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1. STRUKTŪRFONDI UN KOHĒZIJAS FONDS: SOLIDARITĀTES POLITIKA1 
 
Kāpēc?  
 
Reģionālā politika praksē īsteno Eiropas tautu solidaritāti, kā minēts Līguma par Eiropas 
Savienību preambulā. Tā palīdz sasniegt vienu no Līguma pamatmērķiem – stiprināt ES 
ekonomisko un sociālo kohēziju, samazinot būtiskas atšķirības reģionu attīstībā. Tā ievērojami 
ietekmē reģionu konkurētspēju un tās iedzīvotāju dzīves apstākļus, galvenokārt piešķirot 
līdzfinansējumu daudzgadu attīstības programmām. Tai jāļauj visiem Eiropas Savienības 
reģioniem pilnībā izmantot iespējas, ko sniedz vienotais tirgus, un sniegt savu ieguldījumu 
Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) sekmīgā darbībā. 
 
Kādā veidā? 
 
Atbalstu programmām nodrošina četri struktūrfondi un Kohēzijas fonds:  
 
 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) infrastruktūrai un investīcijām, kas rada 

darbavietas un veicina mazo un vidējo uzņēmumu attīstību,  
 Eiropas Sociālais fonds (ESF) izglītībai, sabiedrības integrācijai un nodarbinātībai, 
 Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (ELVGF, Virzības nodaļa) lauku 

attīstībai un saimniecību atbalstam, 
 Zivsaimniecības virzības finansēšanas instruments (FIFG) zivsaimniecības nozares 

pielāgošanai.  
 
Kohēzijas fonds sniedz atbalstu projektiem vides un transporta sektorā dalībvalstīs ar viszemāko 
pārticības līmeni. 
 
Struktūrfondi un Kohēzijas fonds piešķir dotācijas, Eiropas Investīciju banka – aizdevumus. 
 
Kohēzijas fonds sniedz tiešu finansiālu atbalstu lielajiem transporta un vides infrastruktūras 
projektiem.  
 
Struktūrfondi finansē programmas, kas paredz pasākumus attīstības veicināšanai. Attīstības 
programmas izstrādā dalībvalstis, sadarbojoties ar reģionālajām un vietējām varas iestādēm un 
galvenajiem sociālās un ekonomikas jomas partneriem. 
 
Prioritātes 
 
Struktūrfondiem ir trīs prioritāri mērķi:  
 
 lai reģioni, kas atpaliek savā attīstībā, panāktu pārējos (1. mērķis),  

                                                 
1 Inforegio tīmekļa vietnē publicētā informācija: Eiropas Komisija, Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts. 
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 rūpniecisko, pilsētvides vai lauku teritoriju un no zivsaimniecības atkarīgu teritoriju sociāla 
un ekonomiska pārveide (2. mērķis), 
 uzlabotas izglītības un nodarbinātības iespējas (3. mērķis; 1. mērķis reģionu programmās jau 

ietver šāda veida pasākumus).  
 
Atbalstu sniedz arī četras Kopienu iniciatīvas, veicinot pārrobežu, starpvalstu un starpreģionālo 
sadarbību visā ES teritorijā (INTERREG III), pilsētu un piepilsētu krīzes teritoriju reģenerāciju 
(URBAN II), vienlīdzību darba tirgū (EQUAL) un lauku rajonu teritoriju attīstību (LEADER+).  
 
Visbeidzot, novatoriski pasākumi atbalsta eksperimentālas reģionālās programmas. 
 
Finanses 
Struktūrfondi absorbē aptuveni vienu trešdaļu no ES budžeta. To asignējums 15 ES dalībvalstīm 
2000.-2006. gadā ir 195 miljardi eiro, papildus 15 miljardus piešķirot jaunajām dalībvalstīm 
laikposmā no 2004. līdz 2006. gadam.  
 
Kohēzijas fonds saņem 25,6 miljardus eiro visām 25 ES dalībvalstīm. 
 
Eiropas Savienības atbalsts papildina pašu dalībvalstu piešķirto atbalstu. Kopienu finansējuma 
daļa ir 25% līdz 85% no kopējām izmaksām. Vislielākā tā ir reģionos, kur valsts sektors saviem 
spēkiem nespēj finansēt attīstību. Valsts sektora piešķirto atbalstu papildina privātā sektora 
finansējums. 
 
Programmu definīcija 
 
Programmas izstrādā Eiropas Komisija un dalībvalstu un reģionālās varas iestādes, pamatojoties 
uz Komisijas nostādnēm un dalībvalstu prioritātēm. Dalībvalstis izvēlas konkrētus projektus un 
ir atbildīgas par to īstenošanu. Eiropas Savienības finansējums papildina dalībvalsts atbalstu 
reģioniem un to iedzīvotājiem, galvenokārt nodrošinot līdzfinansējumu daudzgadu attīstības 
programmām. 
 
Nākotnes perspektīva 
 
2007.-2013. gada laikposmam Komisija piedāvā sakopot prioritātes šādās trijās grupās – kopējais 
piedāvātais budžets ir aptuveni 336 miljardi eiro: 
 
 konverģence – lai veicinātu izaugsmi un nodarbinātību mazāk attīstītajos reģionos (principā, 

jaunajās dalībvalstīs), kas turpinās saņemt atbalstu no Kohēzijas fonda; 
 konkurētspēja – vērsta uz gaidāmajām pārmaiņām pārējā ES teritorijā; to veidos arī 

reģionālā komponente, kurai katra dalībvalsts izvēlēsies saņēmējus, un valsts komponente, 
kas balstīta uz Eiropas nodarbinātības stratēģiju;  
 sadarbība – lai veicinātu saskaņotu attīstību visā ES teritorijā, pamatojoties uz INTERREG 

gūto pieredzi. 
 
Eiropas Parlamenta nozīme 
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Šajā jomā Parlaments pielieto savu jauno likumdevējvaru:  
 
 Vienotais Eiropas akts ieviesa sadarbības procedūru ar Padomi to lēmumu izpildei, kas 

reglamentē struktūrfondus; 
 Māstrihtas Līgums ieviesa piekrišanas procedūru lēmumu pieņemšanai par vispārējām 

regulām; 
 Amsterdamas Līgums ieviesa koplēmuma procedūru ar Padomi attiecībā uz īstenošanas 

pasākumiem; 
 Nicas Līgums paredz, ka no 2007. gada 1. janvāra Padome lēmumus par vispārējām regulām 

pieņems ar kvalificētu balsu vairākumu. 
 
Kopā ar Komisiju 1993. gadā pieņemtais un 1999. gadā papildinātais Rīcības kodekss paredz, 
ka Parlaments regulāri jāinformē par fondu aktivitātēm. 1999. gada reformas ietvaros 
Parlamentam arī izdevās saglabāt URBAN programmu kā vienu no Kopienas iniciatīvām.  
 

2. TERMINOLOĢIJA 
 
 ES reģionālā politika: tiesiskais pamatojums – Eiropas Kopienu dibināšanas līguma 2. un 3. 

pants; ES reģionālās politikas vadmotīvs ir solidaritāte; tās mērķis ir nodrošināt atbalstu 
Kopienas līmenī, lai palīdzētu visnelabvēlīgākajiem reģioniem pārvarēt atpalicību; 
reģionālajai politikai ir arī taustāmi rezultāti – tie ir skaidri saskatāmi Eiropas pilsoņiem, jo 
politika tiešā veidā palīdz tiem atrast darbu un pielāgoties mainīgajam darba tirgum, jo īpaši 
ar izglītības palīdzību.  

 
 Kohēzijas politika: tiesiskais pamatojums – EK līguma2 XVII sadaļas 158.-162. pants; 

līdzsvaro attīstības procesu, risinot ekonomiskos un sociālos jautājumus; piešķir 
nabadzīgākajiem reģioniem līdzekļus, lai paātrinātu attīstību un uzlabotu dzīves apstākļus, 
tostarp pamatērtības, prasmes, tehnoloģiskās spējas, veidotu investīcijām pievilcīgu vidi utt.; 
bez tam nelīdzsvarotas attīstības tendences ne tikai ietekmē mazāk labvēlīgos reģionus, bet 
arī izaugsmi Eiropas Savienībā kopumā un kavē tās potenciāla optimizēšanu.  

 
 Ekonomiskā un sociālā kohēzija – Eiropas Parlamenta nozīme: Parlaments uzskata, ka 

ekonomiskai un sociālai kohēzijai ir būtiska nozīme Eiropas integrācijas procesā; tas vienmēr 
ir atbalstījis priekšlikumus, ko uzskata par vajadzīgiem, lai palielinātu asignējumu 
struktūrfondiem; 1993. gada Rīcības kodekss struktūrpolitikas īstenošanai tika pieņemts, 
pateicoties Parlamenta uzstājīgajai prasībai nodrošināt atbilstīgu finansējumu; izmantojot 
tiesības piekrist struktūrfondu vispārīgajiem noteikumiem, Parlaments izteica savu nostāju3, 

                                                 
2 Vienotais Eiropas akts, kā tas formulēts EK līguma V sadaļā, jo īpaši paredz struktūrfondu uzbūves un darbības 
noteikumu reformu saskaņā ar Komisijas priekšlikumu, ar vienbalsīgu Padomes lēmumu un pēc apspriešanās ar 
Parlamentu. Reformas īstenošanas pasākumi tiek izstrādāti saskaņā ar Komisijas priekšlikumu, ar kvalificētu 
Padomes balsu vairākumu. Amsterdamas Līgums pakļāva īstenošanas pasākumus koplēmuma procedūrai. 
Komisijai reizi trijos gados jāsniedz Padomei un Parlamentam pārskata ziņojums par izpildi. 
3 1998. gada 19. novembra rezolūcija. 
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un Padome ņēma vērā lielāko daļu Parlamenta izteikto uzskatu; 1999. gadā kopīgi ar 
Komisiju Rīcības kodekss tika papildināts, ietverot visus struktūrpolitikas instrumentus. 

 
 Struktūrfondi: ES struktūrfondu pārvaldību nodrošina Komisija, lai finansētu Kopienas 

struktūrpalīdzību; tos veido ELVGF Virzības nodaļa palīdzībai lauksaimniecības sektorā, 
Reģionālais fonds struktūrpalīdzībai reģionālās politikas ietvaros, Sociālais fonds 
pasākumiem sociālās politikas jomā un Zivsaimniecības virzības finansēšanas instruments 
(FIFG); struktūrfondu finansiālais atbalsts galvenokārt tiek piešķirts nabadzīgākajiem 
reģioniem Eiropas Savienības ekonomiskās un sociālās kohēzijas stiprināšanas nolūkā, lai ar 
vienoto tirgu saistītās problēmas varētu vienlīdz veiksmīgi risināt visā ES teritorijā.  

 
 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF): tiesiskais pamatojums – EK līguma 158.-162. 

pants; mērķi – kompensēt reģionu nelīdzsvaroto attīstību, piedaloties vājāko reģionu 
strukturālo pārmaiņu procesos un panīkušu rūpniecisko reģionu pārveidē (160. pants).  

 
 Eiropas Sociālais fonds (ESF): tiesiskais pamatojums – EK līguma 146.-148. un 158.-162. 

pants; veicina nodarbinātības iespējas strādniekiem iekšējā tirgū , uzlabojot mobilitāti, 
arodapmācību; Regula Nr. 1784/1999 nosaka jaunas ESF pamata un politiskās prioritātes 
2000.-2006. gadā; atbalsta pasākumu mērķi – mazināt bezdarbu, attīstīt cilvēkresursus un 
veicināt sociālo integrāciju; sniedz atbalstu atbilstīgi trim mērķiem, ko paredz struktūrfondu 
vispārīgie noteikumi.  

 
 Zivsaimniecības virzības finansēšanas instruments (FIFG): laikposmā no 1994. gada 

FIFG ir apkopojis Kopienas instrumentus zivsaimniecības nozarei; tiek piemērots visos 
piekrastes reģionos, tā galvenais uzdevums – palielināt nozares konkurētspēju un veidot 
dzīvotspējīgus zivsaimniecības nozares uzņēmumus, vienlaikus cenšoties saglabāt līdzsvaru 
starp nozvejas apjomu un pieejamiem resursiem. 

 
 Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības nodaļa: 

ELVGF finansē ES kopējo lauksaimniecības politiku; tā mērķis – nodrošināt tirgus atbalstu 
un veicināt strukturālās pārmaiņas lauksaimniecībā; ELVGF ir divas nodaļas – Virzības 
nodaļa piešķir subsīdijas saimniecību racionalizēšanas mehānismiem, modernizēšanai un 
strukturāliem uzlabojumiem. 

