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ĪSS PAMATOJUMS

Šis regulas projekts nosaka Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERDF) 
uzdevumus, izdevumu veidus, kam piemērojams atbalsts, un tā palīdzības spējas, ņemot vērā 
"konverģences", "reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības" un "Eiropas teritoriālās 
sadarbības" mērķus. Šie trīs mērķi ir noteikti regulas projektā, izstrādājot struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda vispārīgos noteikumus un noteikumus fondu pārzināšanai un kontrolēšanai.

ERDF ir nozīmīgs atbalstītājs ieguldījumiem Kopienas transporta infrastruktūrā, ieskaitot 
Transeiropas transporta tīklus (turpmāk – TEN-T) un atbalstu tūrismam. Vadoties pēc šīs 
perspektīvas, jūsu projekta sagatavotājs ir rakstījis šo paskaidrojumu, kas norāda, kādus 
grozījumus varētu veikt regulas projektam.

ERDF transporta izdevumi pēdējā programmas veidošanas periodā ir novērtēti 29 miljardu 
eiro vērtībā, kas ievērojami pārsniedz tos apjomus, kas paplašināti caur pašu TEN-T budžetu. 
Regulas projektā nav noteikts apjoms, kas no ERDF jāatskaita transporta projektiem vai 
patiesi Eiropas Reģionālās attīstības fondam visumā ņemot. Tas tiks noteikts Finanšu plāna un 
budžeta procedūras kontekstā.

Regulas projekta saturs

Jūsu projekta sastādītājs atbalsta faktu, ka gan transporta, gan tūrisma ieguldījumi ir iekļauti 
tajās jomās, kuras ERDF atbalstīs, lai sasniegtu "konverģences" mērķi (4. pants). Tāpat 
atbalstāms ir fakts, ka tīra pilsētas transporta veicināšana, pieeja transportam ārpus 
nozīmīgajiem pilsētu centriem un papildu tīklu stiprināšana, uzlabojot TEN-T sakarus un citu 
transporta infrastruktūru, ir prioritāte "reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības" kontekstā 
(4. pants). Tādā pašā veidā, lai sasniegtu "Eiropas teritoriālo sadarbību" ERDF, starp citu, 
koncentrēsies uz tūrisma uzņēmējdarbību; izolācijas samazināšanu caur uzlabotu pieeju 
transportam; TEN-T šķērsojošās robežas sektoru ieguldījumiem ar uzlabotu vietējo un 
reģionālo pieeju tiem; un jūras drošības veicināšanu (6. pants). Visbeidzot, var piešķirt 
finansējumu likumīgi pamatotos gadījumos līdz 10% apmērā no budžeta ar pārrobežu 
saistītām darbībām, ja partnervalsts neietilpst ES. 

Ierosinātie grozījumi

Kaut arī regulas projekta vispārīgais virziens ir jāatbalsta, un, nepārprotami, regulai, kas 
konkrēti attiecas uz fondu, ir jāpapildina vispārīgā Regula par fondiem, jūsu projekta 
sastādītājs uzskata, ka ir jomas, kurās grozījumi varētu ieviest lielāku skaidrību un 
motivējumu.

Kaut arī ERDF atbalstam noteiktos apstākļos jābūt pieejamam ostām un sadarbībai starp jūras 
reģioniem, nav konkrētas atsauces uz prāmju satiksmi. ERDF asignējumi var veicināt jūras 
drošību, bet nav pieminēts par citu transporta veidu drošību. Naudas līdzekļi var būt pieejami 
tūrismam lauku apvidos un apvidos, kuru pamats ir zvejniecība, bet nav minēts par tūrismu 
pilsētas kontekstā (8. pants). Atbalstu var paredzēt preču transporta pakalpojumiem un 
transporta pakalpojumu uzsākšanai visattālākajos reģionos (11. pants), bet ne tā kā projekts 
darbojas pašlaik reģionos ar dabiskās attīstības traucēkļiem.
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Jūsu projekta sastādītājs ierosina grozījumus, kas attiecas uz šiem strīda jautājumiem.
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GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina  atbildīgo Reģionu komiteju rezolūcijas priekšlikumā 
iekļaut šādus ierosinājumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
10.a apsvērums (jauns)

