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I IEVADS

Komisija 2004. gada 14. jūlijā pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 1.

par Eiropas Reģionālās attīstības fondu 1.

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pieņēma atzinumu 2005. gada 6. aprīlī 2.2.

Reģionu komiteja iesniegusi atzinumu 2005. gada 13. aprīlī 3.3.

Eiropas Parlaments sniedza savu atzinumu pēc pirmā lasījuma 2005. gada 6. jūlijā 4.4.

Padome 2006. gada 5. maijā panāca politisku vienošanos ar mērķi pieņemt kopēju nostāju 5.

saskaņā ar Līguma 251. pantu.

Padome 2006. gada 12. jūnijā pieņēma kopēju nostāju par priekšlikumu, kas izklāstīts 6.

dokumentā 9059/06.

II MĒRĶI

EK Līguma 158. pantā ir noteikts Kopienas mērķis veicināt harmonisku attīstību, un 7.

160. pantā paredzēts Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), kura mērķis ir atbalstīt re

ģionālo atšķirību novēršanu.

Reģionālās attīstības atšķirīgo līmeņu izlīdzināšanai Kopienā vajadzīgas atšķirīgas pieejas gan 

budžeta, gan tematikas ziņā. ERAF darbības tādējādi ir atšķirīgas katrā saņēmējreģionā, tom

ēr tās balstās uz Eiropas Savienības prioritātēm, kas noteiktas Lisabonā un Gēteborgā.

Šīs regulas mērķis ir noteikt pienākumus, palīdzības jomu un Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda palīdzības saņemšanas nosacījumus.



9059/4/06 REV 4 ADD 1 lk 3

DG G I LV

III KOPĒJĀ NOSTĀJA

Vispārēji noteikumi

Padome, kas piekrīt Komisijas priekšlikuma mērķiem, tomēr ir pielikusi visas pūles, lai 8.

uzlabotu dažus noteikumus un iekļautu vēl dažas iezīmes. Lielākā daļa no tiem ir sīki aprakst

īti zemāk. Dažas no iezīmēm ir īpaši saistītas ar:

PVN-

Komisija ierosināja neatgūstamo PVN uzskatīt par atbilstīgu tikai ESF gadījumā. 

Eiropadome ir nolēmusi, ka neatgūstamais PVN būs atbilstīgs saskaņā ar ERAF, ESF 

un Kohēzijas fonda noteikumiem tikai tām dalībvalstīm, kuru IKP nepārsniedz 85% no 

vidējā ES IKP. Eiropas Parlaments ir lūdzis tos nosacījumus, kas attiecas uz minēto dal

ībvalstu grupu, attiecināt uz visām dalībvalstīm. Padome nolēma pieņemt šo Eiropas 

Parlamenta lūgumu un paplašināja neatgūstamā PVN atbilstību, to attiecinot uz visām 

dalībvalstīm.

Mājokļi-
Komisija ierosināja iekļaut mājokļu izdevumus neatbilstīgajos izdevumos. Eiropadome 

ierosināja paredzēt mājokļu izdevumus kā atbilstīgus ERAF regulā tikai tām dalībvalst

īm, kuru IKP nepārsniedz 85% no vidējā ES IKP, par ko Padome un Eiropas 

Parlaments varētu vienoties, balstoties uz Komisijas priekšlikumu. Tādēļ Padome, 

pamatojoties uz Komisijas ierosinājumu, ņemot vērā EP pirmā lasījuma ierosinātos groz

ījumus, savā kopējā nostājā ieviesa īpašu noteikumu, ar ko minētajām dalībvalstīm m

ājokļu izmaksas padarīja par atbilstīgām pie īpašiem nosacījumiem (7. pants).



9059/4/06 REV 4 ADD 1 lk 4

DG G I LV

- „Reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības” mērķa darbības jomas paplašinā

šana

Komisija ierosināja noslēgt to darbību sarakstu, kas ir atbilstīgas ERAF finansējumam, 

kā noteikts 5. pantā (Reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķis). Tomēr 

Padome nolēma šajā sarakstā vēl iekļaut papildu darbības (tostarp lielāko daļu Eiropas 

Parlamenta ierosināto darbību) un nenoteikt šo sarakstu kā pilnīgu. Tādējādi Padome 

tomēr ņēma vērā to, ka dalībvalstīm ir pienākums koncentrēties uz atsevišķām, ar 

Lisabonas stratēģiju saistītām prioritātēm, tādēļ zināma koncentrēšanās ir paredzēta ar t

ā saucamo "piešķiršanu", kas ieviesta Padomes Regulā, ar ko nosaka Eiropas Reģionāl

ās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda vispārējos noteikumus, p

ēc attiecīga Eiropadomes ieteikuma. Komisija neiebilda pret šādu pamatojumu.

