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Jūsu projekta sastādītājs atzinīgi novērtē Komisijas priekšlikumus par nākamās paaudzes 
kohēzijas politikas programmām programmu veidošanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam. 
Viņš piekrīt tādiem Komisijas noteiktiem stratēģiskiem mērķiem kā resursu koncentrēšana, 
vienkāršošana un decentralizācija, lielāka stratēģiskā orientācija uz Savienības prioritātēm, 
vienkāršota programmu veidošanas sistēma, utt. 

Lai novērtētu šī priekšlikuma ietekmi uz vidi, projekta sastādītājs ņēma vērā ne tikai 
priekšlikumus Padomes regulai, kas paredz vispārīgus noteikumus attiecībā uz Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu (COM(2004)0492), 
bet arī regulu projektus saistībā ar konkrētiem fondiem - (COM(2004)0493, COM(2004)0494 
un COM(2004)0495). 

Jūsu projekta sastādītājs uzskata, ka ES ir vajadzīga elastīgāka pieeja visai programmu 
veidošanas sistēmai, kā arī struktūrfondu un Kohēzijas fonda realizēšanai, lai veicinātu 
Eiropas konkurētspēju un sasniegtu tos mērķus, kas ir izvirzīti Lisabonā un Gēteborgā. Viņš 
atbalsta papildu pasākumus, kas mazinātu administratīvā darba slodzi un palielinātu sistēmas 
realizēšanas lietderību un efektivitāti. Tas arī veicinātu visu saņēmējvalstu un saņēmējreģionu 
fondu apgūšanas spēju un sekmētu visas Eiropas Savienības ekonomikas attīstību. Tā paša 
iemesla dēļ jāņem arī vērā jauno dalībvalstu īpašās attīstības vajadzības.

Lai veicinātu Kohēzijas fonda efektīvu izmantošanu, svarīga un atbalstāma ir atbilstības 
kritēriju piemērošana tādām jaunām jomām, kas sekmē nepārtrauktu attīstību, piemēram, 
enerģētikas efektīva izmantošana, atjaunojamā enerģija un ogļskābās gāzes mazināšana vai 
tīrs pilsētas transports un attīstīts sabiedriskais transports. Turklāt Kohēzijas fonda finanšu 
instrumenti jāvirza tieši uz ūdens sistēmas pārvaldi ūdens satecēs un īpaši uz tām 
programmām, kas saistītas ar aizsardzību pret plūdiem.

Vēl viens svarīgs jautājums attiecībā uz Kohēzijas fondu ir N+2 noteikuma ieviešana, kā 
rezultātā rodas automātiska līdzekļu neizmantošana. Kā uzskata projekta sastādītājs, tas varētu 
radīt nopietnu kaitējumu gan plānošanas, gan realizācijas stadijās, īpaši liela mēroga vides 
(piem. mazāki kaitējumi, notekūdeņu attīrīšana, dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana vai 
atkritumu savākšana) vai infrastruktūras projektiem, kur projektu sagatavošana un ieviešana 
aizņem ilgāku laiku, dažreiz pat vairākus gadus. Kohēzijas fonda gadījumā, kurā ietilpst 
ievērojams skaits projektu apkārtējās vides sektorā, pašreizējos noteikumus attiecībā uz N+2 
jāsaglabā. Pie tam projekta sastādītājs domā, ka neizmantotie līdzekļi nav jāpazaudē, bet 
jāizmanto jauniem projektiem.

Nākamajā programmu veidošanas periodā visos plānos un programmās tiks izmantoti 
stratēģiskie vides novērtējumi (turpmāk – SEA), kā to prasa SEA Direktīva (2001/42/EK). 
Pēc jūsu projekta sastādītāja domām Komisijai jāizveido pamatnostādnes, kā veikt 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānu un programmu SEA saskaņā ar SEA Direktīvas 
prasībām. Ja SEA piemēro sistemātiski un pareizi, tas varētu būt spēcīgs instruments, lai 
mazinātu risku, kas saistīts ar vidi graujošiem projektiem.

