalizētus kritērijus svarīgu un mazāk svarīgu valsts 

                                               
1

 Padomes 1998. gada 7. maija Regula (EK) Nr. 994/98.
2

 Eiropas Komisijas 2008. gada 6. augusta Vispārējā grupu atbrīvojuma regula ((EK) Nr. 800/2008).
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atbalsta gadījumu nodalīšanai;

9. uzskata, ka valsts atbalsta noteikumu piemērošana kohēzijas politikas programmās 
saimnieciskās darbības nolūkos īstenotajos infrastruktūras projektos var radīt lielāku 
administratīvo slogu vietējām un reģionālajām pārvaldes iestādēm un/vai citām valsts 
struktūrām, jo īpaši pēc tam, kad Eiropas Savienības Tiesa pieņēma iepriekš minēto 
spriedumu apvienotajās lietās Mitteldeutsche Flughafen un Flughafen 
Leipzig/Halle/Komisija; uzsver, ka šo projektu īstenošanu var apdraudēt finanšu 
pārvaldības noteikumu stingrās prasības, tostarp noteikumi par neizmantoto piešķīrumu 
atcelšanu, kas attiecas uz kohēzijas politiku, un valsts atbalsta piešķiršanas procedūrā 
paredzētā sūdzību iesniegšanas prakse;

10. atkārtoti aicina sniegt skaidrojumu attiecībā uz tā valsts atbalsta izvērtējumu, ko 
dalībvalstis piešķīrušas saskaņā ar grupu atbrīvojuma regulām, jo kohēzijas politikas 
2014.–2020. gada plānošanas periodā tas radīs īpašas grūtības ne vien MVU, bet arī 
vietējām un reģionālajām pārvaldes iestādēm un to struktūrām;

11. uzsver, ka vispārējie ex-ante nosacījumi attiecībā uz valsts atbalstu kohēzijas politikas 
ietvaros paredz, ka Komisijai piemēro aktīvāku pieeju valsts atbalsta piešķiršanas 
gadījumiem, jo īpaši, ja palielinās tāda atbalsta apjoms un tvērums, uz kuru neattiecas 
paziņošanas prasības; atbalsta Revīzijas palātas nostāju, ka Komisijai būtu jāuzlabo 
informētība par paziņošanas pienākumu, jāsekmē labākās prakses izmantošana, jāsniedz 
mērķtiecīga informācija par dažādiem paziņošanas veidiem, kā arī vai nu jāparedz regulāri 
atjauninātas sadaļas, kurā tiktu skatīti bieži uzdotie jautājumi, publicēšana Komisijas 
konkurences tīmekļa vietnē, vai arī jāizveido palīdzības dienests, kurā varētu uzdot 
jautājumus par pamatnostādņu interpretāciju;

12. uzskata, ka dalībvalstīm savas darbības ir labāk jāsaskaņo ar Komisiju, jo īpaši attiecībā 
uz iesniedzamās informācijas un sagatavojamo paziņojumu kvalitāti un savlaicīgumu; 
aicina dalībvalstis nodrošināt valsts atbalsta ex-ante nosacījumu pienācīgu piemērošanu 
saskaņā ar kohēzijas politiku un nodrošināt valsts atbalsta noteikumu labāku ievērošanu 
valsts līmenī;

13. aicina Komisiju un dalībvalstis informācijas kampaņas par valsts atbalsta noteikumiem 
īpaši paredzēt tieši reģionālajām un vietējām iestādēm, no kurām daudzas tikai retu reizi ir 
piešķīrušas valsts atbalstu un tādēļ tām ir visai ierobežotas zināšanas par noteikumiem, kas 
uz to attiecas; aicina Komisiju to ņemt vērā, izvērtējot ex-ante nosacījumus, kas 
piemērojami valsts atbalstam dalībvalstīs;

14. uzskata, ka atsevišķi no jauna ierosinātie noteikumi valsts reģionālā atbalsta 
pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam, piemēram — hipotētisku scenāriju apraksti, 
nepārprotami pierādījumi par atbalsta ietekmi uz ieguldījuma izvēli vai nosacījums, ka 
darbu pie projekta nedrīkst sākt, pirms valsts iestādes ir pieņēmušas lēmumu piešķirt 
atbalstu, — kurus Komisija vēlētos ieviest nākamajā plānošanas periodā, attiecinot tos gan 
uz uzņēmumiem, kas piesakās stimuliem, gan uz dalībvalstīm un to vietējā līmeņa 
pārvaldes struktūrām, ir pretrunā vienkāršošanas un birokrātijas samazināšanas principam, 
kura ievērošana tiek sekmēta gan kohēzijas politikā, gan citās ES un valstu politikas 
jomās; atkārtoti uzsver, ka šādi noteikumi var nozīmēt to, ka atsevišķi projekti tiks izslēgti 
no ieguldījumu atbalsta saņēmēju vidus;
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Reģionu pievilcības stiprināšana, izmantojot valsts atbalsta noteikumus 

