
DT\552546LV.doc PE 353.363v01-00

LV                          Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Reģionālās attīstības komiteja

17.1.2005

DARBA DOKUMENTS
par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektu, attiecībā uz Eiropas 
reģionālās attīstības fondu

Reģionālās attīstības komiteja

Referents: Giovanni Claudio Fava



PE 353.363v01-00 2/6 DT\552546LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

1. Vēsturisks pārskats
Eiropas reģionālāas attīstības fonds (ERAF) tika dibināts 1975. gadā pēc pirmās Eiropas 
Savienības paplašināšanās, un tas iezīmēja Eiropas reģionālās attīstības politikas uzsākšanu. 
Fonda piešķirtais finansējums desmit gadu laikā bija visai pieticīgs, līdz 1988. gadam, kad 
tika pieņemta Paquet Delors I, saskaņā ar kuru laikposmā no 1998. līdz 1993. gadam 
strukturālo fondu dotācijas tika palielinātas divas reizes. Kopš tā laika summas, kas tika 
piešķirtas reģionālajai attīstībai un jo īpaši ERAF, nepārtraukti palielinājās, lai stātos pretī 
izaicinājumiem, kādus radīja Ekonomiskā un monetārā savienība, pakāpeniska Eiropas 
Savienības paplašināšanās un jo īpaši, lai dotu ieguldījumu Eiropas kopienas eknomiskās un 
sociālās kohēzijas mērķa īstenošanā.

Līguma 158. pants kopienai nosprauž mērķi veicināt « visas kopienas harmonisku attīstību », 
pastiprinot ekonomisko un sociālo kohēziju. Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 
160. pantu, tika dibināts ERAF, lai « veicinātu galveno reģionālo nestabilitāšu novēršanu », 
un tādējādi tas ir kopienas reģionu politikas galvenais instruments.

2. Iepazīstināšana ar regulas projektu attiecībā uz Eiropas reģionālās attīstības fondu,
COM (2004) 495.
Komisija iepazīstina ar kohēzijas politikas reformas projektu, kas iesniegts vispārējas regulas 
un četru specifisku regulu formā. Regula, kas satur Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 
Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda1 vispārīgus noteikumus ir galvenā projekta daļa. 
Regula, attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu, ir specifiska regula, kas papildina 
vispārējās regulas noteikumus, attiecībā uz ERAF, un kas atsaucas uz šīs vispārējās regulas 
pantiem. 
ERAF darbība turpmāk tiks centrēta uz tām Eiropas Savienības prioritātēm, kas definētas 
Lisabonā un Gēteborgā. Tādējādi, saskaņā ar vēlmi vienkāršot reģionu politiku, turpmāk katru 
programmu finansēs tikai viens fonds.

ERAF piedalīsies trīs mērķu finansēšanā.

ERAF piedalīsies konverģences mērķa finansēšanā (4. pants)2 kopā ar Kohēzijas fondu un 
Eiropas Sociālo fondu. Tas koncentrēs savu palīdzību ilgtermiņa ekonomikas attīstības 
atbalstam, veicinot programmu izpildi, kas centrētas uz infrastruktūrām un jauniem 
aspektiem, tādiem kā pētījumi, jauninājumu ieviešana un dabas un tehnoloģisko risku 
novēršana3.

ERAF un ESF finansēs reģionu konkurēstspējas un nodarbinātības mērķi (5. pants). Komisija 
piedāvā divpusēju pieeju : no vienas puses, īpašu ERAF finansējumu reģionālās attīstības 
programmām, kuru mērķis ir palielināt reģionu konkurētspēju un pievilcību. Šīs reģionālās 
programmas ietver trīs prioritārās tēmas : atbalsts jauninājumu ieviešanai un zināšanu 
apguvei ; vides aizsardzība un dabas un tehnoloģisko risku novēršana ; pieejas veicināšana 
ekonomiski stratēģiskiem transporta un telekomunikāciju pakalpojumiem ārpus lielajām 
pilsētām.  

  
1 COM (2004) 492
2 Konverģences mērķim piešķirtā summa ir 264 miljardi eiro, no kuriem 201 miljardu piešķir ERAF un ESF (proti, 70% no konverģences mērķim 
piešķirtās kopsummas) un pārējo (63 miljardus eiro) piešķir Kohēzijas fonds
3 4. pants COM (2004) 495.