10.a) ERDF jārisina problēma par projektu 
pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, 
izstrādājot un īstenojot reģionālās attīstības 
projektus, sevišķi attiecībā uz 
infrastruktūras, transporta un 
informācijas, saziņas un tehnoloģijas 
attīstības paplašināšanu un uzlabošanu, 
padarot finansējumu atkarīgu no tā, vai 
pašreizējās barjeras tiek nojauktas un vai 
netiek radīti jauni šķēršļi pieejamībai;

Grozījums Nr. 2
11. apsvērums

11) ERAF ir jānodrošina sinerģisms ar 
Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda 
atbalstu. Tam ir jānodrošina arī 
papildinājums un atbilstība ar citām 
Kopienas politikām.

11) ERAF ir jānodrošina sinerģisms ar 
Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu. 
Tam ir jānodrošina arī papildinājums un 
atbilstība citām Kopienas politikām, īpašu 
uzmanību pievēršot jauno kaimiņvalstu 
politikai, paplašināšanai un enerģētikas 
politikai. Tādēļ ir nepieciešams saskaņot 
Komisijas Reģionālās politikas 
ģenerāldirektorāta un Paplašināšanās 
ģenerāldirektorāta vadītos finanšu 
instrumentus un nodrošināt papildināmību 
un sinerģismu starp dalībvalstu un trešo 
valstu finanšu instrumentiem.

  
1 Nav vēl publicēts OV.
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Pamatojums

ERDF is managed by DG Regio while Tacis and Cards belong to DG Enlargement. Because 
of differences in regulation and provisions of these tools, cross-border and transnational 
projects from inside and outside of the Community often cannot be linked.

Grozījums Nr. 3
2. panta otrā daļa

Tā īstenošanai ERAF ir jāliek uzsvars uz 
Kopienas prioritātēm un jo īpaši uz 
nepieciešamību stiprināt konkurētspēju un 
inovāciju, izveidot pastāvīgas darba vietas 
un veicināt videi labvēlīgu izaugsmi.

Tādējādi ERDF īsteno Kopienas prioritātes 
un sevišķi:

- nepieciešamību stiprināt konkurētspēju un 
jaunievedumus, lai radītu ilgtspējīgu 
nodarbinātību un lai veicinātu videi 
draudzīgu izaugsmi, vienlīdzību starp 
vīriešiem un sievietēm, diskriminācijas 
novēršanu un sociālo iekļautību;
- nepieciešamību novērst šķēršļus, ar 
kurām saskaras invalīdi un citi cilvēki ar 
kustību traucējumiem attiecībā uz preču un 
pakalpojumu pieejamību, nodrošinot to, ka 
pieejamība precēm un pakalpojumiem šīm 
grupām ir nosacījums atbalsta saņemšanai 
no fondiem.

Grozījums Nr. 4
4. panta 5) apakšpunkts

5) tūrisms, tai skaitā dabisko un kultūras 
vērtību sekmēšana ilgtspējīgai tūrisma 
attīstībai, kultūras mantojuma aizsardzībai 
un veicināšanai ekonomikas attīstības 
atbalsta labā, palīdzība tūrisma pakalpojumu 
nodrošināšanas uzlabojumā ar jauniem, 
labākiem pakalpojumiem;

5) tūrisms, tostarp dabas un kultūras vērtību 
sekmēšana ilgtspējīga tūrisma attīstībai, 
tūrisma pieejamība invalīdiem, personām 
ar ilglaicīgām vai pastāvīgām slimībām un 
veca gadagājuma pensionāriem, kultūras 
mantojuma aizsardzībai un veicināšanai 
ekonomikas attīstības atbalsta labā, palīdzība 
tūrisma pakalpojumu nodrošināšanas 
uzlabojumā ar jauniem pakalpojumiem, kam 
ir lielāka pievienotā vērtība, un pārejas uz 
jauniem un ilgtspējīgākiem tūrisma veidiem 
sekmēšanā;
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Grozījums Nr. 5
4. panta 6) apakšpunkts