15. uzsver, cik liela ir noteikumu nozīme valsts reģionālā atbalsta kā katrai atsevišķai nozarei 
piemērota atbalsta veida jomā, lai piesaistītu ārvalstu tiešos ieguldījumus ES un tās 
reģionos un lai nodrošinātu to konkurētspēju pasaulē;

16. uzskata, ka lielo uzņēmumu izslēgšana no valsts atbalsta noteikumiem jomās, uz kurām 
attiecas LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkts, ir nepamatota, ņemot vērā šo 
uzņēmumu ieguldījumu nodarbinātības jomā, piegādes ķēdes, ko tie veido kopā ar MVU, 
to vispārējo iesaistīšanos pētniecībā un izstrādē un to nozīmi ekonomikas krīzes apstākļos; 
uzskata, ka lielo uzņēmumu klātbūtne bieži vien ir galvenā MVU panākumu atslēga, jo tie 
var iesaistīties lielo uzņēmumu vadītās kopās un strādāt kā darbu apakšuzņēmēji; uzsver, 
ka šāds lēmums varētu izraisīt darbavietu zaudēšanu un mazāku ekonomisko aktivitāti 
reģionos un uzņēmumu pārvietošanu uz citiem reģioniem ES teritorijā un ārpus tās;

17. uzskata, ka lielo uzņēmumu tiesības saņemt valsts atbalstu būtu jānosaka nevis atkarībā no 
uzņēmuma lieluma vai nozares, kurā tas darbojas, bet gan atkarībā no to darbavietu skaita, 
kuras varētu tikt radītas atbalsta saņemšanas rezultātā, no šo darbavietu kvalitātes vai arī 
no projekta ilgtspējas; uzsver, ka saskaņā ar subsidiaritātes principu lēmumu pieņemšana 
par to, kuriem projektiem piemīt vislielākais potenciāls sasniegt ES politikas jomās 
izvirzītos mērķus, ir jāatstāj dalībvalstu, attiecīgo reģionu un vietējo pārvaldes iestāžu 
ziņā;

18. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Ievads
Eiropas Komisija 2011. gada jūnijā uzsāka debates par kohēzijas politikas tiesību aktu 
kopumu. Tā mērķis ir palīdzēt izveidot konkurētspējīgāku Eiropas Savienību un, izmantojot 
kohēzijas politikas ieguldījumus, sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus, vienlaikus 
palīdzot mazāk attīstītajiem reģioniem līdzsvarot to attīstības līmeni ar reģioniem, kuros šis 
līmenis ir augstāks. Saskaņā ar Lisabonas līguma ieviestajām izmaiņām kohēzijas politikas 
tiesību akti patlaban tiek izskatīti parastajā likumdošanas procedūrā, kas Eiropas Parlamentam 
dod iespēju regulās iekļaut tā politisko vēstījumu. Starpiestāžu debates vēl nav noslēgušās, un 
daudzos jautājumos vēl joprojām jāpanāk kompromiss.

Attiecībā uz valsts atbalstu — kohēzijas politikas tiesību aktu kopumā ir ieviesti valsts 
atbalsta ex-ante nosacījumi, kas dalībvalstīm jāievēro. To mērķis ir nodrošināt ES valsts 
atbalsta tiesību aktu efektīvu īstenošanu un piemērošanu kohēzijas politikas ietvaros, un tie 
būtu jāpiemēro visiem atbalsta veidiem (tostarp minimālā atbalsta apjomam, dotācijām vai 
atbalstam, kas sniegts, izmantojot finanšu instrumentus). Komisija uzraudzīs, vai dalībvalstis 
ievēro šos ex-ante nosacījumus un vai valsts pārvalde spēj izskatīt attiecīgos gadījumus, 
tostarp savlaicīgi atgūt piešķirtos līdzekļus.