 
 Kohēzijas fonds: saskaņā ar EK līguma 161. panta noteikumiem 1993. gadā izveidoja 

Kohēzijas fondu, lai nodrošinātu finansiālu atbalstu projektiem vides un transporta 
infrastruktūras jomā; fonda finansējums tiek piešķirts tikai četrām nabadzīgākajām Kopienas 
valstīm (Īrijai, Grieķijai, Spānijai un Portugālei) nolūkā mazināt būtiskas ES dalībvalstu 
ekonomiskās atšķirības; Kohēzijas fonds nav uzskatāms par struktūrfondu. 

 
 Papildināmība – viens no četriem struktūrfondu principiem, ko nostiprināja 1993. gada 

jūlijā pieņemtie pārskatītie noteikumi un kas nozīmē, ka projektiem, kuriem tiek piešķirts 
Kopienu finansējums, jābūt jauniem projektiem, kurus dalībvalstis pašu spēkiem nevarētu 
īstenot; tomēr dalībvalsts finansējumam jābūt lielākam, Kopienu finansējums to papildina; 
vietējās un reģionālās varas iestādes ir atbildīgas par projektu izvēli un to tikai pārvaldību 
atbilstoši vispārīgiem Kopienas kritērijiem. 
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 Partnerība – viens no struktūrfondu principiem, kas paredz pēc iespējas ciešāku Komisijas 

un attiecīgo varas iestāžu sadarbību valsts, reģionālajā un vietējā līmenī katrā dalībvalstī, 
sākot no priekšdarbiem līdz pasākumu īstenošanai. 

 
 Subsidiaritāte – subsidiaritātes principa uzdevums ir nodrošināt, lai lēmumi tiek pieņemti 

pēc iespējas tuvāk pilsoņiem un lai pastāvīgi tiek pārbaudīts, vai rīcība Kopienu līmenī ir 
attaisnojama, ja ņem vērā iespējas to īstenot dalībvalsts, reģionālā un pašvaldību līmenī; 
ievērojot jo īpaši šo principu, Savienība nerīkojas (izņemot jomas, kuras ir tās ekskluzīva 
kompetence), ja vien šāda ES rīcība nav efektīvāka nekā tā, ko varētu veikt dalībvalsts, 
reģionālā vai pašvaldību līmenī; šis princips ir cieši saistīts ar samērības un vajadzības 
principu, saskaņā ar kuru neviena Eiropas Savienības rīcība nedrīkst pārsniegt to, kas 
vajadzīga Līguma mērķu sasniegšanai. 

 
 Programmēšana – viens no struktūrfondu principiem, kuru īstenojot tiek izstrādātas 

daudzgadu attīstības programmas un kurš veido lēmumu pieņemšanas partnerības procesu; 
procesam ir vairākas stadijas, un tas vainagojas ar to, ka pasākumu īstenošanu pārņem valsts 
vai privātie sponsori. 

 
 Apvienošana – viens no struktūrfondu principiem, kura uzdevums ir mērķtiecīgi apvienot 

pasākumus attīstības prioritāro mērķu īstenošanai. 
 
 Iekšzemes kopprodukts (IKP) – kopējā galīgās produkcijas un pakalpojumu vērtība, kas 

valstī saražoti viena gada laikā. 
 
 Nacionālais kopprodukts (NKP) – kopējā galīgās produkcijas un pakalpojumu vērtība, ko 

viena gada laikā saražojuši pašmāju uzņēmumi. 
 
 Nacionālais kopienākums (NKI): agrākais nosaukums – nacionālais kopprodukts; mēra 

kopējo pašmāju un citvalstu pievienoto vērtību, ko pieprasa rezidenti; NKI veido IKP plus 
tīrie ieņēmumi no nerezidentu pamata ienākumiem (darbinieku atlīdzības un ienākumiem no 
īpašumiem). 

 
 1. mērķa teritorijas: IKP ir zemāks nekā 75% no vidējā šāda rādītāja Kopienā4; uzdevums –

 palīdzēt šiem reģioniem panākt pārējos konkurētspējas ziņā, paredzot investīcijas 
infrastruktūrā un pasākumus investīciju piesaistei rūpniecības nozarē. 

 
 2. mērķa teritorijas – teritorijas, kas cieš no strukturālām grūtībām; atbalsts sociālās jomas 

un rūpniecības nozares pārveides projektiem.5 
 
 3. mērķa teritorijas – popularizēt mūsdienīgu izglītības sistēmu un radīt darbavietas6. 

 

                                                 
4 Sastāda 70% no budžeta. 
5 Sastāda 11,5% no fondu līdzekļiem. 
6 Sastāda 12,3% no resursiem. 
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 Kopienas iniciatīva – meklē konkrētu problēmu kopīgus risinājumus; pie iniciatīvām pieder 
INTERREG, URBAN, LEADER un EQUAL. 

 
 INTERREG – Kopienas iniciatīva pārrobežu sadarbības projektu atbalstam. 

 
 URBAN – Kopienas iniciatīva, ko piemēro attiecībā uz problemātiskām pilsētu teritorijām. 

 
 LEADER – Kopienas iniciatīva, ko vada Lauksaimniecības ģenerāldirektorāts7; vieno 

pasākumus lauku ekonomikas attīstībai. 
 
 EQUAL – Kopienas iniciatīva cīņai pret nevienlīdzību un diskrimināciju darba tirgū. 

 
 Attālinātie reģioni – Francijas aizjūras teritorijas, Azoru salas, Madeira un Kanāriju salas. 

 
 Statistikas efekts – efekts, ko rada paaugstināts 75% kvalificēšanās slieksnis, lai iegūtu 

tiesības uz atbalstu 1. mērķa jomā. 
 
 Pārejas pasākumi – pastāv jomām, kas agrāk kvalificējās 1. mērķim un 2. mērķim, bet 

paplašināšanās rezultātā ir atstātas ārpus tiem8. 
 
 Palīdzība – fondu sniegtā palīdzība: rīcības programmas vai vienotie programmdokumenti, 

Kopienas iniciatīvas programmas un atbalsts tehniskajai palīdzībai un inovāciju pasākumiem.  
 
 Kopienu atbalsta sistēma (KAS) – koordinē ES reģionālās aktivitātes, laiku pa laikam 

piesaistot struktūrfondus (ERAF, ESF, ELVGF, FIFG) un EIB; tomēr jebkurā gadījumā 
projekti jāiekļauj dalībvalsts iestāžu, reģionālo iestāžu un to ekonomisko partneru iepriekš 
izstrādātā plānā. 

 
 Vienotais programmdokuments (VPD) – vienots dokuments, ko apstiprina Eiropas 

Komisija un kas satur to pašu informāciju, kura atrodama Kopienu atbalsta sistēmā un rīcības 
programmā.  

 
 Rīcības programma (RP) – dokuments, ko apstiprina Komisija Kopienu atbalsta sistēmas 
īstenošanai un ko veido saskanīgu prioritāšu kopas daudzgadu pasākumiem, kurus var īstenot 
ar viena vai vairāku fondu, ar viena vai vairāku citu pašreizējo finanšu instrumentu vai ar 
EIB palīdzību.  

 
 Integrētā rīcības programma – rīcības programma, ko finansē vairāk nekā viens fonds. 

 
 Attīstības programmas: katra dalībvalsts slēdz nolīgumu ar Eiropas Komisiju, ko sauc par 

Rīcības programmu (RP) vai Vienoto programmdokumentu (VPD); šie nolīgumi aptver 
vairāku gadu laikposmu, un tos praksē īsteno dalībvalstu nozīmētās valstu un reģionālās 

                                                 
7 Lauku attīstības atbalstam ir 13 iniciatīvas. 
8 Statistikas efekts. 
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varas iestādes; šīs iestādes izvēlas konkrētus projektus finansēšanai; tomēr Eiropas Komisija 
sadarbojas ar atbildīgajām iestādēm programmu Uzraudzības komiteju sastāvā. 

 
 Teritoriālie nodarbinātības pakti: pakts ir nolīgums, ko slēdz vietējie partneri, ko publicē 

stratēģiskā dokumentā un ko papildina rīcības un finanšu saistības, ko uzņemas katrs 
partneris; pasākumiem jāveicina darbavietu radīšana un ekonomiskā attīstība; paktu var 
izstrādāt atsevišķai pilsētai, lauku rajonam vai vietējam darba tirgum; kopumā teritorija ir 
lielāka par pašvaldības, bet mazāka par reģiona teritoriju. 

 
 Vadošā iestāde – jebkura dalībvalsts nozīmēta valsts vai privāta iestāde vai organizācija 

valsts, reģionālā vai pašvaldību līmenī, vai dalībvalsts, ja tā pati pilda šo funkciju, kas 
nodrošina struktūrfondu palīdzības pārvaldību. 

 
 Maksātāja iestāde – viena vai vairākas dalībvalsts nozīmētas valsts, reģionālās vai 

pašvaldību iestādes vai organizācijas, kas nodrošina maksājumu pieprasījumu sastādīšanu un 
iesniegšanu Komisijai un maksājumu saņemšanu no Komisijas.  

 
 Eiropas pārrobežu sadarbības grupas (EGCC): pamatojoties uz Līguma 159. pantu un 

nolūkā pārvarēt pašreizējos šķēršļus, kas kavē pārrobežu sadarbību, tiek ieviests jauns 
juridisks instruments Eiropas sadarbības grupu izveidei.  

 
 Statistiski teritoriālo vienību nomenklatūra (NUTS): to izstrādājis Eiropas Kopienu 

Statistikas birojs (Eurostat), lai izveidotu vienotu un saskaņotu teritoriālā iedalījuma sistēmu; 
no 1988. gada to lieto Kopienas tiesību aktos attiecībā uz struktūrfondiem.  

 
 Pirmspievienošanās atbalsts: 2000.-2006. gadam plānotais pirmspievienošanās atbalsts 

Centrālās un Austrumeiropas valstīm ir pamatelements Eiropas Savienības stratēģijā attiecībā 
uz kandidātvalstīm, un to veido vairākas komponentes: Phare programma, Sapard 
programma un ISPA programma (pirmspievienošanās instruments). 

 
 Pirmspievienošanās struktūrinstruments (ISPA) – pirmspievienošanās struktūrpolitikas 

instruments, kas finansē projektus vides un transporta nozarē. 
 
 Phare – finansē topošo vai jauno dalībvalstu administratīvo un institucionālo spēju 

nostiprināšanu, gatavojoties pievienošanās brīdim.  
 
 SAPARD – speciālā pirmspievienošanās programma lauksaimniecības un lauku 

attīstībai.  
 
 Absorbcijas spēja – dalībvalsts pārvaldes iestāžu spēja plānot un apgūt ārējo palīdzību.  

 
 Pievienošanās partnerības dokuments – par to vienojas Padome, izklāstot Eiropas 

Savienības viedokli par īstermiņa un vidēja termiņa prioritātēm, gatavojoties kandidātvalstu 
pievienošanai. 
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 Nepadarītie darbi – saistību kopums Phare ietvaros vai attiecībā uz atsevišķu valsti, par ko 
vēl nav noslēgti līgumi.  

 
 Kandidātvalstis – valstis, kuras iesniegušas pieteikumu iestāties Eiropas Savienībā un kuru 

pieteikums ir pieņemts, bet kas 2004. gadā vēl nepievienojās Eiropas Savienībai; šobrīd šādā 
statusā ir Bulgārija, Rumānija un Turcija. 

 
 CFLV – Centrālā finansēšanas un līgumu slēgšanas vienība, kas izveidota visās 

kandidātvalstīs un kas nodrošina konkursu, līgumu un maksājumu pārvaldību ikvienam 
projektam saistībā ar institucionālo spēju stiprināšanas un dažiem investīciju projektiem. 

 
 Decentralizācija – process, ar ko ES fondu pārvaldība tiek nodota kandidātvalstu pārvaldes 

iestādēm; pašreiz to vada decentralizētā īstenošanas sistēma (DIS); šobrīd paplašinātās 
decentralizētās īstenošanas sistēmas (EDIS) ietvaros tiek plānots Komisijas iepriekšēju (ex-
ante) pārbaudi aizstāt ar retrospektīvu (ex-post) pārbaudi. 

 
 Dekoncentrācija – process, ar ko ES fondu pārvaldība no Komisijas vadības pāriet 

delegāciju rokās. 
 
 Retrospektīvs (ex-post) izvērtējums – darbības ietekmes vērtējums pēc tās pabeigšanas.  

 
 Īstenošanas aģentūra – kandidātvalsts aģentūra, kas atbildīga par konkursu norisi, līgumu 

slēgšanu un maksājumiem projektos, kuri tai piešķirti; CFLV darbojas kā īstenošanas 
aģentūra institucionālo spēju stiprināšanas projektos . 

 
 Kopējā uzraudzības komiteja – komiteja, kas izveidota katrā kandidātvalstī, lai koordinētu 

pirmspievienošanās atbalsta uzraudzību un izvērtēšanu.  
 
 Uzraudzība un izvērtēšana – datu apkopošana par projekta izpildi, izvērtējot mērķu 

sasniegšanas iespējamību un vajadzības gadījumā piedāvājot mainīt pieeju.  
 