6) transporta investīcijas, tai skaitā Eiropas 
tīklu un integrētas pilsētas stratēģijas tīram 
pilsētas transportam, kas veicinātu lielāku 
piekļuvi pasažieru un preču pakalpojumiem, 
kā arī to kvalitāti, līdzsvarotāka modālā 
sadalījuma sasniegšanu un starpmodālu 
sistēmu veicināšanu un apkārtējās vides 
ietekmju samazināšanu;

6) transporta investīcijas, tostarp Eiropas 
tīklu, lielāko Eiropas tehnoloģiju un 
loģistikas projektu (piemēram, GALILEO)
un integrētas pilsētas stratēģijas tīram 
pilsētas, it īpaši sabiedriskajam,
transportam, kas veicinātu lielāku 
pieejamību invalīdiem, personām ar 
ilglaicīgām vai pastāvīgām slimībām un 
veca gadagājuma pensionāriem pasažieru 
un preču pakalpojumiem, kā arī to kvalitāti, 
līdzsvarotāka modālā sadalījuma 
sasniegšanu un starpmodālu sistēmu 
veicināšanu un apkārtējās vides ietekmju, kā 
arī ceļu satiksmes negadījumu līmeņa 
samazināšanu;

Grozījums Nr. 6
4. panta 8) apakšpunkts

izglītības investīcijas, kas dažādos reģionos 
sekmē dzīves kvalitāti un pievilcību;

8) izglītības investīcijas, kas dažādos 
reģionos sekmē dzīves kvalitāti un 
pievilcību, izmantojot jaunās tehnoloģijas 
(piemēram, ciparu tāfeles), lai veicinātu 
attālo piekļuvi;

Grozījums Nr. 7
4. panta 9) apakšpunkts

9) veselība, tai skaitā investīcijas, lai attīstītu 
un uzlabotu veselības nodrošināšanu, kas 
sekmētu reģionālo attīstību un dzīves 
kvalitāti reģionos;

9) veselība, tostarp investīcijas nolūkā
attīstīt un uzlabot veselības nodrošināšanu 
un vienlīdzīgu pieejamību veselības 
aprūpei, kas sekmētu reģionālo attīstību un 
dzīves kvalitāti reģionos;

Grozījums Nr. 8
5. panta 1) punkta a) apakšpunkts

a) sekmē reģionālo P&TA un inovāciju 
iespējas, kas ir tieši saistītas ar reģionālās 
ekonomikas attīstības mērķiem, atbalstot 

a) izveido un sekmē reģionālās pētniecības 
un tehnoloģijas attīstības un novatorisma
iespējas, kas ir tieši saistītas ar reģionālās 
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īpašas kompetences centrus ražošanai vai 
tehnoloģijai, sekmē tehnoloģiju nodevi un 
attīsta tehnoloģiju prognozējamību un 
starptautisko politiku vērtēšanu inovācijas 
veicināšanai, kā arī atbalsta starpuzņēmumu 
sadarbību, kopējo P&TA un inovāciju 
politikas;

ekonomikas attīstības mērķiem, atbalstot 
īpašus rūpniecības vai tehnoloģiju 
kompetences centrus, sekmējot tehnoloģiju 
nodošanu un attīstot tehnoloģiju 
prognozējamību un starptautiskās politikas
vērtēšanu novatorisma veicināšanai, kā arī 
atbalstot starpuzņēmumu sadarbību, kopējo 
pētniecības un tehnoloģijas attīstības un 
novatorisma politiku;