Komisija 2012. gada maijā uzsāka valsts atbalsta noteikumu modernizācijas procesu, 
sagatavojot paziņojumu par valsts atbalsta modernizāciju. Trīs galvenie šī procesa mērķi ir 
koncentrēšanās uz izaugsmi, vienlaikus saglabājot spēcīgu, dinamisku un konkurētspējīgu 
iekšējo tirgu, pievēršanās lielākajiem valsts atbalsta gadījumiem, kas kropļo iekšējo tirgu, un 
to lēmumu, kas saistīti ar valsts atbalsta piešķiršanas procedūrām, pieņemšanas procesa 
pilnveidošana un paātrināšana. Tam sekoja virknes jaunu, katrai nozarei pielāgotu valsts 
atbalsta noteikumu dokumentu projektu sagatavošana, kā arī jaunu valsts reģionālā atbalsta 
noteikumu pamatnostādņu sagatavošana. Visi šie dokumenti laikā no 2013. gada februāra līdz 
aprīlim bija pieejami sabiedriskajai apspriešanai, un ir paredzams, ka Komisija tos formāli 
apstiprinās vēl pirms vasaras iestāšanās.

Komisijas šā gada sākumā publicētajā valsts reģionālā atbalsta pamatnostādņu projektā ir 
ierosināta virkne jaunu jautājumu, no kuriem svarīgākie ir šādi:

 jaunajās pamatnostādnēs ietvertā teritoriālā zonējuma pārskatīšana un vispārējā 
finansējuma sliekšņa samazināšana līdz 42 % attiecībā uz jomām, kas tiesīgas saņemt 
finansējumu;

 atbalsta intensitātes samazināšana „a” reģionos;
 dažu jaunu administratīvu pienākumu ieviešana, kas jāpilda finansējuma saņēmējiem;
 lielo uzņēmumu izslēgšana no atbalsta saņēmēju vidus „c” reģionos un tiem pieejamo 

produktīvo ieguldījumu ierobežošana „a” reģionos.

Valsts reģionālā atbalsta pamatnostādnes papildinās grozītie vispārējie grupu atbrīvojuma 
noteikumi (to pieņemšana plānota 2013. gada beigās), kas kopā ar minimālā atbalsta apjoma 
noteikumiem, saskaņā ar pašreizējām shēmām piešķirto atbalstu, kā arī atbalstu projektiem, 
kas atbilstoši Komisijas lēmumam par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem 
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(VTNP)1 atzīti par tādiem, kuros tiek sniegti VTNP, un ar atbalstu, uz kuru attiecas Regula 
(EK) Nr. 1370/20072, veido izņēmumu grupu, uz kuru neattiecas pienākums par iepriekšēju 
paziņošanu.
VAM procesā Eiropas Parlaments piedalās tikai apspriešanā, nevis lēmumu pieņemšanā. 
Eiropas Parlaments savā 2013. gada 17. janvāra rezolūcijā par valsts atbalsta modernizāciju 
pauda bažas par demokrātijas trūkumu šādā lēmumu pieņemšanas procesā. Attiecībā uz 
reģionālo perspektīvu — rezolūcijā minētajos svarīgajos jautājumos tika norādīts uz valsts 
atbalsta nozīmi dalībvalstīs un reģionos krīzes laikā, Komisija tika aicināta aktīvāk nodalīt 
svarīgus un ne tik svarīgus atbalsta gadījumus un tika vērsta uzmanība uz 40 % lielo tādu 
Vispārējai grupu atbrīvojuma regulai atbilstošu atbalsta gadījumu īpatsvaru, kuri saskaņā ar 
Revīzijas palātas nostāju ir uzskatāmi par problemātiskiem.

Eiropas Savienības Tiesa 2012. gada decembrī pieņēma spriedumu Leipzig/Halle lietā. Tiesa 
nolēma, ka pastāv saikne starp infrastruktūras izmantošanu kā saimnieciskās darbības veidu 
un infrastruktūras būvniecību nolūkā to vēlāk izmantot. Tā kā dalībvalstis infrastruktūras 
būvniecību bieži vien neuzskata par atbilstošu valsts atbalsta noteikumiem (to sabiedriskās 
nozīmes uzdevumu dēļ), posms, kurā būtu jāsniedz paziņojums Komisijai, bieži vien ticis 
izlaists. Turpmāk tā vairs nedrīkstētu notikt, jo Tiesas lēmums par publisko infrastruktūru šo 
jautājumu ir atrisinājis. Tomēr tas nozīmētu lielāku spiedienu uz valsts pārvaldes iestādēm, 
kas finansē publiskas infrastruktūras būvniecību saskaņā ar turpmāko kohēzijas politiku, kā 
arī bažas par lielākiem administratīvajiem ierobežojumiem vietējām un reģionālajām 
pārvaldes iestādēm, kas iegulda līdzekļus šādos projektos.