 Valsts atbalsta koordinators (VAK) – saņēmējas valsts pārvaldes iestādes VAK nodrošina 

ciešu saikni starp vispārējo pievienošanās procesu un Kopienas finansiālās palīdzības 
izmantošanu. 

 
 Valsts kredītrīkotājs (VKR) – valsts pārvaldes amatpersona, kas vada Valsts kasi; VKR ir 

pilnībā atbildīgs par Phare fondu finanšu pārvaldību.  
 
 Valsts attīstības plāns (VAP) – kandidātvalsts programma ekonomiskajai un sociālajai 

kohēzijai un pasākumiem 1. mērķa jomā. 
 
 Valsts kase – iestāde, caur kuru tiek novirzīti Kopienu fondu līdzekļi kandidātvalstij vai 

jaunajai dalībvalstij.  
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 Valsts programma acquis pieņemšanai (VPAP) – pašas kandidātvalsts izstrādāta rīcības 
programma ar konkrētiem termiņiem un izdevumu aprēķinu, lai sagatavotos pievienošanās 
procesam.  

 
 Jaunās dalībvalstis – bijušās kandidātvalstis, kas pabeigušas iestāšanās sarunas un no 2004. 

gada 1. maija kļuvušas par Eiropas Savienības dalībvalstīm, tās ir: Čehija, Igaunija, Kipra, 
Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Slovākija, Slovēnija un Ungārija. 

 
 Projekta rīkotājs – Īstenošanas aģentūras vadītājs. 

 
 Regulārais ziņojums – gadskārtējs Komisijas ziņojums par katras kandidātvalsts gatavību 

pievienošanās brīdim. 
 
 Pārejas perioda pagaidu finansiālā atbalsta instruments (2004-2006) – paredzēts 

jaunajām dalībvalstīm, lai attīstītu un stiprinātu to administratīvās spējas īstenot un ieviest 
Kopienu tiesību aktus un lai apmainītos ar pieredzi profesionālajās aprindās. 

 
 Mērķsadarbība – nolīgums starp kandidātvalsti un vienu vai vairākām dalībvalstīm par 

iemaņu un zināšanu nodošanu saistībā ar acquis pieņemšanu (virzība uz acquis daļas 
pieņemšanu). 

 

3. LĪGUMPAMATOJUMS UN EIROPAS PARLAMENTA REGLAMENTS  
 
Līgums par Eiropas Savienību 
 

2. pants 
 
„Eiropas Savienībai ir šādi mērķi: 
 
veicināt līdzsvarotu un noturīgu ekonomisku un sociālu attīstību, konkrēti, radot telpu bez 
iekšējām robežām, stiprinot ekonomisku un sociālu kohēziju un dibinot ekonomisku un 
monetāru savienību, kuras galamērķis saskaņā ar šo Līgumu paredz vienotu valūtu [..].” 
 
 
Eiropas Kopienas dibināšanas līgums  
 

2. pants 
 
„Nodibinot kopēju tirgu un ekonomisku un monetāru savienību, kā arī īstenojot kopēju politiku 
vai 3. un 4. pantā minētās darbības, Kopienas uzdevums ir veicināt harmonisku, līdzsvarotu un 
stabilu saimnieciskās darbības attīstību, panākt augstu nodarbinātības un sociālās aizsardzības 
līmeni, sieviešu un vīriešu vienlīdzību, noturīgu izaugsmi bez pārmērīgas inflācijas, augstu 
konkurētspējas un ekonomiskas konverģences pakāpi, augstu vides kvalitātes aizsardzības un 
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uzlabošanas pakāpi, paaugstināt dzīves līmeni un dzīves kvalitāti, kā arī panākt ekonomisku un 
sociālu kohēziju un solidaritāti starp dalībvalstīm.” 
 

3. pants 
 
„1. Lai sasniegtu 2. pantā izvirzītos mērķus, Kopienas darbība saskaņā ar šajā Līgumā ietverto 
grafiku paredz:  
 
k) stiprināt ekonomisku un sociālu kohēziju; 
 

16. pants 
 
„Neskarot 73., 86. un 87. panta noteikumus un ņemot vērā nozīmi, kāda sabiedriskiem 
pakalpojumiem ir Eiropas Savienības kopīgo vērtību sistēmā, kā arī to nozīmi sociālas un 
teritoriālas kohēzijas veicināšanā, Kopiena un dalībvalstis, nepārsniedzot savas attiecīgās 
pilnvaras un šā Līguma piemērošanas jomu, rūpējas, lai šādi pakalpojumi pamatotos uz tādiem 
principiem un nosacījumiem, kas ļauj īstenot to uzdevumu.” 
 

XVII SADAĻA 
 

EKONOMISKA UN SOCIĀLA KOHĒZIJA 
 

158. pants 
 
„Lai veicinātu vispārēju harmonisku attīstību, Kopiena izstrādā un veic darbības, kas stiprina tās 
ekonomisku un sociālu kohēziju.  
 
Kopiena jo īpaši tiecas mazināt būtiskas dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības un mazāk 
attīstīto reģionu vai salu, tostarp lauku apvidu, atpalicību.” 
 

159. pants9 
 
„Dalībvalstis īsteno un koordinē ekonomikas politiku tā, lai turklāt sasniegtu 158. pantā 
izvirzītos mērķus. Nosakot un īstenojot Kopienas politiku un rīcību, kā arī ieviešot kopējo tirgu, 
Kopiena ņem vērā un palīdz sasniegt 158. pantā izvirzītos mērķus. Kopiena palīdz sasniegt šos 
mērķus, arī rīkodamās ar struktūrfondu (Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda 
Virzības nodaļas, Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda), Eiropas Investīciju 
bankas un citu finanšu instrumentu starpniecību. 
 
Komisija reizi trijos gados Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai iesniedz pārskatu par panākumiem, kas gūti ekonomiskā un 
sociālā kohēzijā, un par to, kā dažādie šajā pantā paredzētie līdzekļi to veicinājuši. Vajadzības 
gadījumā šim pārskatam pievieno attiecīgus priekšlikumus. 
 
                                                 
9 Pants, ko groza Nicas Līgums. 
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Ja izrādās, ka vajadzīga īpaša rīcība, kas nav fondu kompetencē, un neskarot pasākumus, par 
kuriem lēmumi pieņemti saskaņā ar Kopienas politiku citās jomās, Padome, saskaņā ar 251. 
pantā minēto procedūru, pēc Komisijas priekšlikuma, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju, to var paredzēt ar vienprātīgu 
lēmumu.” 
 

160. pants 
 
„Eiropas Reģionālās attīstības fonds ir nodibināts, lai palīdzētu mazināt Kopienas reģionu 
attīstības līmeņu galvenās atšķirības, piedaloties to reģionu attīstīšanā un struktūru stabilizācijā, 
kuru attīstība atpaliek, un pārprofilējot rūpniecības rajonus, kur sākusies lejupslīde.” 
 

161. pants10 
 
„Neskarot 162. pantu, Padome pēc Komisijas priekšlikuma, ar Eiropas Parlamenta piekrišanu 
un apspriedusies ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju, ar vienprātīgu 
lēmumu nosaka struktūrfondu uzdevumus, prioritārus mērķus un uzbūvi, paredzot arī 
fondu apvienošanu. Padome ar tādu pašu procedūru nosaka tiem piemērojamus vispārējus 
noteikumus, kā arī noteikumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu fondu efektivitāti un to darbības 
koordinēšanu gan savā starpā, gan ar citām finanšu iestādēm.  
 
Kohēzijas fonds, ko Padome izveidojusi saskaņā ar to pašu procedūru, sniedz finansiālu 
palīdzību tādiem projektiem vides un Eiropas komunikāciju tīklu jomā, kas attiecas uz transporta 
infrastruktūru. 
 
No 2007. gada 1. janvāra Padome pēc Komisijas priekšlikuma, saņēmusi Eiropas Parlamenta 
piekrišanu un apspriedusies ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju, 
pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, ja līdz minētajai dienai ir pieņemts daudzgadu 
finanšu plāns, kas piemērojams no 2007. gada 1. janvāra, un ar to saistītais Iestāžu nolīgums. 
Pretējā gadījumā šajā panta daļā paredzēto procedūru piemēro no dienas, kad tiek pieņemti 
minētie dokumenti.” 
 

162. pants 
 
„Padome, apspriedusies ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju, saskaņā 
ar 251. pantā minēto procedūru pieņem īstenošanas lēmumus, kas attiecas uz Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu.  
 
Attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības nodaļu un Eiropas 
Sociālo fondu turpina piemērot 37. un 148. pantu.”  
 
 
Eiropas Parlamenta reglaments11 
                                                 
10 Pants, ko groza Nicas Līgums. 
11 16. redakcija: 2004. gada jūlijs. 
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VI PIELIKUMS 

 
PASTĀVĪGO PARLAMENTĀRO KOMITEJU KOMPETENCES 

 
XII. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJA 

 
„Šī komiteja ir atbildīga par reģionālo un kohēzijas politiku, it īpaši:     
a)   Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Kohēzijas fondu un citiem Eiropas Savienības 
reģionālās politikas instrumentiem, 
b)   novērtējumu, kāda ietekme ir citiem Eiropas Savienības politikas virzieniem uz ekonomisko 
un sociālo kohēziju, 
c)   Eiropas Savienības strukturālo instrumentu koordinēšanu, 
d)   attālākajiem reģioniem un salām, kā arī pārrobežu un starpreģionālo sadarbību, 
e)   attiecībām ar Reģionu komiteju, starpreģionālās sadarbības organizācijām un vietējām un 
reģionālajām varas iestādēm.” 
 

4. Priekšvēsture  
 
 1957. gads: Romas Līgums, nepieciešamība pēc „harmoniskas attīstības”;  preambula: „[..] 

stiprināt savu tautsaimniecību vienotību un nodrošināt to harmonisku attīstību, mazinot 
dažādu reģionu atšķirības un novēršot mazāk attīstīto reģionu atpalicību, [..]”; nekāda 
konkrēta kopēja politika nav izstrādāta. 

 
 1958. gads: ESF un ELVGF izveide; atspoguļotas dibinātājvalstu prioritātes: Francijai – 

lauksaimniecība, Vācijai – rūpniecības atjaunošana. 
 
 1973. gads: pirmā paplašināšanās kārta: Apvienotā Karaliste, Dānija un Īrija. 

 
 1975. gads: izveidots ERAF, lai veiktu atsevišķu budžeta līdzekļu pārdali nolūkā piešķirt tos 

trūcīgākajiem reģioniem; ieguvējas – Dānija un Īrija; Apvienotajā Karalistē –  Ziemeļīrija, 
Hailenda [Highlands] un salas [Islands]; kompensēja dažus Lielbritānijas iebildumus pret 
lauksaimniecības dominanti EEK budžetā. 

 
 1980-tie gadi: Kopienai pievienojas Grieķija, Portugāle un Spānija; noskaidrota ekonomiska 

nepieciešamība un politiska griba mazināt būtiskas atšķirības; atzīta nepieciešamība risināt 
jautājumu par līdzsvara nobīdi starp turīgākiem un trūcīgākiem rajoniem; Eiropas Savienība 
apņemas palīdzēt Eiropas mazāk attīstītajiem reģioniem panākt pārējos; apņemšanās 
formulēta 1986. gada Vienotajā Eiropas aktā.  

 
 1989.-1993. gads: Eiropadomes augstākā līmeņa sanāksmē Briselē12 tiek veikta pamatīga 

struktūrfondu darbības pārbaude; tiek piešķirti 68 miljardi ekiju13; mērķis – veicināt Eiropas 
                                                 
12 1988. gada februārī. 
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tautu dzīves līmeņa uzlabošanos; izstrādātas programmas, lai palīdzētu konkrētām sociālajām 
kategorijām un reģioniem gūt labumu no ekonomikas integrācijas un iekšējā tirgus 
piedāvātajām iespējām; reģioni un pilsētas veido starpvalstu apvienības, starpreģionu 
sadarbību, Briselē tiek atvērtas reģionu pārstāvniecības.  

 
 1992. gads: Līgums par Eiropas Savienību14: kohēzija – viens no galvenajiem Eiropas 

Savienības mērķiem papildus ekonomikas un monetārajai savienībai un vienotam tirgum; 
paredz Kohēzijas fonda izveidi projektu atbalstam vides un transporta nozarē15; Eiropas 
reģionālo īpatnību nozīme tiek uzsvērta Līgumā par Eiropas Savienību, kas izveido Reģionu 
komiteju – jaunu iestādi, dodot reģionu pārstāvjiem iespēju iesaistīties ES lēmumu 
pieņemšanā. 

 
 1994.-1999. gads: Eiropadomes augstākā līmeņa sanāksmē Edinburgā (1993. gada decembrī) 

tiek pieņemts lēmums gandrīz 177 miljardus ekiju (1999. gada cenās) – vienu trešdaļu no 
Kopienu budžeta – atvēlēt kohēzijas politikai; papildus struktūrfondiem tiek izveidots jauns 
finansēšanas instruments zivsaimniecības virzībai (FIFG).  

