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ĪSS PAMATOJUMS

Your draftsman welcomes the Commission's proposal for a Regulation on the European 
Regional Development Fund (ERDF). In his view, the proposal succeeds in linking the 
cohesion policy with the Lisbon and Gothenburg objectives. The intervention of the ERDF is 
foreseen in a range of topics and areas which, generally speaking, appear to be consistent with 
the above-mentioned objectives. However, your draftsman thinks that further areas need to be 
added to the relevant articles in order to improve the environmental performance of this Fund 
in particular. 

As an example, we 

The creation of conditions aiming at reducing the gap in the environmental protection 
measures between the Member States is essential and should be taken as a priority, especially 
in the context of the last enlargement. In order to be effective, the implementation of the 
Natura 2000 network or Water Framework Directive and promoting the Sustainable 
Development Strategy as a whole has to be done at EU level. 

The effectiveness of the EU structural policy would be highly increased if the regions were 
not overburdened by a series of long term and rigid constraints giving more importance to 
specific local priorities. Moreover, simplification of procedures would be welcome as far as 
the use of the funds is concerned. In fact, detailed and specific procedural requirements create 
a great risk of slowing down the implementation of new high quality clean technologies and 
blocking the whole process of the environmental protection improvement. Therefore, the issue 
of the absorption capacity deserves special attention from the European Commission and the 
Member States. 

On a more specific point concerning the rules on eligibility of expenditure, the draft 
regulation declares VAT ineligible for financing from the ERDF (and the Cohesion Fund) in 
all cases, notwithstanding, whether it is reimbursable or not. Consequently, if the new 
eligibility rules on VAT enter into force, the actual support rate would be reduced by the VAT 
rate applied, which effectively means that the level of national co-financing would increase. 
Taking this into account, your draftsman thinks that the current rules on eligibility of VAT 
should be maintained for the next programming period. The VAT, which is non-reimbursable 
should therefore remain eligible for the ERDF contributions as it is the case for the European 
Social Fund. Your draftsman considers that the same rules on eligibility of expenditure should 
apply for all the Funds.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina Reģionālās attīstības 
komiteju kā atbildīgo komiteju iekļaut savā ziņojumā šādus grozījumus:
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Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
2. panta 1. daļa

ERAF piedalās palīdzības finansēšanā 
ekonomikas, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas pastiprināšanai, samazinot reģionu 
atšķirības un atbalstot strukturālo attīstību un 
reģionālo ekonomiku pielāgošanu, tai skaitā 
panīkušu rūpniecības reģionu pārveidi.

ERAF piedalās palīdzības finansēšanā 
ekonomikas, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas pastiprināšanai, samazinot reģionu 
atšķirības un atbalstot ilgtspējīgu strukturālo 
attīstību un reģionālo ekonomiku 
pielāgošanu, tai skaitā panīkušu rūpniecības 
reģionu pārveidi.

Pamatojums

Grozījums Nr. 2
2. panta 2. 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.

Tā īstenošanai ERAF ir jāliek uzsvars uz 
Kopienas prioritātēm un jo īpaši uz 
nepieciešamību stiprināt konkurētspēju un 
inovāciju, veicināt ilgtspējīgu attīstību, 
izveidot pastāvīgas darba vietas un aizsargāt 
un veicināt dabīgo un pilsētas vidi.

Pamatojums

By environment we should also mean the natural and urban environment which frequently is 
managed by city councils.

Grozījums Nr. 3
3.a pants (jauns)

  
1 OJ C ... /Nav vēl publicēts OV.
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3.a pants
Līdzsvarota un ilgtspējīga reģionālā 

attīstība
Reģionālā attīstība nozīmē saglabāšanu, 
attīstību un, ja nepieciešams, ilgtspējīgas 
eksistences un darbības pārveidošanu 
reģionos.

Grozījums Nr. 4
4. panta 3) apakšpunkts

3) apkārtējās vides, tai skaitā investīcijas 
saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu, 
ūdensapgādi, komunālo notekūdeņu 
attīrīšanu un gaisa kvalitāti, integrētu 
piesārņojuma novēršanu un kontroli, 
piesārņotu vietu un zemju attīrīšanu, 
bioloģiskās dažādības un dabas aizsardzības 
veicināšana, palīdzība MVU, lai sekmētu 
ilgtspējīgas ražošanas shēmas, ieviešot 
rentablas apkārtējās vides apsaimniekošanas 
sistēmas un, pieņemot un izmantojot 
piesārņojuma novēršanas tehnoloģijas;