Attiecībā uz iepriekš minētajiem jautājumiem, kas ir savstarpēji saistīti un ietekmēs kohēzijas 
politikas veidolu un īstenošanu pēc 2014. gada, REGI komiteja nolēma reaģēt un sagatavoja 
Eiropas Parlamenta rezolūcijas priekšlikuma projektu.

Valsts atbalsta noteikumu un kohēzijas politikas saskaņošana
Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību kohēzijas politikai būtu jākoncentrējas uz 
skarto un mazāk attīstīto reģionu ekonomisko, sociālo un teritoriālo situāciju3. Līgumā arī 
noteikts, ka atbalsts, kas sniegts mazāk attīstīto reģionu strukturālās, ekonomiskās un sociālās 
situācijas uzlabošanai, ir uzskatāms par saderīgu ar ES iekšējo tirgu4. Lai gan abām ES 
politikas jomām — valsts atbalsta politikai, kā arī kohēzijas politikai — ir atšķirīga 
priekšvēsture, tām tomēr ir arī dažas kopīgas vērtības, proti, palīdzība mazāk attīstītajiem 
reģioniem, to attīstības vecināšana, atbalsts teritorijām, kurās ir zemāks dzīves līmenis vai 
kurās valda bezdarbs.

ES iestādēm būtu jācenšas panākt saskaņotu pieeju abām politikas jomām. Taču pašreizējā 
kārtība, kādā notiek darbs pie abu politikas jomu galvenajiem tiesību aktiem, kā arī to dažādās 
apstiprināšanas procedūras nesniedz pat ne daļēju skaidrību par šo politikas jomu savstarpējo 
mijiedarbību. Paredzams, ka valsts atbalsta noteikumus vai reģionālajai attīstībai vēl 
nozīmīgākās valsts reģionālā atbalsta pamatnostādnes Komisija pieņems vēl pirms tam, kad 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012XC0111(02):LV:NOT.
2 2007. gada 23. oktobra Regula (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus
3 LESD 174. pants.
4 LESD 107. pants.
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būs noslēgušās starpiestāžu sarunas par kohēzijas politikas tiesību aktu kopumu. Faktiski tas 
var novest pie dažādu pieeju izmantošanas abās politikas jomās un pie skaidru, paredzamu un 
elastīgu un ar kohēzijas politiku savienojamu noteikumu trūkuma.

Valsts reģionālā atbalsta teritoriālais tvērums 2014.–2020. gadā
Jauna ģeogrāfiskā tvēruma sliekšņa iekļaušana jaunajos valsts atbalsta noteikumos, kā arī 
atbalsta intensitātes samazināšana „a” reģionos ir viens no būtiskiem jauno valsts reģionālā 
atbalsta pamatnostādņu jautājumiem. Referents vēlētos to apspriest sīkāk, jo ES pastāv 
zināmas bažas, kas liek uzskatīt, ka šis lēmums nebūtu jāpieņem tagad.

Pirmais arguments ir krīze un valsts ieguldījumu nozīme ekonomisko grūtību laikā 
dalībvalstīs. Šajā laikā sniegtā valsts atbalsta nozīme ir būtiska reģionālajai attīstībai un to 
nevar novērtēt par zemu. Kā norāda Revīzijas palāta, „valsts atbalsts rūpniecībai un 
pakalpojumu nozarei (izņemot dzelzceļus, citu transportu, lauksaimniecību un 
zivsaimniecību) līdz 2008. gada otrās puses finanšu krīzei bija ap 0,5 % no ES-27 IKP, bet 
2009. gadā palielinājās līdz 3,5 % no IKP jeb EUR 410 miljardiem, kas ir augstākais līmenis 
kopš 1990. gada, kad Komisija sāka apkopot valsts atbalsta statistiku”1. Ir skaidrs, ka valsts 
atbalsta shēmu piešķirtās dotācijas un stimuli atsevišķām dalībvalstīm un to reģioniem palīdz 
pārvarēt grūto ekonomisko situāciju un sekmē izaugsmi un darbavietu radīšanu.