 
 1997. gads: Amsterdamas Līgums apstiprina kohēzijas nozīmību un iekļauj sadaļu par 

nodarbinātību, kur uzsvērta nepieciešamība sadarboties, lai samazinātu bezdarbu.  
 
 2000.-2006. gads: Eiropadomes augstākā līmeņa sanāksmē Berlīnē16 tiek pārveidoti 

struktūrfondi un koriģēta Kohēzijas fonda darbība; septiņu gadu laikā šie fondi saņems 213 
miljardus eiro17; Pirmspievienošanās struktūrpolitikas instruments (ISPA) un Speciālā 
pirmspievienošanās programma lauksaimniecības un lauku attīstībai (SAPARD) papildina 
PHARE programmu, lai veicinātu Centrālās un Austrumeiropas kandidātvalstu ekonomikas 
un sociālo attīstību. 

 
 2000.-2001. gads: Eiropadomes augstākā līmeņa sanāksmē Lisabonā (2000. gada martā) tiek 

pieņemta stratēģija, kas vērsta uz nodarbinātību nolūkā padarīt Eiropas Savienību par 
"konkurētspējīgāko uz zināšanām balstīto ekonomiku pasaulē laikposmā līdz 2010. gadam"; 
Eiropadomes apspriedē Gēteborgā (2001. gada jūnijā) šo stratēģiju papildināja, piesaistot to 
ilgtspējīgai attīstībai.  

 
 2002. gads: Eiropadomes augstākā līmeņa sanāksme Kopenhāgenā (2002. gada decembrī) 

vienojas par noteikumiem 10 jaunu dalībvalstu uzņemšanai Eiropas Savienībā.  
 
 2003. gada jūlijs: Konventa izstrādāto Eiropas Konstitucionālā līguma projektu III 

sadaļas 116. pantā papildina teritoriālās kohēzijas jēdziens, ko apstiprina 2004. gada jūnija 
starpvaldību konferencē.18 

 
                                                                                                                                                             
13 1997. gada cenās. 
14 Stājās spēkā 1993. gadā. 
15 Vistrūcīgākajās dalībvalstīs.  
16 1999. gada martā. 
17 2000.-2006. gadā. 
18 Skat. arī KOM (2004) 492 galīgo versiju. 
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 2004. gada februāris: Eiropas Komisija iesniedz Trešo Ekonomiskās un sociālās 
kohēzijas ziņojumu, kurā izklāstīta Eiropas Komisijas vīzija par Eiropas politikas nākotni 
nolūkā samazināt būtiskas atšķirības un veicināt ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju; 
Eiropas Komisija iesniedz arī finanšu plānu 2007.-2013. gadam ("Prodi paketi"); laikposmā 
no 2007. līdz 2013. gadam kohēzijas politikai atvēlēta aptuveni viena trešdaļa no ES budžeta 
jeb kopsummā 336,1 miljards eiro; lielākā daļa no šiem līdzekļiem tiks tērēta mazāk 
attīstītajās dalībvalstīs un reģionos. 

 
 2004. gada maijs: Eiropas Savienībai pievienojas Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, 

Malta, Polija, Slovākija, Slovēnija un Ungārija. 
 
 2004. gada jūlijs: Komisija apstiprina priekšlikumu par piecām jaunām regulām 

atjaunotajiem struktūrfondiem un finanšu instrumentiem; šo regulu komplektu veido 
vispārējo noteikumu regula, kas kopīga visiem instrumentiem, un atsevišķas regulas par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF) un Kohēzijas 
fondu; turklāt tiek piedāvāts izstrādāt jaunu regulu Eiropas Pārrobežu sadarbības grupu 
(EGCC)  izveidei.  

 

5. Struktūrpalīdzība 2000.-2006. gadam 

 
Kopējā finansējuma sadale: Eiropadomes 1999. gada marta augstākā līmeņa sanāksme Berlīnē 
("Programma 2000"). 
 

• 213 miljardi eiro kohēzijas politikai (33% no ES kopējā budžeta 2004. gadam): 
– 195 miljardi eiro struktūrfondiem, 
– 18 miljardi eiro Kohēzijas fondam. 

 
• Pirms- un pēcpievienošanās fondi pasākumiem struktūrpolitikas jomā: 

– 7,3 miljardi eiro ISPA, 
– 39,6 miljardi eiro struktūrpolitikas un pēcpievienošanās instrumentiem. 

5.1. Struktūrfondi  
 
Maksimālās ikgadējās saistības: 108,5 miljardi eiro, no kuriem 37 miljardi eiro (2004. gada 
cenās) atvēlēti struktūrpolitikas pasākumiem. 
 
 1. mērķa joma: NUTS II reģioni, kuros IKP uz vienu iedzīvotāju ir zemāks par 75% no 

Kopienas vidējā IKP19; sarakstu apstiprina Eiropas Komisija; 22% no ES iedzīvotājiem; 
mērķis – palīdzēt šiem reģioniem konkurētspējas ziņā panākt pārējos; investīcijas 
infrastruktūrā un pasākumi investīciju piesaistei rūpniecības nozarē; aptver attālinātos 
reģionus, 6 bijušos mērķreģionus, PEACE un Zviedrijas piekrastes programmas;  budžets – 
135,95 miljardi eiro. 

                                                 
19 Sastāda 70% no budžeta. 
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 2. mērķa joma: sociālas un ekonomiskas pārstrukturēšanas skartās jomas20 - rūpniecības un 

pakalpojumu nozare (10%), lauku rajoni (5%), pilsētvide (2%), no zivsaimniecības atkarīgie 
rajoni (1%); 18% no ES iedzīvotājiem; budžets – 22,45 miljardi eiro. 

 
 3. mērķa joma: reģioni, kas neietilpst 1. mērķa jomā21; pamats, uz kura balstās ikviens 

dalībvalstī īstenojams pasākums cilvēkresursu jomā; mērķis – izglītības sistēma un 
darbavietu radīšana;  budžets – 24,05 miljardi eiro. 

 
 Kopienas iniciatīvas: atšķirīgu īpašu problēmu kopēji risinājumi22; uzsvars uz Kopienu 

pievienoto vērtību; budžets – 10,44 miljardi eiro; pēc 2006. gada īstenošana tiek pārtraukta! 
Četras darbības jomas: 

 
• INTERREG III: atbalsts pārrobežu, starpvalstu un starpreģionu sadarbības projektiem 

(finansē ERAF);  
• URBAN II: attiecas uz problemātisku pilsētvidi (finansē ERAF); 
• LEADER+: vada Lauksaimniecības ģenerāldirektorāts23; veido saikni ar pasākumiem 

lauku ekonomikas attīstībai (finansē ELVGF Virzības nodaļa); 
• EQUAL: cīņai ar nevienlīdzību un diskrimināciju attiecībā uz piekļuvi darba tirgum 

(finansē ESF). 
 
 Novatoriski pasākumi – tādu ideju atbalstam, kuras vēl nav pietiekami izpētītas24; trīs 

darbības jomas: zināšanas un tehnoloģiju novatorisms, informācijas sabiedrība un reģionālā 
attīstība, reģionu identitāte un ilgtspējīga attīstība; budžets – 1 miljards eiro; pēc 2006. gada 
īstenošana tiek pārtraukta! 

  
Budžets jaunajām ES dalībvalstīm: 22 miljardi eiro25; finansiālā palīdzība jaunajām 
dalībvalstīm no PHARE vismaz trīs gadus26; kopējais atbalsta apjoms, ieskaitot Kohēzijas fonda 
līdzekļus – 7,3 miljardi eiro gadā27. 
 
Vienošanās par rīcību: sākotnējā plānošanas stadijā, lai panāktu maksimālu efektu, rīcība tiks 
mērķtiecīgi koncentrēta uz ierobežotu prioritāšu skaitu; četrās lielākajās valstīs28 palīdzība tiks 
īstenota Kopienu atbalsta sistēmas ietvaros saskaņā ar rīcības programmām, pārējās valstīs – 
saskaņā ar vienoto programmdokumentu. 
 
Administratīvās spējas: pēc 2006. gada decentralizācijas procesa gaita būs atkarīga no tā, cik 
lielā mērā būs nostiprinātas administratīvās spējas. 
                                                 
20 Sastāda 11,5% no struktūrfondiem. 
21 Sastāda 12,3% no struktūrfondiem. 
22 Sastāda 5,35% no struktūrfondiem. 
23 Lauku attīstības atbalstam izstrādāti 13 priekšlikumi. 
24 Sastāda 0,5% no struktūrfondiem. 
25 Eiropadomes augstākā līmeņa sanāksme Kopenhāgenā. 
26 Pēc noteiktā laikposma programmas īstenošana turpināsies Rumānijai un Bulgārijai. 
27 1999. gada cenās. 
28 Polija, Ungārija, Čehija, Slovākija. 
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 Jaunās dalībvalstis: paplašināšanās29 saasināja būtiskās atšķirības; viena trešdaļa Kohēzijas 

fondam un divas trešdaļas no struktūrfondiem atvēlēto līdzekļu galvenokārt novirzīti 1. 
mērķa finansēšanai30; Eiropadomes augstākā līmeņa sanāksme Kopenhāgenā31 samazināja 
Eiropadomes augstākā līmeņa sanāksmē Berlīnē32 pieņemtās finanšu saistības, jo ES 15 
dalībvalstu sastāvā pretojās fonda apjoma palielināšanai un apšaubīja jauno dalībvalstu 
absorbēšanas spēju. 

 
 Statistikas efekts: paplašināšanās rezultātā ir būtiski pieaudzis ES iedzīvotāju skaits33, 

vienlaikus samazinoties IKP34; tādējādi tiem reģioniem ES 15 dalībvalstu sastāvā, kuri 
iepriekš atbilda atbalsta saņemšanas kritērijiem, tas vairs netiek piešķirts; lai mazinātu 
statistikas efektu35, atbalsta apjoms reģioniem, ko ietvēra 1. mērķa jomā ES 15 dalībvalstu 
sastāvā, būs lielāks nekā tika nolemts Berlīnē; pārejas laikposma ilgums reģioniem, kas 
zaudē tiesības pretendēt uz atbalstu, ir atšķirīgs un atkarīgs no to klasifikācijas36.  

 
 2000.-2005. gads: pakāpeniski samazina ERAF, ESF, ELVGF, FIFG finansējums 

agrākajiem 1. mērķa reģioniem. 
  
 2006. gads: daļai 2. mērķa reģionu programmas izpilde tiks pagarināta, citām tā 

turpināsies tās pašas ESF, ELVGF-V un FIFG programmas ietvaros (ne ERAF); 
agrāk 2. un 5b. mērķis – pakāpeniski tiks samazināts atbalsts tikai no ERAF; turklāt 7 
gadu laikā atbalsts saskaņā ar horizontālo 3. mērķi, lauku attīstības un FIFG 
programmām. 

 
 FIFG: rīcības jomas – pasākumi ilgtspējīga pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvara 

nodrošināšanai, konkurētspējas stiprināšanai, apstrādei un realizācijai, zivsaimniecības 
rajonu atdzīvināšanai. 

 
 ELVGF atbalsts lauku attīstībai: rīcības jomas: atbalsta pasākumi – priekšlaicīga 

pensionēšanās – agrovide – mežsaimniecība – mazāk labvēlīgas platības37; saimniecību 
pārstrukturēšana; jaunu saimniecību veidošana; apmācība; apstrāde un realizācija; pasākumi 
lauku attīstībai. 

 

5.2. Kohēzijas fonds 
 

                                                 
29 2004. gada maijā. 
30 +- 14 miljardi eiro. 
31 2002. gada decembrī. 
32 1999. gada martā. 
33 +- 20% pieaugums. 
34 Paplašināšanās rezultātā ES IKP papildināja par nepilniem 5%. 
35 Kopenhāgenā pieņemtais lēmums. 
36 Iepriekš 1. mērķis: 6-7 gadi; iepriekš 2. mērķis: 6 gadi. 
37 Agrāk 5.a mērķis. 
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Kohēzijas fonda atbalsts ir paredzēts dalībvalstīm, kuru IKP ir zemāks par 90% no vidējā 
Kopienas IKP. Šajā laikposmā Komisija piedāvā saglabāt šādus atbilstības kritērijus: 

 
- valstīm, kur IKP uz vienu iedzīvotāju ir zemāks par 90% no vidējā ES rādītāja, 
- projektiem transporta un vides nozarē. 

 
Kopējais budžets: 18 miljoni eiro.  
Ikgadējais budžets: 2,6 miljardi eiro gadā. 
 
Atbilstības kritēriji pārskatīti 2003. gadā. 
 

