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ĪSS PAMATOJUMS

Jūsu projekta sastādītājs apsveic Komisijas priekšlikumu regulai par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu (turpmāk – ERDF). Pēc viņa domām priekšlikums veicina savienot kohēzijas 
politiku ar Lisabonas un Gēteborgas mērķiem. Viens no galvenajiem Eiropas Savienības 
mērķiem ir patiesi garantēt attīstības procesa adekvātu līdzsvaru starp ekonomikas, sociāliem 
un vides aspektiem. ERDF paredz iejaukšanos virknē problēmu un jomu, kas, vispārīgi 
runājot, atbilst iepriekš minētiem mērķiem. Tomēr jūsu projekta sastādītājs uzskata, ka 
attiecīgos pantos jāiekļauj tālāk minētās jomas, lai uzlabotu šī fonda darbības rezultātus, 
sevišķi vides jomā.

Piemēram, mums jāuzsver vides aizsardzības pīlāra svarīgums saistībā ar reģionālajiem 
fondiem, kas “Konverģences” mērķos orientēti uz attīstībā atpalikušiem reģioniem. Šajos 
reģionos parasti ir atpalikusi rūpniecība un stipri piesārņotas vietas, kā arī augsts apdzīvotības 
blīvums. Noteiktu ražotņu rekonstrukcija šajos apgabalos prasa ne tikai ekonomisko 
rentabilitāti, bet arī augstus vides aizsardzības standartus. Tāpēc ir jāatbalsta un jāfinansē tieša 
palīdzība investīciju piesaistīšanā, lai ieviestu pašus progresīvākos tehnoloģiskos risinājumus.

Apstākļu radīšana, kas vērsta uz atšķirību samazināšanu vides aizsardzības pasākumos starp 
dalībvalstīm, ir būtiska un prioritāra, īpaši saistībā ar pēdējo skaita paplašināšanos. Visā ES 
jāievieš Natura 2000 vai Ūdens struktūrdirektīva un jāreklamē ilgspējīgas attīstības stratēģija, 
lai rezultāti būtu iedarbīgāki. 

ES strukturālās politikas efektivitāti tiktu ievērojami paaugstināta, ja reģioni nebūti pārslogoti 
ar vairākiem ilgtermiņa un stingriem ierobežojumiem, vērstiem uz specifiskām lokālām 
prioritātēm. Bez tam šo fondu izmantošanas procedūras vajadzētu vienkāršot. Patiesībā 
detalizēti un specifiski procedūras noteikumi rada lielu risku, jo tie palēnina jaunu, kvalitatīvu 
un tīru tehnoloģiju ieviešanu un bloķē visu vides aizsardzības uzlabošanas procesu. Tāpēc 
jautājums par dabiskās vides absorbcijas spēju pelna īpašu Eiropas Komisijas un dalībvalstu 
uzmanību.

Attiecībā uz konkrētiem noteikumiem par izdevumu atbilstību, regulas projektā ir teikts, ka 
finansējums no ERDF (un Kohēzijas fonda) nav apliekams ar PVN nevienā gadījumā, 
neatkarīgi no tā, vai tas ir atmaksājams, vai nē. No tā izriet, ka, ja stājas spēkā jaunie PVN 
normu piemērošanas noteikumi, tad faktiskais atbalsta koeficients tiek samazināts, izejot no 
piemērotā PVN koeficienta, kas faktiski nozīmē, ka pieaug nacionālā līdzfinansējuma līmenis. 
Ņemot šo vērā, projekta sastādītājs domā, ka spēkā esošie PVN normu piemērošanas 
noteikumi jāsaglabā uz nākošo programmējamo periodu. Neatmaksājamais PVN jāatstāj 
ERDF iemaksām, kā tas ir Eiropas Sociālā fonda gadījumā. Jūsu projekta sastādītājs uzskata, 
ka tie paši noteikumi par izdevumu atbilstību jāpiemēro visiem fondiem.

GROZĪJUMI

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

1. grozījums
2. panta 1. punkts

ERDF atbalsta palīdzības finansēšanu, lai 
nostiprinātu ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, mazinot reģionālo 
nesaskaņotību un atbalstot reģionālo 
ekonomiku strukturālo attīstību un 
sakārtotību, ieskaitot atpalikušo industriālo 
reģionu pārveidi.

ERDF atbalsta palīdzības finansēšanu, lai 
nostiprinātu ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, mazinot reģionālo 
nesaskaņotību un atbalstot ilgspējīgu 
reģionālo ekonomiku strukturālo attīstību un 
sakārtotību, ieskaitot atpalikušo industriālo 
reģionu pārveidi.

Pamatojums

Srtukturāliem fondiem jāatbalsta un jāizstrādā ES ilgspējīgas attīstības stratēģija.