Taču ne jau tikai dalībvalstīs valdošā krīze kalpo par argumentu, kas liek būt uzmanīgiem 
VAM procesā un apsvērt reālo situāciju. Ir arī citi jautājumi — ES konkurētspēja pasaules 
tirgū salīdzinājumā ar trešām valstīm, kas gūst labumu no vienkāršākām nodarbinātības 
sistēmām vai zemākām izmaksām, vai politiskā un sociālā situācija dalībvalstīs. Šiem visiem 
ir jābūt pietiekami spēcīgiem argumentiem, lai atteiktos no sākotnēji iecerētās jauno valsts 
reģionālā atbalsta pamatnostādņu 2014.–2020. gadam teritoriālā tvēruma samazināšanas vai 
atbalsta intensitātes ierobežošanas reģionos. VAM procesā ir jāņem vērā reālā situācija 
dalībvalstīs un reģionos, izprotot jauno noteikumu ietekmi vietējā līmenī.

Ļoti sarežģīta ir arī to reģionu situācija, kuri neietilpst valsts reģionālā atbalsta kartēs. 
Palīdzības liegšana šiem reģioniem tāda īpaša drošības tīkla veidā, kas līdzinātos kohēzijas 
politikas pārejas reģionu principam, būtu uzskatāma par negodīgu un varētu tiem radīt 
grūtības sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus. Risinājums varētu būt, piemēram, visu 
pašreizējo „a” reģionu uzskatīšana par „c” reģioniem neatkarīgi no to oficiālās situācijas 
ekonomikas statistikas jomā.

Valsts atbalsta noteikumu administratīvie ierobežojumi saistībā ar kohēzijas politiku
Lai efektīvi un vienkārši piemērotu valsts atbalsta noteikumus saskaņā ar kohēzijas politiku, ir 
svarīgi, lai VAM process būtu koncentrēts uz liela apjoma atbalstu un noteikumu 
vienkāršošanu. To varētu panākt, palielinot minimālo atbalsta slieksni vai paplašinot 
horizontālās kategorijas pilnvarojošajā regulā2 un grupu atbrīvojuma noteikumu tvērumu 
Vispārējā grupu atbrīvojuma regulā3.

                                               
1 Eiropas Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 15: Komisijas darba efektivitāte valsts atbalsta novērtēšanā, 2011. g.
2 Padomes 1998. gada 7. maija Regula (EK) Nr. 994/98.
3 Eiropas Komisijas 2008. gada 6. augusta Vispārējā grupu atbrīvojuma regula ((EK) Nr. 800/2008).
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Būs nepieciešama arī labāka izņēmuma noteikumu piemērošana no Komisijas un dalībvalstu 
puses. Komisijai būtu jāpaskaidro, kuri kritēriji attiecas uz svarīgiem un ne tik svarīgiem 
atbalsta gadījumiem, savukārt dalībvalstīm būtu savlaicīgi jāsniedz pilnīga informācija, kad to 
par atsevišķiem gadījumiem lūdz finansējuma saņēmēji. Referents uzskata, ka Komisijas 
pieejai jābūt aktīvākai un jāuzlabo informētība par valsts atbalsta gadījumiem, jo īpaši to 
vietējo un reģionālo pārvaldes iestāžu informētība, kuras tikai retu reizi piešķir valsts atbalstu.

Pēc ES Tiesas sprieduma apvienotajās lietās Mitteldeutsche Flughafen un Flughafen 
Leipzig/Halle/Komisija dalībvalstis un vietējās un reģionālās pārvaldes iestādes uzskata, ka, 
pārvaldot projektus saskaņā ar kohēzijas politiku, palielināsies ar valsts atbalstu saistītā 
administratīvā darba apjoms un birokrātija. Jo īpaši tas attiecas uz projektiem, kas saistīti ar 
lielākiem infrastruktūras objektiem, ja tiek ņemta vērā to turpmākā izmantošana saimnieciskās 
darbības nolūkos.