6. TURPMĀKĀ STRUKTŪRPALĪDZĪBA 2007.-2013. GADAM 

6.1. Finanšu plāns 2007.-2013. gadam 
 
Paplašinātās Eiropas Savienības politikas uzdevumi un budžeta līdzekļi. Pašreizējā izdevumu 
maksimuma noturēšana (1,24% no Eiropas Savienības NKI). Komisijas priekšlikums: saistības38 
1,22% un maksājumi 1,14%. Četras Savienības prioritātes: ilgtspējīga attīstība – konkurētspēja, 
kohēzija (izaugsmei un nodarbinātībai); dabas resursu aizsardzība un apsaimniekošana; 
pilsonība, brīvība, drošība un tiesiskums; ES kā partneris globālā mērogā.  
 
Ikgadējo saistību apjoma maksimums: 146,4 miljardi eiro ES ar 27 dalībvalstīm, no tiem 
48 miljardi eiro (2004. gada cenās) pasākumiem struktūrpolitikas jomā (izņemot lauku attīstību). 
 
Kohēzijas politika: 336,3 miljardi eiro (34% no ES budžeta)39 jeb aptuveni 0,41% no 
Savienības IKP (kopā ar lauku attīstību un zivsaimniecību – 0,46%); vairāk par 75% paredzēti 
reģioniem un dalībvalstīm, kas atpaliek attīstībā; aptuveni uz pusēm starp esošajām un jaunajām 
dalībvalstīm. 
 

6.2. Trešais Kohēzijas ziņojums40: jauna partnerība kohēzijai 
 
Ekonomiska un sociālā vide: lai pielīdzinātu vidējo nodarbinātības līmeni desmit jaunajās 
dalībvalstīs pārējo ES valstu līmenim, jārada četri miljoni darbavietu; kopš 2001. gada ES 
ekonomiskā attīstība ir gausa; potenciālās problēmas, ko nāksies risināt: globalizācija, 
iedzīvotāju novecošanās, imigrācijas pieaugums, tehnoloģiju revolūcija. 
 

                                                 
38 146.4 miljardi eiro gadā 27 valstīm; 48 miljardi eiro struktūrpolitikas pasākumiem. 
39 2004. gada cenās. 
40 Komisijas paziņojums: Trešais pārskata ziņojums par ekonomisko un sociālo kohēziju. KOM (2004) 107 galīgā 
versija, 2004. gada 18. februāris. 
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Paplašināšanās ietekme: Eiropas Savienības iedzīvotāju skaits pieaug no 380 līdz 454 
miljoniem (ES ar 25 dalībvalstīm) vai līdz 485 miljoniem (ES ar 27 dalībvalstīm); jaunajām 
dalībvalstīm raksturīga dinamiskāka izaugsme (4% gadā, salīdzinot ar 2,5% ES 15 dalībvalstu 
sastāvā); IKP uz iedzīvotāju samazinās: -12,5% ES ar 25 dalībvalstīm, -18% ES ar 27 
dalībvalstīm (izteikts eiro); iedzīvotāju skaits konverģences mērķa teritorijās pieaugs no 84 
miljoniem līdz 123 miljoniem; plaisa reģionu attīstībā divkāršosies: vidējais IKP 1. mērķa 
teritorijās ir 69%, jaunajās dalībvalstīs 46%; ES 15 dalībvalstu sastāvā nodarbinātības koeficients 
pieauga no 60% līdz 64% (1996. g–2002. g.); jaunajās dalībvalstīs tas bija 56% (59% 
1999. gadā). 
 
Dalībvalstu politikas ieguldījums: vidēji dalībvalstu budžeta līdzekļi sastāda 47% no IKP; 
kohēzijas budžets ir 0,43% no IKP; valsts budžets dod priekšroku pamata pakalpojumiem un 
ienākumu atbalstam; struktūrfondu mērķis ir uzlabot reģionālās konverģences faktorus un 
atbalstīt materiālās un cilvēkresursu investīcijas – aptuveni 80% no kopējā apjoma. 
 
Pārējo Kopienas politikas virzienu ieguldījums – paredzēts konkrētiem Līgumā noteiktiem 
mērķiem; ne vienmēr mērķis ir bijusi kohēzija, tomēr uzlabojumi ir īstenoti; jāveic pasākumi, lai 
nostiprinātu šo politikas virzienu un kohēzijas mērķu saskaņotību, jo īpaši jaunajās dalībvalstīs. 
 
Kohēzijas politikas ietekme: pieaug valsts un privātās investīcijas atbalsta reģionos (izaugsme); 
veicina IKP pieaugumu (konverģence); rada darbavietas un palielina cilvēkresursu potenciālu; 
palielina materiālo un cilvēkresursu kapitālu; nodrošina labāku pārvaldību reģionālā un vietējā 
līmenī; nodrošina finansiālo stabilitāti 7 gadu laikposmā. 
 
Jauna partnerība kohēzijai: tiek ņemtas vērā Eiropas Savienības prioritātes; tiek ņemta vērā 
paplašināšanās un augošā kohēzijas politikas atbildība; pieejama visām valstīm, reģioniem un 
pilsētām – lielāka subsidiaritāte; trīs prioritātes: konverģence, konkurētspēja un sadarbība. 
 
1. Prioritāte – konverģence  
 

 Budžets: aptuveni 78% no kopējā (261,8 miljoni eiro) 
 Piemērošanas joma:  

 
♦ Mazāk attīstītie reģioni (1. mērķis) – īpaši interesē jaunās dalībvalstis un prioritāros 

kohēzijas politikas reģionus41. Galvenokārt, tā attiecas uz reģioniem, kur IKP uz vienu 
iedzīvotāju zemāks par 75% no ES vidējā rādītāja. Atbalstu saņems projekti saistībā ar 
Eiropas nozīmes transporta tīkla izveidi, vairākveidu transporta programmas (kas 
neietilpst Eiropas tranzīta tīklu (TEN-T) komponentē), dzelzceļš, jūras un iekšzemes 
ūdensceļi, ilgtspējīga pilsētu transporta sistēma un videi nozīmīgas investīcijas 
enerģētikā. Uzsvars tiek likts uz institucionālo spēju nostiprināšanu. Piemērošanas 
joma pieaugs no 22% valstu iedzīvotāju ES ar 15 dalībvalstīm līdz 25,6% 
iedzīvotājiem ES ar 25 dalībvalstīm (116,6 miljoniem cilvēku). 

 

                                                 
41 Saskaņā ar EK līguma 158. pantu.  
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♦ Statistikas efekta skartie reģioni (1a. mērķis) – lai mazinātu paplašināšanās 
„statistikas efektu”, tiek piedāvāts pagaidu atbalsts (septiņu gadu pārejas laikposmā) 
reģioniem, kur IKP uz vienu iedzīvotāju būtu bijis mazāks par 75% (5.2 % no 
iedzīvotājiem ES ar 25 dalībvalstīm). Atbalsts lielāks nekā pašreizējā 1. mērķa 
reģioniem, kuru skaits pakāpeniski samazinās. Īpaši noteikumi paredzēti attiecībā uz 
valsts un reģionālo palīdzību.  

 
♦ Attālinātie reģioni – saņems īpašus līdzekļus, kas pārsniedz Kopienas ieguldījuma 

maksimumu, lai kompensētu tiem raksturīgos ierobežojumus42. 
 
♦ Kohēzijas fonds: dalībvalstis, kuru IKP ir mazāks par 90% no Kopienas vidējā IKP, 

varēs saņemt atbalstu no Kohēzijas fonda, kas palīdzēs finansēt programmas 
transporta un vides nozarē. Visas jaunās dalībvalstis (izņemot Kipru), Portugāle un 
Grieķija. Nav paredzēts nodrošinājums statistikas efekta mazināšanai.  

 
2. Prioritāte – reģionu konkurētspēja un nodarbinātība 
 

 Budžets: aptuveni 18% no kopējā (61 miljards eiro). 
 
 Piemērošanas joma – izšķir divas reģionu grupas: 

 
♦ Reģioni, kas pašreiz ietilpst 1. mērķa jomā un neatbilst konverģences prioritātes 

kritērijiem pat bez statistikas efekta: gūst labumu no „pakāpeniskas ieviešanas”43 
(3,6% no ES iedzīvotāju skaita (16,4 miljoni cilvēku)) reģionālo programmu 
(ERAF/ESF) ietvaros. 

♦ Visi pārējie reģioni, kam nav pieejamas konverģences programmas vai 
„pakāpeniska ieviešana”. ES līmenī zonēšana nepastāv. Finansējums tiek sadalīts uz 
pusēm starp reģionālajām konkurētspējas programmām (ERAF) un dalībvalstu 
nodarbinātības programmām (ESF). 

 
 Divpusēja pieeja:  

 
♦ Dalībvalstīm piešķirtie līdzekļi (dalībvalstu programmas): izmantojot ESF 

programmas, kohēzijas politika veicinās gaidāmās ekonomiskās pārmaiņas, stiprinot 
konkurētspēju atbilstoši Eiropas nodarbinātības stratēģijas prioritātēm, sniedzot 
atbalstu politikai, kas vērsta uz pilnīgu nodarbinātību, kvalitatīvāku un produktīvāku 
darbaspēku un sociālo integrāciju. 

 
♦ Dalībvalstu pašu piešķirtie līdzekļi (reģionālās programmas): izmantojot ERAF 

programmu, kohēzijas politika palīdzēs reģioniem un reģionālajām varas iestādēm 
veicināt gaidāmās ekonomiskās pārmaiņas rūpniecības nozarē, pilsētu un lauku 
rajonos, stiprinot to konkurētspēju un vairojot pievilcību, ņemot vērā pastāvošās 

                                                 
42 Kā to pieprasīja Eiropadomes augstākā līmeņa sanāksme Seviļā 2002. gada jūnijā. 
43 Pāraugot pārejas atbalstā, kas piemērojams reģioniem, kuri laikposmā no 2000. līdz 2006. gadam vairs 
nekvalificējas 1. mērķim. 
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būtiskās atšķirības ekonomikas, sociālajā un teritoriālajā aspektā. Jaunas reģionālās 
programmas ar spēcīgāku uzsvaru uz trim prioritārām tēmām44. Vienots 
finansējuma avots jaunajām ERAF programmām.  

 
3. Prioritāte – Eiropas teritoriālā sadarbība 
 

 Budžets: ievērojams pieaudzis finansējums - 4% no kopējā budžeta (13,5 miljardi eiro). 
 
 Pieeja: turpinot INTERREG III iniciatīvas aizsākto (pievienotā vērtība), ļauj nodrošināt 

saskaņotu un līdzsvarotu Eiropas Savienības teritorijas integrāciju, sniedzot atbalstu 
sadarbībai pārrobežu, starpvalstu un starpreģionu līmenī. 

 
 Piemērošanas jomas trīs dimensijas:  

 
♦ Pārrobežu sadarbība:  
 

 Robežreģioni: finansē ERAF; pasākumi mērķtiecīgi vērsti uz integrētu 
programmu īstenošanu saistībā ar Lisabonas un Gēteborgas darba programmām, 
un tos vada viena iestāde; pieejams visiem reģioniem ar kopēju iekšējo sauszemes 
robežu, tādiem atsevišķiem reģioniem pie ārējās sauszemes robežas un reģioniem 
ar kopēju jūras robežu, kas atbilst pārrobežu sadarbības kritērijiem; mērķis – 
atrast vienotus kopīgu problēmu risinājumus; jauni tiesiskie instrumenti sadarbībai 
– "pārrobežu reģionu kolektīvisms" uz iekšējām robežām. 

 
 Ārējā pārrobežu sadarbība: piesaistīta jaunam instrumentam sadarbībai ar 
ārējām kaimiņvalstīm, tostarp daudzgadu programmēšanai un tikai vienam 
finanšu instrumentam; mērķis – veicināt sadarbību ar kaimiņvalstīm. 

 
♦ Starpreģionu sadarbība iestrādāta reģionālajās programmās.  
♦ Starpvalstu sadarbība. 

 
Tiek ņemtas vērā teritoriālās īpatnības:  
 

♦ Pilsētvide: pasākumi pilsētvides jomā tiek pilnībā iestrādāti reģionālajās 
programmās, tā lai atbalstu Kopienas URBAN II iniciatīvas ietvaros saņemtu aizvien 
lielāks mazo un lielo pilsētu skaits.  

♦ Attālinātie reģioni: "konverģences" mērķa ietvaros Komisija izstrādā īpašu 
programmu septiņiem attālinātajiem reģioniem (Gvadelupa, Martinika, Franču 
Gviāna, Reinjona, Kanāriju salas, Azoru salas un Madeira).  

♦ Apgabali ar neizdevīgu ģeogrāfisko izvietojumu: daudzām salās, kalnu rajoniem 
un mazapdzīvotiem reģioniem īpaši izteikta problēma ir apgrūtināta piekļūšana, ko 
ņem vērā, piešķirot līdzekļus "Reģionālās attīstības un nodarbinātības" mērķa 

                                                 
44 Skat. ERAF mērķus reģionu konkurētspējas un nodarbinātības jomā. 
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īstenošanai, vadoties pēc noteiktiem reģionu kritērijiem un Kopienas finansējuma 
maksimālās likmes pieauguma.  