Grozījums Nr. 9
5. panta 2) punkta a) apakšpunkts

a) sekmē investīcijas piesārņotu vietu un 
zemju atveseļošanai un infrastruktūras 
attīstību, kas ir saistīta ar bioloģisko 
diversitāti un Natura 2000, veicina lauku 
teritoriju ilgtspējīgu ekonomisko attīstību un 
diversifikāciju;

a) sekmē investīcijas piesārņotu vietu un 
zemju atveseļošanai un infrastruktūras 
attīstību, kas ir saistīta ar bioloģisko 
daudzveidību un Natura 2000, veicina lauku 
teritoriju ilgtspējīgu attīstību un 
diversifikāciju, īpaši attiecībā uz tūrismu; 
pasākumiem, citā starpā, jābūt 
paredzētiem:
- tūrismam, kā arī dabas un kultūras 
vērtību veicināšanai kā ilgtspējīga tūrisma 
attīstības potenciālam;
- atbalstam attiecībā uz tūrisma 
pakalpojumu sniegšanas uzlabošanu ar 
jauniem augstas pievienotās vērtības 
pakalpojumiem;
- kultūras mantojuma aizsardzībai un 
veicināšanai, atbalstot ekonomikas 
attīstību.

Pamatojums

Investment in biodiversity and Natura 2000 is not only linked to direct economic benefits. 
Tourism and promotion of natural and cultural assets play an important part in building 
regional competitiveness and employment. This premise has been accepted under the present 
round of structural funds and has been successfully used to achieve targets.

Grozījums Nr. 10
5. panta 2) punkta c) apakšpunkts
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c) sekmē tīru pilsētas sabiedrisko transportu; c) sekmē videi draudzīgu sabiedrisko 
transportu;

Grozījums Nr. 11
5. panta 3) punkta a) apakšpunkts

a) spēcina sekundāros tīklus, uzlabo sakarus 
ar TEN transporta tīkliem, reģionālajiem 
dzelzceļu satiksmes mezgliem, lidostām un 
ostām vai daudzmodālām platformām, 
nodrošina radiālās saites ar galvenajām 
dzelzceļa līnijām un veicina reģionālos un 
vietējos iekšzemes ūdensceļus;

a) nostiprina sekundāros tīklus, uzlabo 
sakarus ar TEN transporta tīkliem, 
reģionālajiem dzelzceļu satiksmes 
mezgliem, lidostām un ostām vai 
daudzmodālām platformām, nodrošina 
radiālās saites ar galvenajām dzelzceļa 
līnijām un veicina reģionālos un vietējos 
iekšzemes ūdensceļus, atbalstot prāmju 
satiksmi, kas ir nepieciešama salu 
apgādāšanai ar pamatpakalpojumiem;

Pamatojums

The use of Community funds to support ferry services must not affect competition in the 
market economy and should therefore be confined to basic services.

Grozījums Nr. 12
6. panta 1) punkta b) apakšpunkts

b) ar apkārtējās vides aizsardzības un 
kopējas vadības veicināšanu;

b) ar apkārtējās vides aizsardzības un 
kopējas vadības veicināšanu, kā arī dabas 
risku novēršanu;

Pamatojums

Natural risk prevention has a clear cross-border dimension and should not be excluded from 
ERDF assistance.

Grozījums Nr. 13
6. panta 1) punkta d) apakšpunkts

d) ar sadarbības, infrastruktūru jaudu un 
kopēju izmantojumu attīstīšanu, jo īpaši 
veselības, kultūras un izglītības nozarēs.

d) ar sadarbības, infrastruktūru jaudu un 
kopēju izmantojumu, kā arī piekļuves 
attīstīšanu, jo īpaši veselības, kultūras un 
izglītības nozarēs.