DT\552546LV.doc 3/6 PE 353.363v01-00

 Ārējais tulkojums LV

No otras puses, ESF finansēs nacionālās programmas, kuru mērķis ir uzlabot strādnieku un 
uzņēmumu pielāgošanos, pamatojoties uz Eiropas stratēģiju. Reģioni, kas būs tiesīgi saņemt 
finansējumu reģionu konkurētspējas un nodarbinātības veicināšanai, no vienas puses pieder 
pie zonas, uz kuru neattiecas mērķis Nr. 1, bet no otras puses, tie reģioni, kuri, ņemot vērā 
viņu ekonomisko progresu, vairs nebūs tiesīgi saņemt šo finansējumu konverģences mērķim, 
tomēr līdz 2013. gadam saņems pārejas perioda degresīvās subsīdijas reģionu konkurētspējas 
un nodarbinātības mērķa ietvaros (phasing-in).
Summa, kas piešķirta reģionu konkurētspējas un nodarbinātības mērķim ir sadalīta sekojoši : 
83,44% to reģionu finansēšanai, uz kuriem neattiecas konverģences mērķis un 16,56% 
phasing-in reģioniem. Vispārējā regula1 precizē summu sadalījumu starp ERAF un ESF :

• kredīti, kas domāti to reģionu finansēšanai, uz kuriem neattiecas konverģences mērķis, 
tiek sadalīti vienlīdzīgās daļās starp ERAF un ESF ; 

• kredīti phasing-in finansēšanai tiek sadalīti vienlīdzīgās daļās starp ERAF un ESF, un 
daļa no ESF piešķirtās summas var sasniegt līdz 50% no pieejamajiem kredītiem.  

Eiropas teritoriālās sadarbības mērķis (6. pants), ņemot piemēru no kopienas iniciatīvas 
INTERREG III, tiks veidots no transnacionālajām, pārrobežu un starpreģionu sastāvdaļām un 
to pilnībā finansēs ERAF, izejot no paredzētās summas 13,2 miljardiem eiro, proti, 3,94% no 
visiem trim mērķiem piešķirtās summas2.

Visbeidzot, regula paredz specifiskus noteikumus attiecībā uz teritoriālajām īpatnībām (8., 9., 
10., un 11. pants) :  

Kas attiecas uz pilsētām (8. pants), tad ERAF « atbalsta integrētas un līdzdalīgas stratēģijas, 
lai varētu veiksmīgi atrisināt visas pilsētās pastāvošās eknomiskās, vides un sociālās 
problēmas »3. Darbības pilsētu jomā arī tiek integrētas ERAF finansētajās operatīvajās 
prgrammās4, un tādas specifiskas programmas kā kopienas iniciatīva URBAN5 vairs nepastāv.
8-2. pants nosaka, ka, pārkāpjot vispārējās regulas 33. panta 2. paragrāfu, ERAF finansējums 
darbībām pilsētās ar mērķi « reģionu konkurētspēja un nodarbinātība », kas izriet no regulas 
par Eiropas Sociālo fondu, tiek samazināts līdz 10%.

ERAF finansē arī lauku zonas un tās zonas, kuras ir atkarīgas no zvejniecības (9. pants). Tā 
darbība ir vērsta uz šo reģionu eknomisko diversifikāciju6. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
jāseko Eiropas Lauksainiecības fonda (ELF) un Eiropas Zvejniecības fonda (EZF) 
līdzfinansēto darbību papildinošajām īpašībām un konsekvencei, un ERAF līdzfinansētajām 
programmām, no otras puses.

Turklāt, reģionālās programmas, ko konkurētspējas mērķa ietvaros līdzfinansē ERAF, skar arī 
zonas ar dabiskām nepilnībām (10. pants) un piedalās arī « investīciju finansējumā, kas 

  
1 17. pants, COM (2004) 492.
2Laika posmā no 200. gada līdz 2006. gadam ERAF pilnībā finansēs INTERREG III programmu 4 875 miljardu apmērā 11. 
pants, COM (2004) 495 
3 8. pants, COM(2004) 495. 52-1. pants, COM (2004) 492
4

36-4. b pants, COM (2004) 492 gala dokuments 
5

URBAN rīcībā uz laikposmu no 2000. līdz 2006. gadam ir finansējums 739 miljonu eiro apmērā.
6 9. pants, COM (2004) 495
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domātas, lai uzlabotu pieejamību, veicinātu un attīstītu ekonomiskās aktivitātes saistībā ar 
kultūras mantojumu, veicinātu  ilgtermiņa dabas resursu izmantošanu un rosinātu tūrisma 
sektora darbību1.