♦ Turklāt tiek vienkāršoti un precizēti instrumenti, ar kuru palīdzību nodrošina atbalstu 
lauku attīstībai un zivsaimniecībai; LEADER+ iniciatīva, kas sniedz atbalstu 
novatoriskām attīstības stratēģijām lauku rajonos, pilnībā tiek iekļauta vispārējā 
programmēšanas procesā. 

 

6.3. Īstenošanas mehānisms 
 
 Vienkāršota pieeja zivsaimniecību un lauku attīstības atbalstam: pašreizējie instrumenti 

lauku attīstībai tiek apkopoti vienā kopējās lauksaimniecības politikas instrumentā; 
mērķi: atbalstot pārstrukturēšanu, palielināt lauksaimniecības konkurētspēju; uzlabot vidi; 
atbalstīt zemes platību apsaimniekošanu; uzlabot dzīves kvalitāti, dažādojot ekonomiskās 
aktivitātes; LEADER+ iniciatīva tiek integrēta galvenajā programmēšanas procesā; 
pasākumi zivsaimniecības nozarē tiek apvienoti vienā instrumentā, kas mērķtiecīgi vērsts uz 
nozares pārstrukturēšanu. 

 
 Izmaiņas piešķiršanas sistēmā – programmēšana: dalībvalsts sagatavo valsts 

pamatdokumentu, ko jāsaskaņo ar Komisiju, un izveido mehānismu tematisko un reģionālo 
programmu izstrādei; programmēšana nav pārvaldības instruments; balstoties uz 
politikas dokumenta nostādnēm, Komisija apstiprina dalībvalstu un reģionālās programmas 
katrai valstij.  

 
 Pieejamo fondu skaits nepārsniedz trīs (ERAF, ESF, Kohēzijas fonds); nākotnē katrai 

programmai piešķirtie ERAF un ESF līdzekļi veidos vienotu finansējuma daļu; orientējoši 
336,1 miljarda budžets 2007.-2013. gadam tiks sadalīts šādi: 78% ⇒ konverģences mērķim, 
18% ⇒ reģionu konkurētspējai un nodarbinātībai, 4% ⇒ teritoriālās sadarbības mērķim. 

 
 ERAF: paplašināšanās = vairāk robežu ⇒ teritoriālā sadarbība, balstoties uz kopīgie 

projektiem un ar teritoriālo attīstību saistītiem pasākumiem; ERAF veiks atšķirīgus 
pasākumus, vadoties pēc konkrēta reģiona, bet mērķtiecīgi pamatojoties uz Lisabonas un 
Gēteborgas prioritātēm: 
 Konverģences mērķis: uzsvars tiek likts uz pētniecību, novatorismu, risku novēršanu un 

infrastruktūru; 
 Reģionu konkurētspējas un nodarbinātības mērķis: trīs tēmas – novatorisms un uz 

zināšanām balstīta ekonomika, vide un risku novēršana, pieejamība transportam un 
IKT45; 
 Teritoriālās sadarbības mērķis: pārrobežu un starpvalstu sadarbība, pasākumi saistībā 

ar Lisabonas un Gēteborgas darba programmu; balstās uz augšupejošu pieeju ar visu 
ieinteresēto pušu līdzdalību; apmaiņas tīklu izveide, reģionu un pašvaldību salīdzinošs 
pētījums un analīze; vienkāršoti programmēšanas un pārvaldības noteikumi; īpaša 
uzmanība tiek veltīta teritoriju atšķirīgajām iezīmēm46; veicot programmu plānošanu, 

                                                 
45 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. 
46 Saskaņā ar EK līguma 299. panta 2. punktu. 
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izvēlnes varēs mainīt, lai ņemtu vērā to īpašo situāciju, kādā atrodas pilsētas, lauku rajoni 
un apgabali ar neizdevīgu ģeogrāfisko stāvokli; pieļaujama papildu izdevumu finansēšana 
attālinātajiem reģioniem. 

 
 ESF: nostiprina saikni starp Kopienas finanšu instrumentu un Eiropas Savienības politikas 

sistēmu; ESF sniedz atbalstu dalībvalstu politikai, kas atbilst Eiropas Savienības 
nodarbinātības stratēģijai un mērķiem sociālās integrācijas, izglītības un apmācības jomā:  

 
 Abi – gan konverģences, gan reģionu konkurētspējas un nodarbinātības mērķis – 

sniedz atbalstu pasākumiem ekonomisko un sociālo pārmaiņu prognozēšanai un 
pārvaldībai; četri galvenie uzdevumi – uzlabot darbinieku un uzņēmumu pielāgošanās 
spēju; vairot nodarbinātības iespējas, novēršot bezdarbu un pagarinot darbspējas 
laikposmu; pastiprināt sociālo integrāciju, nodrošinot nodarbinātības iespējas cilvēkiem 
ar fiziskiem trūkumiem un cīnoties pret diskrimināciju; popularizēt sadarbību reformas 
īstenošanai nodarbinātības un sociālās integrācijas jomā;  
 Vistrūcīgākie reģioni un dalībvalstis: strukturālo pārmaiņu, ekonomiskās izaugsmes un 

darbavietu radīšanas veicināšana.  
 Konverģences mērķa ietvaros ESF sniegs atbalstu uzlabojumiem izglītības un 

apmācības sistēmās un pasākumiem, kas vērsti uz visu līmeņu valsts pārvaldes iestāžu 
institucionālo spēju un efektivitātes nostiprināšanu; priekšroka tiek dota starpvalstu 
sadarbībai, īpašu nozīmi piešķirot labas pārvaldības prakses veicināšanai; sadarbības 
sociālie partneri konverģences mērķa ietvaros tiek rosināti piedalīties spēju 
pilnveidošanā. 

 
 Kohēzijas fonds: mērķis – finansiāli atbalstīt pasākumus vides un Eiropas tranzīta tīklu 

jomā; pēc paplašināšanās fonds līdz 2006. gada beigām būs pieejams 10 jaunajām 
dalībvalstīm, kā arī Grieķijai, Portugālei un Spānijai; plānošana turpmākajiem laikposmiem47 
- fonds piešķirs līdzekļus 10 Kohēzijas fonda pasākumu konverģencei, kas iestrādāti 
struktūrfondu daudzgadu programmās; transporta tīkli – rīcība atbilstoši pamatnostādnēm48; 
mērķi vides jomā formulēti EK līguma 174. pantā; fonds tāpat varētu atbalstīt pasākumus 
ilgtspējīgai attīstībai.49 

 
 Teritoriālā kohēzija: 159. pants50 ļauj veikt īpašus pasākumus ārpus fondu ietvariem ⇒ 

lielāka sociālā un ekonomiskā kohēzija; pārrobežu sadarbībai nepieciešams sadarbības 
instruments ⇒ EGCC51 - ir tiesīga rīkoties savu locekļu vārdā; mandāts ⇒ konvencija par 
Eiropas pārrobežu sadarbību; spēj īstenot pārrobežu sadarbības programmas, ko finansē 
struktūrfondi un valstu un reģionu sadarbības programmas, vai pārrobežu sadarbības 
programmas, ko nefinansē EK. 

                                                 
47 2007.-2013. gadam. 
48 1692/96 EK (pārskatīts). 
49 Tur, kur ir vides dimensija. 
50 EK līgums. 
51 Eiropas pārrobežu sadarbības grupas: konsultēšanās ar tām nav obligāta. 
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6.4. Finanšu pārvaldība un kontrole 
 
 Skaidrs atbildības sadalījums starp Komisiju un dalībvalstīm (precīzāk definēti atšķirīgi 

kontroles līmeņi). 
 
 Noteikuma N+2 vispārināšana: efektivitāte un disciplīna. 

 
 Komisija iejaucas kontrolē un uzraudzībā proporcionāli tam, cik lielā mērā konkrētā 

dalībvalsts sniedz atbilstības apliecinājumu un cik liels ir konkrētais finanšu ieguldījuma 
apjoms. 

 
 Maksājumu saņemšanas nosacījums – dalībvalstu apņemšanās veidot uzticamu valsts 

pārvaldības un kontroles sistēmu. 
   
 Precizēts mehānisms finanšu koriģēšanai neatbilstību gadījumos. 

 
 Kohēzijas fonda nosacītība attiecībā uz konverģences programmām (saistību pagaidu 

apturēšana, bet ar iespējamu restitūciju). 
 

6.5. Jaunas likumdošanas priekšlikumi 
 
Likumdošanas priekšlikumus iesniedz attiecībā uz 5 regulām: 
 

 vispārēju regulu, kas nosaka galvenos mērķus un atbilstības nosacījumus intervences 
pasākumiem, plānošanai un fondu pārvaldībai52; 
 3 regulām – ERAF, ESF un Kohēzijas fondam, kas precizē katra atsevišķa fonda 
īpašos nosacījumus53; 
 regulu par Eiropas pārrobežu sadarbības grupām, ar ko izveido jaunu reģionālajām un 

vietējam organizācijām pieejamu sadarbības instrumentu54. 
 
Kohēzijas politikas pārorientēšana, pamatojoties uz Eiropas Savienības prioritātēm 
(Lisabonas un Gēteborgas programmas). Precīzi formulējumi ilgtspējīgas attīstības 3 
pīlāriem: 
 

 konkurētspēja: novatorisms, pētniecība, izglītība un pieejamība; 
 nodarbinātība un sociāla integrācija; 

                                                 
52 Priekšlikums Padomes Regulai, kas paredz vispārējus noteikumus Eiropas Reģionālās attīstības fondam, Eiropas 
Sociālajam fondam un Kohēzijas fondam. KOM (2004) 492 galīgā versija, 2004. gada 14. jūlijs. 
53 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu. KOM (2004) 495 
galīga versija, 2004. gada 14. jūlijs; Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai Eiropas Sociālo fondu. 
KOM (2004) 493 galīgā versija, 2004. gada 14. jūlijs; Priekšlikums Padomes Regulai par Kohēzijas fonda izveidi. 
KOM (2004) 494 galīgā versija, 2004. gada 14. jūlijs. 
54 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Pārrobežu sadarbības grupu izveidi (EGCC). 
KOM (2004) 496 galīgā versija, 2004. gada 14. jūlijs. 
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 vide un risku novēršana. 
 

6.6. Piedāvātais laika grafiks 
 
 
KOHĒZIJAS POLITIKA 
 

 
FINANŠU PROGNOZE (2007-2013) 

2004. gada jūlijs: Komisija pieņem tiesisko 
aktu kopumu. 
 

Tiesisko aktu priekšlikumu kopums 
laikposmam pēc 2006. gada – priekšlikums 
jaunam Iestāžu nolīgumam (IIA) par budžeta 
disciplīnu un priekšlikums mainīt pašu 
resursu sistēmu. 
 

2005. gada beigas: Padomes un Eiropas 
Parlamenta Lēmums 
 

Eiropadome pieņems lēmumu par jaunu 
finanšu piedāvājumu (vienojoties par 
summām un Iestāžu nolīguma noteikumiem). 
 

2006. gads: programmu izstrāde 2007.-2013. 
gadam. 
 

Programmu izstrāde 2007.-2013. gadam. 

2007. gada 1. janvāris: sākas īstenošana. 
 

Sākas īstenošana. 

 
 

7. EIROPAS PARLAMENTA UN REĢIONU KOMITEJAS INSTITUCIONĀLĀ 
NOZĪME 

 

7.1. Eiropas Parlamenta likumdevējvara un nenormatīvās pilnvaras 
 
Parlaments šajā jomā īsteno savas jaunās pilnvaras . 
 

7.1.1. Likumdevējvara 
 
 EK līguma 159. panta trešais ievilkums55 paredz īpašu rīcību, kas nav fondu kompetencē, 

par kuru var lemt, lai sasniegtu Līgumā noteikto sociālās un ekonomiskās kohēzijas 
mērķi. Šādu rīcību var pieņemt ar koplēmuma procedūru (251. pants). Balstoties uz šo 
pantu, un nolūkā pārvarēt pašreizējos šķēršļus pārrobežo sadarbības norisē, tiks ieviests jauns 
juridiskais instruments, lai izveidotu Eiropas sadarbības grupas.  

                                                 
55 Pants, ko groza Nicas Līgums. 
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- EK līguma 161. pants ieviesa priekšlikuma procedūru attiecībā uz lēmumiem par 

vispārējām regulām: Padome pēc Komisijas priekšlikuma, ar Eiropas Parlamenta 
piekrišanu un, apspriedusies ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju, 
vienprātīgi lemj par šādiem jautājumiem, kas kopīgi gan struktūrfondiem, gan Kohēzijas 
fondam: fondu uzdevumi, prioritārie mērķi un uzbūve, tiem piemērojamie vispārējie 
noteikumi; noteikumi, kas nodrošina to efektivitāti, fondu savstarpējo saskaņošanu, kā arī 
saskaņošanu ar citiem esošajiem finanšu instrumentiem. Jaunais ievilkums paredz, ka, sākot 
ar 2007. gada 1. janvāri Padome pēc Komisijas priekšlikuma, saņēmusi Eiropas Parlamenta 
piekrišanu un apspriedusies ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju, 
pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, ja līdz minētajai dienai ir pieņemts 
daudzgadu finanšu plāns, kas piemērojams no 2007. gada 1. janvāra, un ar to saistītais 
Iestāžu nolīgums.  