Grozījums Nr. 14
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6. panta 1) punkta nobeigums

Turklāt ERAF var atbalstīt pārrobežu darba 
tirgu integrācijas veicināšanu, vietējās 
nodarbinātības iniciatīvas, vienādas iespējas, 
apmācību un sociālo iesaistīšanu un
cilvēkresursu un P&TA iespēju 
koplietošanu;

Turklāt ERAF var atbalstīt pārrobežu darba 
tirgu integrācijas veicināšanu, vietējās 
nodarbinātības iniciatīvas, vienādas iespējas, 
apmācību un sociālo iekļautību, 
diskriminācijas novēršanu un cilvēkresursu 
un pētniecības un tehnoloģijas attīstības
iespēju koplietošanu;

Grozījums Nr. 15
6. panta 2) punkta b) apakšpunkts

b) pieejamības uzlabošana, tai skaitā 
investīcijas pārrobežu Eiropas tīklu 
nozarēm, uzlabota vietējā un reģionālā 
piekļuve nacionālajiem un starptautiskajiem 
tīkliem un platformām, nacionālo un 
reģionālo sistēmu sadarbības spēja un 
modernu sakaru un informācijas tehnoloģiju 
sekmēšana;

b) pieejamības uzlabošana, tostarp 
investīcijas pārrobežu Eiropas tīklu 
nozarēm, uzlabota vietējā un reģionālā 
piekļuve nacionālajiem un starptautiskajiem 
tīkliem un platformām, īpaši no pilsētu 
teritorijām, nacionālo un reģionālo sistēmu 
sadarbības spēja un modernu loģistikas, 
sakaru un informācijas tehnoloģiju 
sekmēšana;

Grozījums Nr. 16
6. panta 2) punkta c) apakšpunkts

c) riska novēršana, tai skaitā jūras drošības 
un aizsardzības pret applūšanu, jūras un 
iekšējo ūdeņu piesārņojumu sekmēšana, 
aizsardzība pret eroziju un tās novēršana, kā 
arī aizsardzība pret zemestrīcēm un sniega 
nobirumiem. Programmas var iekļaut 
infrastruktūras attīstību un aprīkojuma 
nodrošināšanu, izveidojot un īstenojot 
starptautiskus palīdzības plānus, kopējas 
riska plānošanas sistēmas un kopēju dabisku 
un tehnoloģisku risku izpētes, novēršanas, 
uzraudzības un kontroles rīku izveidi;

c) riska novēršana, tostarp transporta 
drošības sekmēšana un aizsardzība pret 
applūšanu, jūras un iekšējo ūdeņu 
piesārņojumu, aizsardzība pret eroziju un tās 
novēršana, kā arī aizsardzība pret 
pārtuksnešošanos, zemestrīcēm un sniega 
lavīnām. Programmas var iekļaut 
infrastruktūras attīstību un aprīkojuma 
nodrošināšanu, izveidojot un īstenojot 
starptautiskus palīdzības plānus, kopējas 
riska plānošanas sistēmas un kopēju dabas
un tehnoloģisku risku izpētes, novēršanas, 
uzraudzības un kontroles instrumentu
izveidi;

Grozījums Nr. 17
6. panta 2) punkta d) apakšpunkts
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d) zinātnisku un tehnoloģisku tādu tīklu 
izveide, kas ir saistīti ar līdzsvarotu 
starptautisko zonu attīstības jautājumiem, tai 
skaitā tīklu izveide starp universitātēm un 
saišu iedibināšana zinātniskās informācijas 
piekļuvei un tehnoloģiju nodevai starp 
P&TA ierīcēm un starptautiskajiem P&TA 
pārākuma centriem, starptautisku konsorciju 
izveide P&TA resursu koplietošanai, 
tehnoloģijas nodevas iestāžu saskaņošana un 
kopēju finanšu tehnoloģijas instrumentu, kas 
ir paredzēti P&TA atbalstam MVU, 
izstrādāšana.

d) zinātnisku un tehnoloģisku tādu tīklu 
izveide, kas ir saistīti ar starptautisko zonu 
līdzsvarotas attīstības jautājumiem un 
tehnoloģiju atšķirību izlīdzināšanu, tostarp
tīklu izveidi starp universitātēm un saišu 
iedibināšana zinātniskās informācijas 
piekļuvei un tehnoloģiju nodošanai starp 
pētniecības un tehnoloģijas attīstības
centriem un starptautiskajiem pētniecības un 
tehnoloģijas attīstības izcilas sagatavotības
centriem, starptautisku konsorciju izveide 
pētniecības un tehnoloģijas attīstības resursu 
koplietošanai, tehnoloģijas nodošanas
iestāžu saskaņošana un kopēju tādu finanšu 
tehnoloģijas instrumentu izstrādāšana, kuri ir 
paredzēti pētniecības un tehnoloģijas 
attīstības atbalstam MVU.