Visbeidzot, paši nomaļākie reģioni (11. pants), vai uz tiem attiecas vai neattiecas 
konverģences mērķis, saņems īpašu ERAF finansējumu, lai tie integrētos iekšējā tirgū un lai 
tiktu ievērotas šo reģionu specifiskās vajadzības2. 0,42% no konverģences mērķim atvēlētā 
budžeta, tātad ir domāti pašiem nomaļākajiem reģioniem.   

Paralēli noteiktajiem griestiem, kas noteikti ERAF finansējuma saņemšanai, ir paredzēti 
papildu līdzekļi ERAF finansējumam3: 10% no tiem atvēlēti starpreģionu sadarbībai 
konverģences un konkurētspējas mērķu ietvaros ; un 5% konkurētspējas mērķa ietvaros –
zonās ar dabiskām nepilnībām, ar zemu vai ļoti zemu iedzīvotāju blīvumu un tajās zonās, 
kuras līdz 2004. gada 30. aprīlim bija Eiropas Savienības ārējās robežas zonas. Papildu 
līdzekļi šīm zonām ir apvienojami un limitēti līdz 60% no kopējā kopienas finansējuma. 

Ar 7. pantu no ERAF finansējuma tiek izslēgti : PVN, debeta procenti, zemes pirkumi, ja to 
cena pārsniedz 10% no kopējās, attiecīgajai operācijai piešķirtās finansējuma summas, nomas 
maksa un kodolcentrāļu demontāžas izmaksas.   

• ERAF līdzekļu piešķiršana  

ERAF līdzekļu piešķiršana laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam  

Summa miljardos 
eiro  

% no 
mērķiem 

Konverģences mērķis :  
- Reģioni ar IKP, kas par 75% zemāks par vidējo : ERAF un ESF   
- Statistiskie rezultāti : ERAF et ESF
- Kohēzijas fonds  

264

178.9
22.1

62.99

67.8%
8.4%
23.8%

Reģionu konkurētspējas un nodarbinātības mērķis :  
- Reģioni, uz kuriem neattiecas konverģences mērķis : ERAF un 
ESF

- Phasing-in: ERAF un ESF 

57.9
48.3

proti, 24.15 ERAF  
9.5

83.4%

16.6%

Eiropas teritoriālā sadarbība   

- ERAF 13.2

Piezīmes un priekšlikumi  
  

1 10. pants, COM (2004) 495
211. pants, COM (2004) 495
3 52.-1. pants, COM(2004) 492 .
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Komisijas priekšlikums būtu veiksmīgi izmantojams, lai efektīvi un līdzsvaroti saskaņotu 
kohēzijas politiku ar Lisabonas un Gēteborgas stratēģijām (zināšanai : konkurētspēja, 
pieejamība, nodarbinātība un sociālā integrācija, vides aizsardzība un risku novēršana).
4. un 5. pantu formulējums norāda ERAF finansējuma tematisku kopumu un jomas, kas, šķiet, 
atbilst šiem mērķiem.
Nozīmīgs ir dažu pamatprincipu atgādinājums un pastiprinājums, kā finansējuma 
koncentrācija, piemērotība un sadarbība.   

Turpmākie jautājumi ir pelnījuši, lai tos aplūkotu padziļināti.

• Pilsētas

Kaut gan pilsētu problēmām atvēlētie pieejamie līdzekļi ir daudz lielāki nekā tie, kas tika 
piešķirti ar URBAN iniciatīvu (URBAN rīcībā bija finansējums 739 miljonu eiro apmērā, 
laikposmam no 2000. līdz 2006. gadam), mums šķiet, ka pilsētām būtu jāpievērš lielāka 
uzmanība, ņemot vērā, ka jaunie projekti skars ļoti daudzus pilsētu iedzīvotājus. Šajā sakarā 
referents vēlētos, lai pilsētu politika tiktu pastiprināta caur :

• obligātās minimālās finansējuma summas noteikšanu, ko katrai dalībvalstij būs
jāpiešķir pilsētām operatīvo programmu ietvaros ;

• Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) intervences limita palielināšana Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) finansētajos pasākumos pilsētas teritorijās, Komisijas 
priekšlikumā (8-2 pants) šobrīd ir sasniegusi 10%. Tas pilsētām ļautu noteikt 
elastīgākus veidus, lai ar pienācīgiem pasākumiem risinātu vietējās izmaiņas;