Komisija ieteica citu vides projektu sliekšņa kritēriju. Nav pārliecinoša pamatojuma 
diskriminējošai pieejai, jo lielajiem projektiem ir jāsagatavo vairāk dokumentu, kas bieži vien 
dārgi izmaksā (piem. pilna izmaksu analīze), un tos iesniedz novēloti, jo tiem ir vajadzīgs 
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Komisijas apstiprinājums. Tādu pašu sliekšņa kritēriju jāpiemēro visiem projektiem, lai 
izvairītos no diskriminācijas attiecībā uz vides projektiem, kur ir skaidri redzami racionālie un 
potenciālie labumi.

Lai veicinātu fondu apgūšanas spēju, izvairoties no nevajadzīgas līdzekļu neizmantošanas, ir 
jāuzsver trīs jautājumi. Pirmkārt, ļoti svarīgs ir sākotnējās finansēšanas līmenis, jo tas lielā 
mērā veicina ātru darbības programmas uzsākšanu, īpaši vides aizsardzības jomā. Tāpēc ir 
svarīgi noteikt projekta priekšapmaksas līmeni īpaši finansiāli vājām saņēmējām valstīm. Jūsu 
projekta sastādītājs atbalsta sabalansētu 10% augšējo limitu visiem fondiem, nevis tikai 
diferencēšanu starp struktūrfondiem un Kohēzijas fondu (7% struktūrfondiem un 10,5% 
Kohēzijas fondam). Otrkārt, ir arī vajadzīgi elastīgāki programmas veidošanas noteikumi 
attiecībā uz iespējamo resursu reālo pārdalīšanu starp projektiem un prioritātēm. Treškārt, 
neliekas apmierinoša 'monofonda pieeja', ko izvirza Komisija, nosakot augšējo robežu 5% 
apmērā finanšu līdzekļu pārdalīšanai starp dažādiem fondiem. Pēc jūsu projekta sastādītāja 
domām šī attiecība jāpalielina vismaz līdz 20%, lai dalībvalsts iestādēm dotu iespēju 
neizmantoto naudu novirzīt no viena fonda un citu.

Jautājumā par izdevumu atbilstības kritēriju noteikumiem regulas projektā norādīts, ka PVN 
nav visos gadījumos piemērojams finansējumam no Eiropas Pētniecības un attīstības fonda 
(turpmāk - ERDF) (un Kohēzijas fonda), neskatoties uz to, vai to atmaksā, vai nē. Tātad, ja 
jaunie noteikumi par PVN stājas spēkā, tad faktiskā atbalsta likme samazinās par noteikto 
PVN, kas nozīmē, ka rezultātā nacionālās līdzfinansēšanas līmenis palielinās. Ņemot vērā 
iepriekš minēto, jūsu projekta sastādītājs domā, ka pašreizējie noteikumi par PVN 
pievienošanu jāpatur nākamajā programmas veidošanas periodā. Neatmaksājamo PVN 
jāsaglabā Eiropas Pētniecības un attīstības fonda maksājumiem, kā tas ir gadījumā ar Eiropas 
Sociālo fondu. Ir ļoti svarīgi, lai visu fondu noteikumi būtu vienādi.

Runājot par principu 'piesārņotājs maksā', vides projekti paredz infrastruktūras izmantotājiem 
noteikt maksu. Tajā pašā laikā līdzfinansēšana tiek samazināta līdz ar plānotajiem 
turpmākiem ieņēmumiem no infrastruktūras projekta. Šī kombinācija noved pie tā, ka netiek 
ievērota stimulēšana, tā kā, jo labāk tiek īstenots piesārņotāju maksāšanas princips (t.i. 
augstāki vides izmaksas procenti tiek uzlikti izmantotājiem), jo zemāks ir līdzfinansējums 
konkrētajam projektam. Lai risinātu šo problēmu, Komisija ieteica citu, daudz labāku 
noteikumu vides projektu līdzfinansējuma aprēķināšanai jaunajā programmu veidošanas 
periodā. Tomēr jaunie Regulas noteikumi ir neskaidri attiecībā uz šo aspektu un nav arī 
skaidrs, vai izmainītos noteikumus varētu piemērot saskaņā ar jauno Regulu.

Visbeidzot, Komisijai jānodrošina, lai struktūrfondi un Kohēzijas fonds piešķirtu 
līdzfinansējumu zonām ar augstu bioloģiskās daudzveidības vērtību, lai tās saglabātu, 
pārvaldītu un nepārtraukti attīstītu, īpaši Natura 2000 tīklā.