3) apkārtējās vides, tai skaitā investīcijas 
saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu, 
ūdensapgādi, ūdens kvalitāti, upju baseinu 
aizsardzību un izmantošanu, vides riska 
novēršanu (ieskaitot aizsardzību pret 
plūdiem un iekšējo ūdeņu piesārņošanu),
notekūdeņu attīrīšanu un gaisa kvalitāti, 
integrētu piesārņojuma novēršanu un 
kontroli, trokšņa līmeņa ierobežošanu, 
piesārņotu vietu un zemju attīrīšanu, lauku 
teritoriju ainavu veidošanu, bioloģiskās 
dažādības un dabas aizsardzības veicināšana, 
palīdzība MVU, lai sekmētu ilgtspējīgas 
ražošanas shēmas, ieviešot vienkāršākas 
rentablas apkārtējās vides apsaimniekošanas 
sistēmas un, pieņemot un izmantojot 
piesārņojuma novēršanas tehnoloģijas, 
tostarp tehnoloģijas, lai novērstu klimata 
izmaiņas;

Grozījums Nr. 5
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 

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

tūrisma pakalpojumu nodrošināšanas 
uzlabojumā ar jauniem, labākiem 
pakalpojumiem;

Grozījums Nr. 6
4. panta 10. a punkts (jauns)

10a) Tieša palīdzība investīcijām, veltot 
īpašu vērību augstvērtīgām un tīrām 
tehnoloģijām, lai pārstrukturētu smago 
industriju tajos reģionos, kur tikai nesen 
notikusi pāreja uz tirgus ekonomiku.

Pamatojums

Grozījums Nr. 7
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, kas veicina 
ekonomisko, sociālo un vides potenciālu;

Pamatojums

Article 5, paragraph 2, point (aa) (new).

Grozījums Nr. 8
5. panta 2. punkta aa) apakšpunkts (jauns)

aa)infrastruktūras attīstības veicināšana, 
kas saistīta ar Ūdens pamatdirektīvu, 
bioloģisko daudzveidību un Natura 2000 
pārvaldību, lai atbalstītu ilgtspējīgu lauku 
teritoriju ekonomisko attīstību un 
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dažādošanu;

Pamatojums

Article 5, paragraph 2, point a)

Grozījums Nr. 9
5. panta 2. punkta ab) apakšpunkts (jauns)

ab)infrastruktūras attīstības veicināšana , 
kas saistīta ar pieeju maršrutiem 
aizsargājamās zonās, lai veicinātu 
ilgtspējīgu tūrismu un nodrošinātu papildu 
vērtību aizsargājamām zonām, tādu kā 
Natura 2000 sistēmu;

Pamatojums

In the interest of sustainable tourism, access routes to protected zones should also be 
developed and taken care of.

Grozījums Nr. 10
5. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) sekmē tīru pilsētas sabiedrisko transportu; c) sekmē videi draudzīgu sabiedrisko 
transportu;

Pamatojums

It should be clear that we aim for transport solutions with a positive overall environmental 
effect regarding the whole of the Union and not just its urban complexes.

Grozījums Nr. 11
5. panta 2. punkta d) apakšpunkts 

d) izstrādā plānus un pasākumus, lai 
novērstu un uzveiktu dabiskos un 
tehnoloģiskos riskus;

d) izstrādā plānus un pasākumus, lai 
novērstu un uzveiktu dabiskos un 
tehnoloģiskos riskus, tostarp klimata 
izmaiņas ietekmes atvieglošanu un 
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piemērošanos tai, kā arī lai pamatdirektīvu;

Pamatojums

Grozījums Nr. 12
5. panta 2. punkta da) apakšpunkts (jauns)

da) ilgtspējīgas dabas resursu izmantošanas 
veicināšana un reģionālo bagātību 
vairošana, novēršot piesārņojumu un 
organizējot ilgtspējīgu ūdens un atkritumu 
pārvaldību;

Pamatojums

Grozījums Nr. 13
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, 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, kā arī klimata izmaiņas 
ietekmes atvieglošana un piemērošanās tai.
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;

Grozījums Nr. 14



AD\565345LV.doc 9/12 PE 353.716v02-00

LV

7. panta a) apakšpunkts

a) PVN; a) atmaksājams PVN;

Pamatojums

Cf.Short Justification of draftsman.

Grozījums Nr. 15
9. panta 2. daļas 5) apakšpunkts

5) tūrisma un lauku jaukumu attīstība. 5) tūrisma un lauku jaukumu attīstība, kā arī 
materiālo vērtību modernizācija, ieskaitot 
bioloģiskās daudzveidības infrastruktūras 
un Natura 2000 pārvaldību.