• lielāku vietējo pašvaldību līdzdalību nacionālo stratēģisko referenču sagatavošanā, lai 
tiktu ievērots partnerattiecību princips ;

• lielu pilsētu iekļaušana visās ERAF finansēšanas prioritātēs. Patreizējā priekšlikumā 
5-3 pants par ERAF intervences prioritātēm izslēdz lielās pilsētas no projektiem, kas 
vērsti uz vispārējas intereses telekomunikāciju un transporta pakalpojumu pieejamību. 
Ņemot vērā to būtisko ieguldījumu reģionālajā attīstībā, jūsu projekta sastādītājs 
uzskata, ka ir svarīgi, lai arī lielās pilsētas tiktu iekļautas ERAF prioritātēs.

• Invalīdi

Jūsu projekta sastādītājs piekrīt, ka ERAF ir jābūt būtiskam līdzeklim invalīdu sociālās
atstumtības mazināšanai un atvieglošanai visās dzīves jomās. Lai nodrošinātu, ka 

struktūrfondi nerada turpmākas barjeras invalīdiem, mēs piedāvājam šādus priekšlikumus:

• skaidri formulēta atsauce, lai saistītu invalīdu pieejas prasības līdzekļu 
piešķiršanai. Jāpievērš īpaša uzmanība pieejamības kritērija iekļaušanai 
pilsētas attīstības projektos, ko finansē ERAF.

• īpašas apņemšanās nojaukt barjeras, ar ko saskaras invalīdi piekļuvē precēm un 
pakalpojumiem un radītajai videi, iekļaušana 2. pantā, kas nosaka ERAF
mērķus.
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• Vide

ERAF noteikumu projekts piedāvā zināmas finansēšanas iespējas atbilstoši to trim mērķiem, 
piemēram, bioloģiskās daudzveidības un dabas aizsardzības (saskaņā ar konverģences mērķi) 
un ar Natura 2000 saistītās infrastruktūras attīstībai (saskaņā ar reģionālās konkurētspējas 
mērķi). Atzinīgi ir jāvērtē šīs skaidri formulētās atsauces uz bioloģisko daudzveidību un 
Natura 2000.

Lai pastiprinātu kohēzijas politikas vides aspektus, visos saistītajos pantos ir jāiekļauj skaidri 
formulētas atsauces uz vides aizsardzību un uzlabošanu. Atsauce 5-2 pantā uz "ilgspējīgu 
ekonomisko attīstību" ir apšaubāma, jo jūsu projekta sastādītājs uzskata, ka Natura 2000 
ieguldījumam ir jārada ne tikai tieši ekonomiskie labumi, bet arī plašāki sabiedrības ieguvumi, 
piemēram, veselība un izglītība. Lai atspoguļotu šo principu, piemērotāk būtu izmantot 
jēdzienu "ilgspējīga attīstība", nevis "ilgspējīga ekonomiskā attīstība".

• Teritoriālās sadarbības mērķis 

Šim jaunajam mērķim ir piešķirts finansējums 13,2 miljardu eiro apmērā, Komisija piedāvā 
sadalīt šo summu vienlīdzīgās daļās starp pārrobežu sadarbībai un  transnacionālajai 
sadarbībai atvēlētajām summām. Dažas dalībvalstis vēlas palielināt pārrobežu sadarbībai  
piešķirto summu uz transnacionālās sadarbības rēķina. 
Referents atbalsta Komisijas pozīciju un domā, ka ir jāatbalsta vienlīdzīga līdzekļu sadale 
starp pārrobežu sadarbībai un transnacionālajai sadarbībai atvēlētajām summām.  Turklāt, 
būtu jāatzīmē, ka, salīdzinot INTERREG iniciatīvas līdzekļus (4,875 miljardus eiro) ar tām 
summām, kas turpmāk tiks atvēlētas pārrobežu sadarbībai, pēdējās ir ievērojami pieaugušas.

• Debates par finanšu perspektīvām

Attiecībā uz debatēm par finanšu perspektīvām, no kurām ir atkarīga kohēzijas politikas 
nākotne, referents uzsver, cik svarīgi ir atbalstīt 1,24% Eiropas Savienības IKP likmi, ko 
piedāvā Eiropas Komisija. Līguma 158. pantā nosparausto mērķu perspektīvā, šis punkts ir 
pats galvenais, lai garantētu spēcīgu Eiropas reģionu politiku, kam piešķirti adekvāti finanšu 
līdzekļi.