Priekšlikuma detalizētas izskatīšanas laikā (2004. gada jūlijs - 2006. gada maijs) ir ieviestas 9.

vairākas redakcionālas izmaiņas, lai tekstu precizētu, risinātu juridiski lingvistiskus jautājumus 

un nodrošinātu regulas vispārējo saskaņotību, kā arī dažādu paketē iekļauto regulu saskaņot

ību. Šīs izmaiņas nav minētas šajā piezīmē, ja vien tās nepieņem Eiropas Parlamenta groz

ījumus.

Savā plenārsēdes balsojumā 2005. gada 6. jūlijā Eiropas Parlaments pieņēma 102 priek10.

šlikuma grozījumus, un lielākā daļa no tiem - vai nu pilnībā, daļēji vai pēc būtības - ir iekļauti 

Padomes kopējā nostājā.
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Juristiem-lingvistiem izstrādājot kopējās nostājas teksta galīgo redakciju, atsevišķu apsv11.

ērumu un pantu numerācija ir mainīta. Šajā dokumentā ir ievērota numerācija, kas izmantota 

kopējā nostājā un tādēļ numerācija reizēm atšķiras no Parlamenta nostājas un grozītā priek

šlikuma tekstā izmantotās numerācijas.

Apsvērumi

Padome Komisijas priekšlikumā ir grozījusi vairākus apsvērumus, kā arī pieņēmusi dažus 12.

jaunus apsvērumus, lai atspoguļotu labojumus un grozījumus, kas veikti Regulas pantos. Tād

ējādi Padome ir pieņēmusi pilnībā vai daļēji vai pārfrāzējot, Eiropas Parlamenta grozījumus 

nr. 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14.

I nodaļa - Vispārēji noteikumi (1. - 7. pants)

Vispārējos noteikumos, izņemot 8. punktā minētos būtiskos grozījumus, Padome iekļāva vair13.

ākus grozījumus, nolūkā pilnīgāk apzināties ERAF specifiku saistībā ar 3 mērķiem. Padome t

ādēļ ieviesa dažas jaunas darbības jomas, tostarp arī lielu daļu no tām, ko ierosināja Eiropas 

Parlaments. Pēdējie ir aprakstīti zemāk.

Padome 3. pantā ir pilnībā pieņēmusi grozījumu Nr. 20 un daļēji grozījumu Nr. 21 (tīklu 14.

veidošana, sadarbība un pieredzes apmaiņa) un Nr. 22 (ietver atbalstu un pakalpojumus uzņ

ēmumiem, jo īpaši MVU).

4. pantā par Konverģences mērķi Padome ir pilnībā pieņēmusi grozījumu Nr. 29.15.
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Tā ir arī daļēji pieņēmusi šādus grozījumus: Nr. 25 (vietējo ekonomikas struktūru ieviešana 

un ilgtspējīgu darbavietu izveide un saglabāšana), grozījums Nr. 27 un 28 (atsauce uz Eiropas 

Pētniecības telpu, valsts un privātā sektora partnerību), Nr. 30 (vietējās attīstības ierosmes un 

palīdzība struktūrām, kas sniedz vietējos pakalpojumus, lai radītu jaunas darbavietas, ja tādas 

darbības neietilpst Regulas (EK) Nr. …/… (ESF) darbības jomās), Nr. 117/32 (ūdensapgāde 

un ūdens un atkritumu apsaimniekošana, investīcijas NATURA 2000 teritorijās), pieņēma 

grozījumu Nr. 34 (jaunu, ilgtspējīgāku tūrisma modeļu sekmēšana) un tā daļu Padome iev

ērojami paplašināja 4. panta 6. un 7. punktā (kultūra), Nr. 38 (atsauce uz arodmācībām).

Lai arī pēc pamatīgas izskatīšanas Padome nevarēja pieņemt grozījumu nr. 40, Komisija 

iesniedza Padomes protokolā deklarāciju par sabiedrības drošības jautājumu.

5. pantā par Reģionālo konkurētspējas un nodarbinātības mērķi Padome pilnībā pieņēma groz16.

ījumu Nr. 44 ("pakāpeniskas attiecināšanas" reģionu elastība), Nr. 53 un Nr. 60.

Tā pieņēma pilnībā vai daļēji šādus grozījumus: Nr. 45 (vietējo vajadzību ņemšana vērā), Nr. 

46 (industriālās pētniecības un tehnoloģiju attīstības, MVU veicināšana), Nr. 47 (uzlabot 

MVU piekļuvi finansējumam), Nr. 51 (atsauce uz terciāro izglītību un pētniecības iestādēm), 

Nr. 112 (rūpnieciskie rajoni, ar bioloģisko daudzveidību un NATURA 2000 saistītas 

infrastruktūras veicināšana, kultūra un tūrisms), Nr. 59 (efektīvas enerģijas pārvaldības sist

ēmu attīstība), Nr. 63 (radiālās saites ar galvenajām dzelzceļa līnijām), Nr. 64 (rīcības plānu 

izstrāde ļoti maziem un amatniecības uzņēmumiem).