Grozījums Nr. 16
9. panta 2. a punkts (jauns)

2 a) Integrētus projektus, kur ir 
nepieciešama vairāku vietējo varas iestāžu 
piedalīšanās un/vai sadarbība, uzskata par 
pievienotās vērtības rādītāju ERAF 
darbībām lauku teritorijās.

Pamatojums

The aim of the amendment is to encourage integrated regional projects involving cooperation 
between different municipalities.

Grozījums Nr. 17
10. panta 2. 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 (runājot par infrastruktūru 
sakaru tīklu un pakalpojumus), veicinot 
ekonomisku dažādošanu, kas ir paredzētas 
pieejamības uzlabošanai, ar kultūras 
mantojumu saistīto ekonomisko darbību 
veicināšanai un attīstībai, ilgtspējīgas dabas 
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resursu izmantošanas un aizsardzības 
sekmēšanai un tūrisma nozares veicināšanai.

Or. fr

Pamatojums

The issue of accessibility is of fundamental importance to help regions with natural handicaps 
and it would also seem important to clearly specify the direction development should take. 
Often, areas with natural handicaps concentrate excessively on single activities and 
encouraging economic diversity may benefit their development. Sustainable use of natural 
resources should be linked to their protection.

Grozījums Nr. 18
12. panta 1) apakšpunkts

1) sadarbības teritorijas pozitīvo un negatīvo 
aspektu analīze, kā arī pieņemtā stratēģija 
turpmākajai rīcībai;

1) sadarbības teritorijas pozitīvo un negatīvo 
aspektu un ilgtspējīgu attīstības mērķu
analīze, kā arī pieņemtā stratēģija 
turpmākajai rīcībai, ņemot vērā 
ilgtspējīguma kritērijus, t.i. ietekmi uz 
dabu, mantojumu (ieskaitot vēsturiskās 
intereses objektus) un ekonomiku un 
demogrāfisku nelīdzsvarotību;

Pamatojums

All the national strategies should take into account the European sustainable development 
strategy goals.Operational programmes should provide clear information concerning their 
impact on nature and heritage analysed by experts in the field.

Grozījums Nr. 19
12. panta 3) apakšpunkts

3) informācija par prioritātēm ar to īpašajiem 
mērķiem. Ir jānosaka šo mērķu daudzums, 
izmantojot ierobežotu īstenošanas, rezultātu 
un ieguldījuma rādītāju skaitu. Īstenojot 
prioritātes, ar rādītāju palīdzību jāvērtē 
mērķu virzība un efektivitāte;

3) informācija par prioritātēm ar to īpašajiem 
mērķiem. Ir jānosaka šo mērķu daudzums, 
izmantojot ierobežotu īstenošanas, rezultātu 
un ieguldījuma rādītāju skaitu. Īstenojot 
prioritātes, ar rādītāju palīdzību jāvērtē 
mērķu virzība un efektivitāte un tie ir saistīti 
ar sociālekonomisko, strukturālo un vides 
stāvokli;
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Pamatojums

Projects and programmes should be assessed by a mixture of environmental, social and 
economic indicators.

Grozījums Nr. 20
14. panta 3. a punkts (jauns)

3 a) Pārvaldības iestādes dalībvalstu 
uzraudzībā regulāri un atbilstīgā veidā 
publicē informāciju par darbībām, kuras 
saņem atbalstu no Kopienas finansējuma, 
un par pieejamiem asignējumiem, kas ir 
sadalīti pēc atbilstības kritērijiem. 

Pamatojums

Detailed information on the operations co-financed is important in order to increase the 
profile of European funding at  local level. It would also seem equally important to know the 
exact amounts available.



PE 353.716v02-00 12/12 AD\565345LV.doc

LV

PROCEDŪRA

Virsraksts Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu

Atsauces COM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD)]
Atbildīgā komiteja REGI
Komiteja, kurai lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē
ENVI
1.12.2004

Ciešāka sadarbība
Atzinumu sagatavoja
Iecelšanas datums

Jerzy Buzek
1.9.2004

Izskatīšana komitejā 15.3.20005
Grozījumu pieņemšanas diena 21.4.2005
Galīgā balsojuma rezultāti par:

pret:
atturas:

33
0
0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

Georgs Andrejevs, Dorette Corbey, Avril Doyle, Anne Ferreira, Karl-
Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Satu Hassi, Mary Honeyball, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Jules 
Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Dagmar 
Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Richard Seeber, Kathy Sinnott, 
Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, 
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

Margrete Auken, María del Pilar Ayuso González, Danute 
Budreikaitė, Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Renate Sommer, 
Andres Tarand

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsojumā

Albert Deß


	565345lv.doc