Grozījums Nr. 18
6. panta 2) punkta da) apakšpunkts (jauns)

da) dabas un fiziskā kultūras mantojuma 
aizsardzību un veicināšanu saistībā ar 
ilgtspējīgu ekonomikas attīstību;

Pamatojums

This area of activity is not confined simply to the local or regional level. There are clear 
examples where transnational cooperation in problem-solving and sharing best practice are 
offering substantial European value added.

Grozījums Nr. 19
8. panta 1. punkta otrā daļa

Tas var apvienot fiziskās vides atveseļošanu, 
industriālo platību atjaunošanu un vēsturiskā 
un kultūras mantojuma saglabāšanu un 
attīstīšanu ar tādu pasākumu palīdzību, kas 
veicinātu uzņēmējdarbību, vietējo 
nodarbinātību un kopienas attīstību, kā arī 
pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotāju 
vajadzībām, ņemot vērā mainīgo 
demogrāfisko struktūru.

Tajā var apvienot fiziskās vides 
atveseļošanu, industriālo platību atjaunošanu 
un vēsturiskā un kultūras mantojuma 
saglabāšanu un attīstīšanu ar tādu pasākumu 
palīdzību, kas veicinātu uzņēmējdarbību, 
tūrismu, vietējo nodarbinātību, pastāvīgo 
mobilitāti un sabiedrības attīstību, kā arī 
pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotāju 
vajadzībām, ņemot vērā mainīgo 
demogrāfisko struktūru.
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Grozījums Nr. 20
9. panta otrās daļas 1) apakšpunkts

1) infrastruktūru pieejamības uzlabošana; 1) infrastruktūru pieejamības uzlabošana, 
īpaši attiecībā uz tūristiem;

Grozījums Nr. 21
9. panta otrās daļas 3) apakšpunkts

3) jaunu ekonomisko darbību attīstība ne 
tikai lauksaimniecības un zivsaimniecības 
nozarē;

3) jaunu ekonomisko darbību attīstība ne 
tikai lauksaimniecības un zivsaimniecības 
nozarē, īpaši palielinot resursus ar tūrisma 
potenciālu;

Grozījums Nr. 22
10. panta otrā daļa

Neierobežojot 3. un 4. panta noteikumus, 
ERAF jo īpaši piedalās to investīciju 
finansēšanā, kas ir paredzētas pieejamības 
uzlabošanai, ar kultūras mantojumu saistīto 
ekonomisko darbību veicināšanai un 
attīstībai, ilgtspējīgas dabas resursu 
izmantošanas sekmēšanai un tūrisma nozares 
veicināšanai.

Neierobežojot 3. un 4. panta noteikumus, 
ERAF jo īpaši piedalās to investīciju 
finansēšanā, kas ir paredzētas pieejamības 
uzlabošanai iedzīvotājiem, atbalstot 
komunālos pakalpojumus un ikdienas 
patēriņa preču pārvadājumu pakalpojumu
nomaļos apgabalos, tostarp uzņēmumu 
dibināšanas atbalstam, ar kultūras 
mantojumu saistīto ekonomisko darbību 
veicināšanai un attīstībai, ilgtspējīgas dabas 
resursu izmantošanas sekmēšanai un tūrisma 
nozares veicināšanai.

Pamatojums

The use of Community funds to support goods transport must not affect competition in the 
market economy and should therefore be confined to basic services.

Accessibility should be encouraged not only for businesses but also for residents of areas 
facing handicaps.
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