6. pantā par Teritoriālās sadarbības mērķi Padome ir pilnībā pieņēmusi grozījumu Nr. 65 un 17.

67.

Tā ir arī daļēji vai pēc būtības pieņēmusi šādus grozījumus: Nr. 68 (stiprina saites starp lauku 

un pilsētu teritorijām), Nr. 72 (nepilnīgs saraksts), Nr. 74 (sausums), Nr. 80 (starpreģionu 

sadarbība, atsauce uz 8. pantu), Nr. 82 (mājokļu izmaksu atbilstība pie īpašiem nosacījumiem)
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II nodaļa - Īpaši noteikumi par teritoriālām īpatnībām (8. līdz 11. pants)

Salīdzinājumā ar Komisijas priekšlikumu šī kopējās nostājas daļa netika būtiski mainīta. 18.

Galvenās izmaiņas tādēļ ir tās, ko ierosinājis Eiropas Parlaments, jo īpaši pilsētu aspekta 

stiprināšana.

Šajā nodaļā pilnībā vai daļēji iekļāva šādus Eiropas Parlamenta grozījumus - Nr. 83 (gandrīz 

pilnībā - ilgtspējīga pilsētu attīstība, ilgtspējīga izaugsme, pilsētvides uzlabošana, utt.), Nr. 88 

(atsauce uz Līgumu), Nr. 84 (sliekšņa palielināšana), Nr. 89 un 90 (atverot 4. un 5. panta 

sarakstu).

III nodaļa - Īpaši noteikumi par „Eiropas teritoriālās sadarbības” mērķi (12. līdz 21. pants)

Padomes kopējā nostājā par šo nodaļu bija jāapmierina īpaša prasība atspoguļot attiecīgos 19.

Vispārējās regulas noteikumus. Šajā otrajā regulā ieviestās izmaiņas un grozījumi tādēļ tika 

iekļauti šajā nodaļā. Šāda pieeja bieži vien ir izraisījusi ievērojamu Komisijas priekšlikuma p

ārfrāzējumu (bieži paturot tā būtību), un tādēļ vairāki Eiropas Parlamenta grozījumi netika pie

ņemti, jo tie zaudēja savu nozīmi pēc šī pārfrāzējuma. Neskatoties uz to, grozījumus Nr. 102 

un 108 bija iespējams pilnībā iekļaut kopējā nostājā.
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IV NEPIEŅEMTIE EIROPAS PARLAMENTA IEROSINĀTIE GROZĪJUMI

Pēc pamatīgas izskatīšanas un rūpīgas pārbaudes Padome nevarēja pieņemt šādus Eiropas 20.

Parlamenta grozījumus: Nr. 2, 6, 8, 9, 13/115, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 31, 33, 35, 36, 37, 

39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70 71 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 87, 116, 91-101, 

103, 104, 105, 106, 107, 109.

Dažus no šiem grozījumiem nevarēja pieņemt tādēļ, ka tie neatbilda Padomes Regulas 21.

noteikumiem, ar ko paredz Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un 

Kohēzijas fonda vispārējos noteikumus, piemēram, grozījumi par „reģionālās konkurētspējas 

un nodarbinātības” mērķa nosaukuma izmaiņām, t.i. grozījums Nr. 16 un 19. Citkārt, piem

ēram, grozījuma Nr. 18, 85 un 106 gadījumā, teksts tika pārfrāzēts tiktāl, ka grozījums vairs 

tam neatbilda. Grozījumus Nr. 31, 36, 91 vai 103 Padome pieņēma horizontāli Padomes 

Regulā, kurā nosaka Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas 

fonda vispārīgos noteikumus. Citkārt Padome uzskatīja, ka tie pārlieku paplašinātu regulas 

darbības jomu, piemēram, grozījumi Nr. 19, 24, 26, 33, 35, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 

61, 66, 70 71 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81. Grozījumus no Nr. 91 līdz 101 nebija iespējams pie

ņemt, ņemot vērā, ka programmas „Eiropas teritoriālās sadarbības mērķis" saturam būtu jābūt 

pēc iespējas saistītākam ar abu citu mērķu darbības programmām.



9059/4/06 REV 4 ADD 1 lk 9

DG G I LV

V SECINĀJUMS

Padome ir ietvērusi lielu daļu Eiropas Parlamenta grozījumu savā kopējā nostājā, kas pilnībā22.

saskan ar Komisijas priekšlikuma mērķiem.

Visā kopējā nostājā Padome ir centusies panākt saprātīgu un realizējamu ieinteresēto personu 23.

un citu attiecīgu pušu interešu līdzsvaru. Komisija ir atzinusi Padomes kopējās nostājas vispār

ējo līdzsvaru un Padomē 2006. gada 5. maijā par to panākta vienprātīga politiska vienošanās.

___________________