 
 EK līguma 148. un 162. pants ieviesa koplēmuma procedūru īstenošanas lēmumu 

pieņemšanai saistībā ar ERAF un ESF.  
 
Savā atzinumā par 2000. gada Starpvaldību konferences56 sasaukšanu Reģionālās politikas, 
transporta un tūrisma komiteja izteica pārliecību, ka piekrišanas procedūra nav piemērota 
Eiropas Parlamenta iesaistīšanai tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda turpmāko uzdevumu, mērķu un uzbūves noteikšanu. Tā uzsvēra, ka tāpēc būtu jāmaina EK 
līguma 161. pants, lai piekrišanas procedūru aizstātu ar koplēmuma procedūru un vienprātības 
principu aizstātu ar kvalificētu balsu vairākumu. Tāpat tā uzskata, ka nākamajā starpvaldību 
konferencē jāuzsver teritoriālās kohēzijas nozīmība, ieviešot precīzāku atsauci uz sadaļu par 
ekonomisko un  sociālo kohēziju (skat. piezīmi par Konstitucionālo līgumu).  
 

7.1.2. Nenormatīvas pilnvaras 
 
 EK līguma 159. panta pirmais ievilkums paredz, ka Komisija reizi trīs gados sniedz Eiropas 

Parlamentam (Reģionālās attīstības komitejai, agrāk - RETT), Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai ziņojumu par ekonomisko un sociālo 
kohēziju, kurā analizē kohēzijas un tās politikas īstenošanas gaitu.  

 
 Rīcības kodekss Komisijai par to, kā tai jāīsteno struktūrpolitika, ko sadarbībā ar 

Komisiju pieņēma 1993. gadā un papildināja 1999. gadā57, par veidiem, kā Parlaments 
iesaistās Kopienas struktūrpolitikas jomā laikposmā no 2000. līdz 2006. gadam.  

 
Visbeidzot, EK līguma 159. panta pirmais ievilkums paredz, ka, formulējot un īstenojot citus 
Kopienas politikas virzienus (piem., vides politiku, lauksaimniecības politiku, konkurences 
politiku) un veicot pasākumus iekšējā tirgus izveidē, jāņem vērā kohēzijas politikas mērķi un 
nepieciešamība nodrošināt to sasniegšanu. Reģionālās attīstības komitejai bieži lūgs sniegt 
atzinumu atbildīgajām komitejām (Vides, sabiedrības veselības un pārtikas drošības komitejai 
                                                 
56 A5-0086/00 
57 OV C 279, 1.10.1999., 488-490.lpp. 
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(ENVI), Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai (EMPL), Iekšējā tirgus un patērētāju tiesību 
aizsardzības komitejai (IMCO)).  
 

7.2. Reģionu komitejas institucionālā nozīme58 
 
Reģionu komiteja ir padomdevēja institūcija, kas pārstāv Savienības reģionālās un vietējās varas 
iestādes. Tā pauž šo iestāžu intereses, veidojot dialogu ar Padomi un Komisiju, kam tiek iesniegti 
atzinumi.  
 

7.2.1. Atzinumi, kas sniegti pēc citu iestāžu pieprasījuma 
 

a) Obligātas apspriešanās 
 
Pirms lēmumu pieņemšanas ekonomiskās un sociālās kohēzijas jomā Padomei vai Komisijai 
jāapspriežas ar Reģionu komiteju par šādiem jautājumiem: 
 

• īpašiem pasākumiem (159. pants); 
• struktūrfondu uzdevumu, prioritāšu un uzbūves noteikšanu (161. pants);  
• lēmumu īstenošanu attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu (162. pants). 

 
b) Brīvprātīgas apspriešanās 

 
Ja nepieciešams, Komisija, Padome vai Parlaments var apspriesties ar komiteju par jebkuru citu 
jautājumu. Padome vai Komisija, obligāta kārtā vai brīvprātīgi apspriežoties ar Komiteju, var 
noteikt ierobežotu laikposmu (vismaz vienu mēnesi), pēc kura, nesaņemot atzinumu, tās ir 
tiesīgas rīkoties pēc saviem ieskatiem. 
 

7.2.2. Pašiniciatīvas atzinumi 
 

a) Apspriežoties ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju 
 
Padomei vai Komisijai apspriežoties ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, tām jāinformē arī 
Reģionu komiteju, kas var sniegt atzinumu par attiecīgo jautājumu gadījumā, ja tā uzskata, ka ir 
skartas reģionu intereses.  
 

b) Vispārējā prakse 
 

                                                 
58 Eiropas Parlaments. Pētniecības ģenerāldirektorāts. "European Parliament Fact Sheets". Luksemburga, 2001, 
9. izd..  
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Parasti komiteja var sniegt atzinumu, kad vien tā to uzskata par nepieciešamu. Komiteja ir 
sniegusi pašiniciatīvas atzinumus ar struktūrfondiem un pilsētvides attīstību saistītās jomās.  
 
Konstitucionālā līguma projekts paredz tai plašākas pilnvaras attiecībā uz59:  
 

 prasībām, kas celtas Eiropas Kopienu Tiesā par subsidiaritātes principa neievērošanu: 
"[..] Eiropas Kopienu Tiesas kompetencē ir izskatīt prasības par subsidiaritātes 
principa neievērošanu Eiropas tiesību aktā. [..] Reģionu komiteja arī var celt prasību 
par Eiropas tiesību aktu atcelšanu, ja pirms to pieņemšanas Konstitucionālais līgums 
paredz apspriešanos ar Komiteju"[neoficiāls tulkojums]60;  

 
 savu priekšrocību aizsardzību (piem., ekonomiskās un sociālās kohēzijas jomā): "[..], 

Eiropas Kopienu Tiesas kompetencē ir izskatīt prasības, ko ceļ dalībvalstis, Eiropas 
Parlaments, Padome vai Komisija, par kompetences trūkumu, būtisku procedūras 
noteikumu pārkāpumu, Konstitucionālā līguma vai jebkura ar tā piemērošanu saistīta 
likuma pārkāpumu vai pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu. [..] Eiropas Kopienu 
Tiesas kompetencē ir izskatīt [..] prasības, ko ceļ [..] Reģionu komiteja nolūkā 
aizsargāt savas priekšrocības"[neoficiāls tulkojums]61. 

 

                                                 
59 Skat. vienošanās kopsavilkumu par Konstitucionālo līgumu Reģionālās politikas sadaļā, ko izstrādājis 
Ģenerālsekretariāts.  
60 Protokols par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu.  
61 III panta 365. punkts. 
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1. PIELIKUMS – NODERĪGA EIROPAS PARLAMENTA UN CITU IESTĀŽU 
KONTAKTINFORMĀCIJA 
 

EIROPAS PARLAMENTA REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJA 
 
Komitejas locekļi un to vietnieki  
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Sekretariāts  
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Koordinatori un politisko grupu amatpersonas 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
 

EIROPAS KOMISIJA 
 
Olivier BRUNET  
REGIO A 01 CSM1 02 /126  
Tel.: +32 (02) 295 1061/7239 
E-pasts: olivier.brunet@cec.eu.int 
 

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME 
 
Rafael de BUSTAMANTE 
II Direkcija – Sociālās un reģionālās lietas; Reģionālā politika un ekonomiskā un sociālā 
kohēzija 
40 GH 04 
Tel.: +32 (0)2 285 5190/4958 
E-pasts: rafael.debustamante@consilium.eu.int 
 

REĢIONU KOMITEJA 
 
Teritoriālās kohēzijas politikas komiteja (COTER) 

http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
mailto:olivier.brunet@cec.eu.int
../Local Settings/Temp/WINDOWS/TEMP/rafael.debustamante@consilium.eu.int
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Serafino NARDI  Damian LLUNA TABERNER 
Tel.: +32(2)282 2508/2141 Tel.: (32-2) 282 2169/2141 
E-pasts: Serafino.Nardi@cor.eu.int E-pasts: Damian.Lluna@cor.eu.int 
 

2. PIELIKUMS – PROJEKTU SARAKSTS, KURU ĪSTENOŠANA DALĪBVALSTĪS VĒL 
TURPINĀS 
 
Informācija angļu, franču un vācu valodā par projektiem, kuru īstenošana dalībvalstīs vēl 
turpinās, atrodama šādās tīmekļa vietnēs: 
 
Vārtejas 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm 
 
Šī lappuse kalpo kā vārteja uz citām tīmekļa vietnēm, kur atrodama informācija tieši par Eiropas 
reģioniem un reģionālās attīstības programmām:  
 

• Reģionālās attīstības programmas 2000.-2006. gadam (1. mērķis un 2. mērķis)  
• INTERREG programmas  
• URBAN programmas  
• Novatoriski pasākumi (10. pants)  
• Eiropas Teritorijas attīstības perspektīva (ETPP)  
• Eiropas Savienības struktūru tīkli un organizācijas  

 
Panākumu piemēri – Eiropā īstenoto projektu raksturojums 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm 
 
Pārvaldes iestādes 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm 
 

mailto:Serafino.Nardi@cor.eu.int
mailto:damian.lluna@cor.eu.int
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
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3. PIELIKUMS – KUR MEKLĒT INFORMĀCIJU? 
 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 
 
 
Eiropas Savienības pasākumi reģionālās politikas jomā 
 
Svarīgākās tīmekļa vietnes, dokumentācija, kopsavilkumi, tiesību aktu izklāsts u. c.  
 
http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm 
 
SCAD Plus: reģionālā politika 
 
Noderīgs reģionālo tiesību aktu kopsavilkums (pieejams angļu, dāņu, franču, grieķu, itāļu, 
nīderlandiešu, portugāļu, somu, spāņu, vācu, zviedru valodā). 
 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm 
 
Eur-lex: Eiropas Savienības tiesību aktu portāls 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/ 
(visās ES oficiālajās valodās)  
 
- Oficiālais Vēstnesis    
- Līgumi    
- Tiesību akti    
- Tiesību aktu projekti    
- Tiesu prakse    
- Parlamentārie jautājumi    
- Dokumenti ar sabiedrisku nozīmi    
- Paplašināšanās  
  
 PreLex: starpinstitucionālo procedūru datu bāze 
 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en 
(informācija pieejama angļu, dāņu, franču, grieķu, itāļu, nīderlandiešu, portugāļu, somu, spāņu, 
vācu, zviedru valodā) 
 
Seko galvenajām Komisijas un citu iestāžu kopējo lēmumu pieņemšanas procedūras stadijām:  

• procedūras stadijas;  
• iestāžu lēmumi;  
• personu vārdi;  
• atbildīgie dienesti;  

http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en
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• atsauces uz dokumentiem u.tml. 
 