Revīzijas palātas ziņojumā uzmanība ir vērsta uz sākotnējās izskatīšanas un paziņošanas 
procesu ilgumu. Lai nonāktu pie galīgā lēmuma, 40 % gadījumu ir vajadzīgi vairāk nekā 
6 mēneši. Komisija bieži izmanto savas tiesības prasīt skaidrojošu informāciju no dalībvalsts, 
kas bieži tiek pieprasīta tiesību aktos noteikto termiņu beigās. Tā kā daudzos gadījumos 
dalībvalsts savlaicīgi nesniedz atbildi un pagarina tās sniegšanas termiņu, viss process kļūst 
neizturami ilgs. Tas pats attiecas arī uz oficiālās izmeklēšanas procedūru — sūdzību 
iesniegšanas procedūra ir ļoti ilga un nav pietiekami pārredzama. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
vietējām un reģionālajām pārvaldes iestādēm var būt problēmas saistībā ar stingro finanšu 
pārvaldības noteikumu, tostarp ar kohēzijas politikā paredzēto neizmantoto piešķīrumu 
atcelšanas noteikumu, izpildi.

Līdz ar jaunajiem valsts atbalsta noteikumiem rodas šaubas par nolūka vienkāršot kohēzijas 
politikas, kā arī citu ES politikas jomu īstenošanu. Projektu īstenošanu vēl birokrātiskāku 
padara papildu vajadzība sniegt iepriekšēju paziņojumu vai paziņojuma sniegšana arī attiecībā 
uz ERAF un Kohēzijas fonda infrastruktūras projektiem. Lielāks administratīvais slogs ir 
paredzēts arī uzņēmumiem, uz kuriem attiecas valsts reģionālā atbalsta noteikumi 2014.–
2020. gadam, piemēram, ir paredzēts ieviest tādus jauninājumus kā hipotētisko scenāriju 
apraksti, nepārprotami pierādījumi par atbalsta ietekmi uz ieguldījuma izvēli vai nosacījums, 
ka darbu pie projekta nedrīkst sākt, pirms valsts iestādes ir pieņēmušas lēmumu piešķirt 
atbalstu. Tā kā procedūras jau tāpat ir ļoti garas un dalībvalstis bieži vien nesaprot, kas tām 
īsti ir jāizvērtē un kā, tas var novest pie atsevišķu projektu izslēgšanas no ieguldījumu atbalsta 
saņēmēju vidus.

Reģionu pievilcības stiprināšana, izmantojot valsts atbalsta noteikumus 
Dalībvalstīm sniegtā iespēja nodrošināt stimulus dotāciju, nodokļu atlaižu, stimulējošu 
pasākumu, aizdevumu un garantiju veidā attiecīgos reģionus bieži padara pievilcīgākus un 
palīdz piesaistīt ārvalstu tiešos ieguldījumus. Taču nosacījumiem jomās, kurās atļauts piešķirt 
atbalstu lieliem uzņēmumiem, saskaņā ar valsts reģionālā atbalsta pamatnostādnēm jābūt visai 
ierobežotiem. Tie paredz „c” reģionos izslēgt lielos uzņēmumus no atbalsta saņēmēju vidus 
un ierobežot produktīvos ieguldījumus „a” reģionos. Saskaņā ar Komisijas projektu šajos 
reģionos produktīvos ieguldījumus var atļaut MVU, savukārt lielo uzņēmumu gadījumā tie ir 
jāierobežo.
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Šis lēmums tomēr ir savstarpēji saistīts arī ar kohēzijas politiku. Komisija 2011. gada maija 
regulas projektā par Eiropas Reģionālās attīstības fondu ierosināja vispārēji izslēgt lielos 
uzņēmumus no produktīvo ieguldījumu jomas. Taču Eiropas Parlaments un Padome tam 
iebilda un starpiestāžu sarunu laikā pauda vēlmi atvērt atsevišķas ieguldījumu prioritātes arī 
šiem uzņēmumiem un to produktīvajiem ieguldījumiem.

Jaunajās valsts reģionālā atbalsta pamatnostādnēs ir jāatspoguļo pašreizējais progress, kas 
panākts sarunās par ERAF un par abu iestāžu pausto viedokli attiecībā uz tādu uzņēmumu 
līdzdalību reģionālajā attīstībā, kas nav MVU. Jāņem vērā arguments, ka lēmums par to, 
kuram uzņēmumam piešķirt vai nepiešķirt atbalstu jomās, uz kurām attiecas valsts reģionālā 
atbalsta pamatnostādnes, saskaņā ar subsidiaritātes principu ir jāatstāj valsts un vietējā līmeņa 
iestāžu ziņā. Taču referents arī uzskata, ka atbalsta piešķiršanas kritērijam nevajadzētu būt 
uzņēmuma lielumam, bet gan tā ieguldījumam reģionālajā attīstībā un nodarbinātībā, 
ieguldījumu kvalitātei vai projekta ilgtspējai.