2. grozījums
2. panta 2. punkts

To veicot, ERDF paaugstina Kopienas 
prioritāšu efektivitāti un it īpaši stiprina 
konkurētspēju un jaunievedumus, rada 
pastāvīgas darba vietas un veicina videi 
labvēlīgu attīstību.

To veicot, ERAF paaugstina Kopienas 
prioritāšu efektivitāti un it īpaši stiprina 
konkurētspēju un jaunievedumus, veicina 
ilgspējīgu attīstību, rada pastāvīgas darba 
vietas un aizsargā un izkopj vidi.

Pamatojums

Viens no galvenajiem Eiropas Savienības mērķiem ir garantēt adekvātu līdzsvaru starp 
attīstības procesa ekonomiskiem, sociāliem un vides aspektiem. Nevar nenovērtēt vides 
aizsardzības pīlāra svarīgumu saistībā ar reģionālajiem fondiem, kas Konverģences mērķos 
(ERDF Regulas 4. pants, COM(2004)495) orientēti uz attīstībā atpalikušiem reģioniem. Šajos 
reģionos zemo investīciju dēļ tiek ignorēta ne tikai attīstība un civilizācijas process, bet arī 
vides aizsardzība. 

3. grozījums
  

1 OJ C ... /Not yet published in OJ.
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4. panta 3. punkts

3) Vide, ieskaitot investīcijas, saistītas ar 
atkritumu apsaimniekošanu, ūdensapgādi, 
pilsētas notekūdeņu attīrīšanu un gaisa 
kvalitāti, koordinētu piesārņojuma 
novēršanu un kontroli, piesārņotu vietu un 
zemes atveseļošanu, bioloģiskās 
daudzveidības un dabas aizsardzības 
veicināšanu, palīdzību maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (turpmāk – SME), lai 
veicinātu ilgspējīgas ražošanas modeļus, 
ieviešot rentablas vides pārvaldības 
sistēmas, kā arī ieviešot un izmantojot 
piesārņojuma novēršanas tehnoloģijas;

3) Vide, ieskaitot investīcijas, saistītas ar 
atkritumu apsaimniekošanu, ūdensapgādi, 
ūdens kvalitāti, upju baseinu aizsardzību 
un pārvaldību, vides riska novēršanu 
(ieskaitot aizsardzību pret plūdiem un 
iekšējo ūdeņu piesārņošanu), pilsētas 
notekūdeņu attīrīšanu un gaisa kvalitāti, 
koordinētu piesārņojuma novērošanu un 
kontroli, trokšņa līmeņa ierobežošanu,
piesārņotu vietu un zemes atveseļošanu, 
lauku teritoriju ainavu veidošanu,
bioloģiskās daudzveidības un dabas 
aizsardzības veicināšanu un palīdzību 
maziem un vidējiem uzņēmumiem(turpmāk 
– SME), lai veicinātu ilgspējīgas ražošanas 
modeļus, ieviešot rentablas vides 
pārvaldības sistēmas, kā arī ieviešot un 
izmantojot piesārņojuma novēršanas 
tehnoloģijas, ieskaitot klimata izmaiņu 
novēršanas tehnoloģijas;

Pamatojums

Saskaņā ar Konverģences mērķu prioritātēm ir svarīgi ir iekļaut papildu jomas.

4. grozījums
4. panta 10. a punkts (jauns)

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

Pamatojums

Reģionos, kas saņem palīdzību saskaņā ar "Konverģences" mērķiem, parasti ir novecojusi 
rūpniecība un stipri piesārņotas teritorijas. Vēl jo vairāk, šo reģionu raksturīga iezīme ir arī 
liels iedzīvotāju blīvums. Tāpēc konkrētu rūpniecības nozaru pārstrukturēšana šajās 
teritorijās prasa ne tikai ekonomiskās rentabilitātes sasniegumus, bet arī augstus vides 
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aizsardzības standartus. Jāizmanto visprogresīvākie tehniskie risinājumi.

5. grozījums
5. panta 2. punkta a) apakšpunkts 

a) investīciju stimulēšana piesārņotu vietu 
un teritoriju atveseļošanai un 
infrastruktūras veidošana, kas saistīta ar 
bioloģisko daudzveidību un Natura 2000, 
lai atbalstītu ilgspējīgu lauku teritoriju 
ekonomisko attīstību un dažādošanu;

a) investīciju stimulēšana piesārņotu vietu 
un teritoriju atveseļošanai, kas veicina
ekonomisko, sociālo un vides potenciālu;

Pamatojums

Svarīgi uzlabot piesārņoto vietu vides vērtību saistībā ar dabu un bioloģisko daudzveidību, 
atzīstot, ka tam ir plašāki sociālie, vides un ekonomiskie ieguvumi. Sal. ar 5. panta 2. punkta 
aa) apakšpunkta (jauns) grozījuma pamatojumu.