 

CELEX: Eiropas Savienības tiesību akti 
 
http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm 
(informācija pieejama visās ES oficiālajās valodās) 
 
- Tiesību akti  
- Tiesību aktu projekti 
- Tiesu prakse  
- Dalībvalstu pasākumi direktīvu ieviešanai 
- Parlamentārie jautājumi  
- Konsolidētie dokumenti  
- Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) dokumenti  
- Oficiālā Vēstneša C sērijas dokumenti 

 
 

EIROPAS KOMISIJA 
 
INFOREGIO tīmekļa vietne 
http://europa.eu.int/inforegio 
 
Šajā tīmekļa vietnē atrodami: 
            - Jaunumi kohēzijas politikā 
            - Kohēzijas politikas prioritātes un instrumenti 

- Dokumenti, kas attiecas uz priekšlikumiem par jaunu struktūrfondu regulām 
plānošanas laikposmam no 2007. līdz  2013. gadam  

 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/introne
wregl0713_en.htm 

 
- Tematiski pārskati 
- Informācija par ES dalībvalstīm un reģioniem 
- Panākumu piemēri 
- Daudz informācijas avotu un ārējās tīmekļa vietnes 
- Dalībvalstu vadošo iestāžu adreses 
- Struktūrprogrammu izvērtēšanas dokumenti 
- Vēsturisks struktūrfondu ziņojumu darbības izvērtējums, pētījumi un citi vērtēšanas 

dokumenti 
- Daudz citas informācijas un dokumentu 

(tīmekļa vietnē informācija pieejama vācu, angļu, spāņu, franču un itāļu valodā; atsevišķus 
dokumentus iespējams lejuplādēt visās ES oficiālajās valodās) 
 

http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm
http://europa.eu.int/inforegio
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Periodiskie izdevumi 
 

• Ikmēneša informatīvais biļetens «Inforegio news», kas sniedz īsu jaunākās informācijas 
pārskatu par kohēzijas politiku Kopienas līmenī 
(pieejams angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, 
nīderlandiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru 
valodā) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm 

 
• Žurnāls «Inforegio Panorama», kurā publicēti ziņojumi un intervijas ar personām, kas 

kohēzijas politiku īsteno praksē (tiek publicēts trīs reizes gadā) 
(pieejams angļu un franču valodā) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm 

 
 
Jaunākās publikācijas 
 

• „Trešais ziņojums par ekonomisko un sociālo kohēziju. Jauna partnerība kohēzijai – 
konverģence, konkurētspēja, sadarbība”. Pieņemts ar Eiropas Komisijas lēmumu 
2004. gada 18. februārī (dokuments pieejams angļu, beļģu, čehu, dāņu, franču, grieķu, 
igauņu, itāļu, lietuviešu, latviešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, 
slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā). 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/co
hesion3_en.htm 
 

• „Strādājot reģioniem” (papildināts 2004. gada maijā) 
Vispārīgs Eiropas līmeņa reģionālās politikas izklāsts 
(informācija pieejama angļu, franču un vācu valodā; līdz augustam beigām tā būs 
pieejama arī čehu, dāņu, grieķu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, nīderlandiešu, poļu, 
portugāļu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru un zviedru valodā) 

 
• „Konkurētspēja, ilgtspējīga attīstība un kohēzija Eiropā – no Lisabonas līdz Gēteborgai 

(2003) 
Reģionālās politikas ieguldījums Eiropadomes Lisabonas un Gēteborgas sanāksmju 
mērķu izpildē, ko raksturo 26 paraugprojekti. 

 (informācija pieejama angļu, dāņu, franču, grieķu, itāļu, nīderlandiešu, portugāļu, somu, 
spāņu, vācu, zviedru valodā) 
 

• „Pilsētu partnerība – Kopienas URBAN iniciatīva” (2003) 
„URBAN metode”, ko raksturo konkrētu projektu piemēri 

 (informācija pieejama angļu, dāņu, franču, grieķu, itāļu, nīderlandiešu, portugāļu, somu, 
spāņu, vācu, zviedru valodā) 
 

• „Sadarbība bez robežām” (2002) 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_en.htm
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„INTERREG metode”, ko raksturo konkrētu projektu piemēri 
 (informācija pieejama angļu, dāņu, franču, grieķu, itāļu, nīderlandiešu, portugāļu, somu, 

spāņu, vācu, zviedru valodā) 
 

• Vairākas brošūras katrai dalībvalstij ar dalībvalstīs īstenoto Eiropas Savienības 
līdzfinansēto projektu izlasi (1997–2003) 

 
 
Inforegio dienests – Eiropas Savienības reģionālās politikas informācijas 
centrs 
 
Lai iepazītos ar augšminētajām publikācijām, jūs, iespējams, vēlēsieties sazināties ar Eiropas 
Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta Informācijas centru (grupu uzņemšana, 
informācijas pieprasījumu apstrāde, interneta kafejnīca, konferenču telpas). 
 
Turklāt bibliotēkā pieejamas dažādas grāmatas un pētījumu materiāli saistībā ar reģionālo 
politiku. Papildu informāciju iespējams iegūt, rakstot uz šādu e-pasta adresi: 
regio-library-documentation@cec.eu.int. 
 
Informācijas centrs un bibliotēka ir atvērta apmeklētājiem no pirmdienas līdz piektdienai no 
plkst. 9.30 – 12.30 un no plkst. 14.00 – 17.00. 
 
Inforegio Service, Av. de Tervueren 41, B–1040 Brussels 
Tel.: + 32 2 296 60 34 
Fakss: + 32 2 296 60 03 
E-pasts: regio-info@cec.eu.int 
 
 

EIROPAS PARLAMENTS 
 
 
Fact Sheets – Eiropas Parlamenta publikācijas reģionālās politikas jomā 
 
Šī elektroniskā formāta Fact Sheets publikācija, ko laidis klajā Eiropas Parlamenta Pētniecības 
ģenerāldirektorāts, precizē iepriekšējo, kas bija devītā pēc skaita, kopš pirmais šāda veida 
izdevums tika publicēts saistībā ar Parlamenta pirmajām tiešajām vēlēšanām. 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm 
(informācija pieejama angļu, dāņu, franču, grieķu, itāļu, nīderlandiešu, portugāļu, somu, spāņu, 
vācu, zviedru valodā) 
 
 
Reģionālās attīstības komitejas tīmekļa vietne  

mailto:regio-library-documentation@cec.eu.int
mailto:regio-info@cec.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm
http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm
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Intranet: http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm 
(informācija pieejama angļu un franču valodā) 
 

- Apraksts un pienākumi  
- Sēžu kalendārs un to darba kārtība  
- Komitejas locekļi  
- Darbi, kas turpinās  
- Sēžu dokumenti  
- Pieņemtie ziņojumi (2004-2009) 
- Parlamenta 5. sasaukums (1999-2004): darbības ziņojums  
- Trešais ziņojums par ekonomisko un sociālo kohēziju (Konstantinos Hatzidakis; A5-

0272/2004) 
- Informatīvais biļetens  
- Piezīmes par Konstitucionālā līguma reģionālās politikas nostādnēm, ko izstrādājis 

sekretariāts  
- Rokasgrāmata reģionālajā un kohēzijas politikā, ko izstrādājis sekretariāts 
- Saites uz bibliotēku (ResearchNet) un sadaļu par Eiropas Savienības pasākumiem 

reģionālās politikas jomā  
 
 

Eiropas Parlamenta bibliotēka 
 
Iekštīkls: http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp 
(informācija pieejama tikai angļu valodā) 
- Bibliotēkas katalogs  
- Datu bāzes un citi informācijas avoti  
- Informācijas meklēšana pēc atslēgvārdiem  
- Politikas jomu tematiskais saraksts vai iedalījums pēc komitejām (Reģionālā attīstība) 
 
Iekštīkls: http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95 

• Jaunumi 
• Galvenie jautājumi 
• Informācijas avoti 
• Informācijas meklēšana pēc atslēgvārdiem 
 

- Dalībvalstu un Eiropas Savienības jaunās aģentūras  
 
Lūgumi un pieprasījumi 
Lūgumus un pieprasījumu var iesniegt, nosūtot pa e-pastu, piezvanot uz norādīto tālruņa numuru, 
nosūtot pa faksu vai ar vēstuli, vai personīgi ierodoties bibliotēkā Briselē (ASP 5D) vai Strasbūrā 
(WIC M1039). 

http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm
http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp
http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95
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ERROR! BOOKMARK 
NOT DEFINED.E-pasts: library@europarl.eu.int 

Tālrunis: 48100, 02 284 8100 
Fakss: 02 230 6581 
Iekšējā pasta adrese: ASP 05D47 
 
 
Likumdošanas novērošanas centrs (OEIL) 
 
Iekštīkls: http://www.europarl.ep.ec/oeil/ 
Iekštīkls: http://www.europarl.eu.int/oeil/ 
(informācija pieejama angļu un franču valodā) 
 
- Jaunumi un vispārīga informācija 
- Procedūras uz turpmākie pasākumi 
- Visas procedūras par Eiropas Savienībā nozīmīgiem jautājumiem 
- Prognozes un rezultāti 
 
Plenārsēdes 
 
Iekštīkls: http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm 
Iekštīkls: http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm 
(informācija pieejama visās oficiālajās valodās) 
- Darba kārtība 
- Kalendārs 
- Ziņojumi 
- Balsojums par rezolūcijām 
- Debates 
- Parlamenta pieņemto dokumentu teksti 
- Protokoli 
- Sēžu norise 
- Konsolidētie tiesību akti 
- Kopēju dokumentu teksti, ko pieņēmusi Samierināšanas komiteja 
- Kopējās nostājas 
 
Eiropas Parlamenta ziņojumi 
 
Parlamenta ziņojumi (visās oficiālajās valodās) atrodami Iekštīkla/tīmekļa tīmekļa vietnē 
plenārsēžu sadaļā: 
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-
AX+0+FORM+HTML+V0//EN 
 

mailto:library@europarl.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/oeil/
http://www.europarl.eu.int/oeil/
http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm
http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN
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Lai apskatītu pieņemtos ziņojumus reģionālās politikas jomā 1999.-2004. gadam, uzklikšķiniet 
uz saiti "1999-2004" un ievadiet lodziņā A5 numura pirmo daļu, piem., 0272 – lai apskatītu 
Trešo ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju (Hatzidakis ziņojumu). 
 
Lai apskatītu pieņemtos ziņojumus reģionālās politikas jomā 2004.-2009. gadam, uzklikšķiniet 
uz hipersaiti "2004-2009" un ievadiet lodziņā A6 numura pirmo daļu. 
 
 

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME 
 
 
Vispārējās lietas un ārējās attiecības 
(informācija pieejama visās oficiālajās valodās) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&c
msid=349 
 
Ekonomikas un finanšu lietu komiteja (ECOFIN) 
(informācija pieejama visās oficiālajās valodās) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&c
msid=350 
 
Padomes publiskoto dokumentu reģistrs 
(informācija pieejama visās oficiālajās valodās) 
http://register.consilium.eu.int/ 
 

Bibliotēka 
Tel.: (32-2) 285 65 25 
Fakss: (32-2) 285 81 74 
E-pasts: bibliotheque.centrale@consilium.eu.int 
 
 

EIROPADOME 
 
 
ES Nīderlandes prezidentūra 
 
http://www.eu2004.nl/ 
(informācija pieejama angļu, franču un nīderlandiešu valodā) 
 
Politikas joma – ekonomikas un finanšu lietas 
 
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX
1X51929X26 

http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&cmsid=349
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&cmsid=350
http://register.consilium.eu.int/
mailto:bibliotheque.centrale@consilium.eu.int
http://www.eu2004.nl/
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EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA (EESK) 
 
 
Pieņemtie atzinumi  
(pieejami angļu, dāņu, franču, grieķu, itāļu, nīderlandiešu, portugāļu, somu, spāņu, vācu, zviedru 
valodā) 
 
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en 
 
Publikācijas 
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp 
 
• ES kohēzijas politikas nākotne (dokuments pieejams angļu un franču valodā) 
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf 
 
 
EESK publiskoto dokumentu reģistrs  
 
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp 
 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pārceļas uz jaunu mītni! 
 
Jauna adrese, sākot ar 2004. gada 1. jūliju: 99, rue Belliard, B-1040 BRUSSELS. 
 
Tālruņa un faksa numuri un e-pasta adreses nemainās! 
 
Tel.: +32 (0)2 546 90 11 
Fakss: +32 (0)2 513 48 93 
 
 

REĢIONU KOMITEJA 
 
Teritoriālās kohēzijas politikas komisija (COTER): 
http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html 
(informācija pieejama angļu, dāņu, franču, grieķu, itāļu, nīderlandiešu, portugāļu, somu, spāņu, 
vācu, zviedru valodā) 

- Priekšsēdētājs, priekšsēdētāja pirmais vietnieks un administratori 

- Pasākumi  

- Sēžu kalendārs un to darba kārtība  

http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX1X51929X26
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp
http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html
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- Darba programma 2004. gadam  

- Dokumenti  

- Komisijas Locekļi 

 
Pieņemtie atzinumi un rezolūcijas  
(pieejami angļu, dāņu, franču, grieķu, itāļu, nīderlandiešu, portugāļu, somu, spāņu, vācu, zviedru 
valodā) 
 
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html 
 
Jauna adrese no 2004. gada jūnija: 
Rue Belliard, 101B - 1040 Brussels - Belgium 
Tel. (32-2) 282 2211 - Fakss (32-2) 282 2325 
 
 

CITAS IESTĀDES UN ORGANIZĀCIJAS 
 
 
Atlantijas piekrastes pilsētu konference (Conference of Atlantic Arc Cities) 
http://www.arcat.org/ 
 
Eiropas Reģionu asambleja (AER)  
http://www.a-e-r.org/index.html 
 
Eiropas Reģionu likumdevēju asambleju konference (CALRE) 
http://www.calre.net/ 
 

Eiropas Pašvaldību un reģionu padome (CEMR) 
http://www.ccre.org/homepage_en.htm 
 
Eiropas Perifēro jūras reģionu konference (CPMR) 
http://www.cpmr.org/ 
 
Eiropas Metropolitēnpilsētu asociācija (Eurocities) 
http://www.eurocities.org/ 
 
Eiropas Robežreģionu asociācija (AEBR)  
http://www.aebr.net/ 
 
 

http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html
http://www.arcat.org/
http://www.a-e-r.org/index.html
http://www.calre.net/
http://www.ccre.org/homepage_en.htm
http://www.cpmr.org/
http://www.eurocities.org/
http://www.aebr.net/
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