Vides, sabiedrības veselības un patērētāju aizsardzības komiteja lūdz Reģionālas attīstības 
komiteju kā atbildīgo komiteju ņemt vērā šādus punktus, izskatot Komisijas priekšlikumu.

1. Atzinīgi novērtē vairākkārtējus izteikumus par Kopienas ilgspējīgas attīstības prioritātēm, 
īpaši vides jautājumā, kā noteikts Gēteborgā, kā arī akcentē finansēšanas veidu 
koordināciju starp Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 
(turpmāk – EAFRD)un Eiropas Zivsaimniecībai fondu (turpmāk – EFF);
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2. Ņem vērā to, ka ziņojumos, kurus saskaņā ar noteikto kārtību iesniedz dalībvalstis, 
jānovērtē fondu ieguldījums saistībā ar Eiropas ilgspējīgas attīstības stratēģijas mērķiem 
(turpmāk –SDS), lai noteiktu progresu virzībā uz SDS mērķiem;

3. Piekrīt Komisijas viedoklim, ka ir svarīgi, lai fondu, EAFRD un EFF atbalstītās 
aktivitātes, veidotu daļu no integrētā darbības plāna;

4. Uzsver vajadzību pēc elastīgākiem programmas veidošanas noteikumiem īpaši attiecībā 
uz iespējamo reālo resursu pārdalīšanu starp projektiem un prioritātēm saskaņā ar 
realizācijas darbu;

5. Atzinīgi novērtē apstiprinājumu tam, ka stratēģisko nostādņu novērtēšanā, valstu 
stratēģiskajās norādēs un darbības programmās ir jāņem vērā stratēģiskā vides 
novērtējuma (turpmāk – SEA) un vides ietekmes novērtējuma (turpmāk – EIA) 
likumdošanas prasības;

6. Uzskata, ka dalībvalstīm jākonkretizē savu stratēģisko atsauu pamatnoteikumu un 
operatīvo programmu sagatavošanas darbi vides stratēģiskajam novērtējumam (SEA) un 
savlaicīgi jānodrošina vides ietekmes novērtējums (EIA) galvenajiem infrastruktūru 
projektiem;

7. Uzsver, ka visiem galvenajiem projektiem jānosaka vienāda summa -50 miljoni eiro -
projekta sagatavošanai;

8. Iesaka, ka saskaņā ar Komisijas īstenoto 'monofonda pieeju', fondu pārdales procentuālā 
attiecība jāpalielina vismaz līdz 20%;

9. Domā, ka saskaņā ar principa ‘piesārņotājs maksā’ piemērošanu, noteikumi par atbilstīgā 
līdzfinansējuma aprēķināšanu projektiem, kas rada ieņēmumus, jānosaka arī atlīdzība 
(darba samaksas premiālā sistēma) projekta veicinātajiem saistībā ar to, kādā apmērā 
princips tiek piemērots;

10. Uzskata, ka izmantojot konsultāciju palīdzību, fondiem jāpalielina nevalstisko 
organizāciju spēja iesaistīties sadarbībā ar struktūrfondiem; 

11. Uzskata, ka neatmaksājamam PVN jāpaliek spēkā attiecībā uz visu fondu, ne tikai 
struktūrfonda, ieguldījumiem;

12. Uzsver, ka svarīgs ir priekšfinansēšanas līmenis īpaši vides jomā, iesakot 10% augšējo 
limitu visiem fondiem;

13 Uzsver, ka, attiecībā uz automātisko naudas līdzekļu neizmantošanu, N+2 noteikumos ir 
jāatrod un jānovērš daži negatīvi momenti, un tāpēc Kohēzijas fondam ir jāatstāj 
pašreizējie noteikumi, bet finanšu apjoms, ko nosaka N+2 noteikumi, ir jāizmanto vēlreiz 
saskaņā ar izlīdzināšanas politiku; 

14. Aicina Komisiju nodrošināt, lai struktūrfondi un Kohēzijas fonds dotu līdzfinansējumu to 
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zonu saglabāšanai, pārvaldībai un ilgspējīgai attīstībai, kur ir augsta bioloģiskās 
daudzveidības vērtība īpaši Natura 2000 tīklā;

15. Uzskata, ka Eiropas Sociālajam fondam jādot savs ieguldījums tālākā profesionālo 
darbinieku apmācībā, lai iegūtu kvalifikāciju, kas saistīta ar vides aizsardzību.
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