6. grozījums
5. panta 2. punkta aa) apakšpunkts (jauns)

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

Pamatojums

Investīcijas bioloģiskajā daudzveidībā un Natura 2000 vietās nav jāsaista tikai ar tiešiem 
ekonomiskiem ieguvumiem, bet investīcijām jāatbalsta arī reģionu ilgspējīgie mērķi. Sal. ar 5. 
panta 2. punkta a) apakšpunkta grozījuma pamatojumu.

7. grozījums
5. panta 2. punkta d) apakšpunkts

d) plānu un pasākumu izstrāde, lai aizsargātu d) plānu un pasākumu izstrāde, lai aizsargātu 
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un pārvarētu dabīgos un tehnoloģiskos 
riskus.

un pārvarētu dabīgos un tehnoloģiskos 
riskus, ieskaitot klimata izmaiņas ietekmes 
atvieglošanu un piemērošanos tai, kā arī lai 
mazinātu plūdu risku, ieviešot Ūdens 
struktūrdirektīvu.

Pamatojums

Mēs sastopamies ar klimata izmaiņām, kas rada videi vislielāko apdraudējumu. Plūdi un 
Ūdens struktūrdirektīva ir saistīti, un tas šeit ir jāatzīmē.

8. grozījums
5. panta 2. punkta d a) apakšpunkts (jauns)

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

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem mazināt to ietekmi uz vidi, īpaši attiecībā uz 
atkritumiem un ūdeni.

9. grozījums
6. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) riska novēršana, ieskaitot kuģošanas 
drošības paaugstināšanu un aizsardzību pret 
plūdiem, jūras un iekšzemes ūdeņu 
piesārņošanu, erozijas, zemestrīču un lavīnu 
novēršana un aizsardzība pret tām. 
Programmās var būt iekļauts aprīkojuma 
nodrošinājums un pasākumi infrastruktūras 
attīstībai, transnacionālo palīdzības plānu 
izstrādāšana un īstenošana, kopējas riska 
plānošanas sistēmas, kā arī kopēju 
instrumentu izstrāde dabīgo un tehnoloģisko 
risku izpētei, novēršanai, pārraudzībai un 

c) riska novēršana, ieskaitot kuģošanas 
drošības paaugstināšanu un aizsardzību pret 
plūdiem, jūras un iekšzemes ūdeņu 
piesārņošanu, erozijas, zemestrīču un lavīnu 
novēršana un aizsardzība pret tām, kā arī 
klimata izmaiņas ietekmes atvieglošana un 
piemērošanās tai. Programmās var būt 
iekļauts aprīkojuma nodrošinājums un 
pasākumi infrastruktūras attīstībai, 
transnacionālo palīdzības plānu izstrādāšana 
un īstenošana, kopējas riska plānošanas 
sistēmas, kā arī kopēju instrumentu izstrāde 



PE 353.716v01-00 8/9 PA\556333LV.doc

LV

kontrolei. dabīgo un tehnoloģisko risku izpētei, 
novēršanai, pārraudzībai un kontrolei.

10. grozījums
7. panta a) daļa

a) PVN; a) atmaksājams PVN;

Pamatojums

Sal. Īss projekta sastādītāja pamatojums.

11. grozījums
9. panta 5) daļa

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

12. grozījums
12. panta 1) daļa

1) situācijas analīze sadarbības sfērā saistībā 
ar stiprajām un vājajām pusēm, un pieņemtā 
stratēģija problēmu risinājumam;

1) situācijas analīze sadarbības sfērā saistībā 
ar stiprajām un vājajām pusēm un
ilgspējīgiem attīstības mērķiem, un 
pieņemtā stratēģija problēmu risinājumam;

Pamatojums

Visu valstu stratēģijās jāievēro Eiropas ilgspējīgas attīstības stratēģijas mērķi.

13. grozījums
12. panta 3) daļa

3) informācija par prioritātēm ar to 
konkrētajiem mērķiem. Šos mērķus 
kvantitatīvi novērtē, lietojot ierobežotu 
indikatoru skaitu izpildes, rezultātu un 
ietekmes novērtēšanai Ar indikatoriem 
iespējams novērtēt mērķu sasniegšanas gaitu 

3) informācija par prioritātēm ar to 
konkrētajiem mērķiem. Šos mērķus 
kvantitatīvi novērtē, lietojot ierobežotu 
indikatoru skaitu izpildes, rezultātu un 
ietekmes novērtēšanai Ar indikatoriem 
iespējams novērtēt mērķu sasniegšanas 
norisi un efektivitāti, īstenojot prioritātes, un 
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un efektivitāti, īstenojot prioritātes; tie ir saistīti ar sociālekonomisko, 
strukturālo un vides stāvokli;

Pamatojums

Projekti un programmas jānovērtē ar vides, sociālo un ekonomisko indikatoru kopumu.


