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ĪSS PAMATOJUMS

Whilst there is much to be welcomed in the Strategic Guidelines, it is felt that certain 
problems arise from the manner in which they are framed.

First, there is no statement of an overall objective in terms of which the synergies between 
measures taken under each of the axes can be measured.

Second, there is a degree of overlap both within and between the detailed guidelines under 
several of the axes. This creates potential difficulties for Member States in determining under 
which of the axes parts of their programmes should fall. There is also an occasional lack of 
clarity as to what exactly is being encouraged or, at least, permitted.

Third, the main priority stated under each axis does not always fully reflect the thrust of the 
Council Regulation.

In addition, some clarification seems to be needed as to whose activities the axes are directed, 
particularly because of the funding proportions allocated under the Regulation to each of 
them.

In this context, it is taken by the draftsperson that:

a) axis 1 is intended to relate principally to those involved in primary production in the 
agricultural and forestry sectors, with the purpose of promoting both on farm and in forest 
diversification and involvement in activities that will create efficiencies in or add value to the 
primary production; 

b) axis 2 is intended to cover all actors, including those concerned in primary production, 
involved with the provision of environmental goods, such as the promotion of biodiversity, 
increasing sustainability, preservation of the natural landscape and cultural heritage; 

c) axis 3 is intended to assist rural communities more generally and in two related respects:

− first, in their economic development by the promotion of business activities appropriate to 
the rural economy, in the main other than by primary producers, such as secondary 
production, support services for primary production, the development of tourism, craft and 
other enterprises; 

− second, in the improvement of local amenities with the purpose of achieving a good 
quality of life and averting depopulation.

In both cases, there is emphasis on the potential of women and young people as economic 
actors.

d) axis 4, following on the former Leader programme, is intended to bring together 
partnerships of those covered by each of the other axes with a view to the establishment of a 
coherent overall development strategy aligned to local conditions.



PA\583570LV.doc PE 364.667v01-004/11 PA\583570LV.doc

LV

On this understanding and in light of the problems identified above, various amendments are 
being suggested.

Under axis 1, it is felt that more emphasis should be put in the main guideline on stimulating 
innovation and integration in the food chain, that reference to the fuel chain should be added 
and that the reference to investment in physical and human capital should be seen as 
supportive of innovative and integrative activities. The amended version seems better to 
reflect the more detailed guidance that follows. There are also some suggested alterations, 
particularly under indents 2 and 5, intended to offer better illustration of the kind of actions 
envisaged.

With axis 2, it is felt that, under the main guideline, the reference to "high nature value 
farming and forestry systems" is confusing as it could be taken to mean naturally engendered 
economic value.  This cannot be correct in the context of the fact that the Regulation deals 
with areas with natural handicaps under this axis. The amendment to the guideline is intended 
to make it clear that the emphasis is on environmental goods, including the promotion of 
biodiversity and sustainability and the preservation of the natural and cultural landscape.
Some minor changes have been suggested to existing indents and a new one referring to the 
cultural and natural heritage introduced.

The proposed guideline under axis 3 refers to "the overarching priority of creating 
employment opportunities". This does not seem to reflect the content of the Regulation, which 
also places stress on the quality of life, and appears to miss the point that economic 
development is a primary driver in the creation of employment opportunities. The suggested 
redrafting is intended to provide a better reflection of what appears to be envisaged under the 
Regulation. Some clarifications have also been made to the indents, including one to direct it 
more closely to the role and needs of women in rural economies, including the issue 
(identified in the European Parliament's Resolution of 3 July 2003 (P5_TA(2003)0432) on 
women in rural areas of the European Union) of the amount of unpaid work undertaken, 
resulting in lack of provision for their later years.

Little change is suggested in relation to axis 4, except that it is felt that the use of the word 
"endogenous", as it appears in the English version at least, makes the point less plainly than 
desirable and rewording is recommended.

In the guideline concerned with translating priorities into programmes, it is felt that the 
opportunity should be taken both to introduce a reference to spatial planning and to the 
involvement of stakeholders under Article 6 of the Regulation. Similarly, under the guideline 
concerning complementarity between Community Instruments, it seems appropriate both to 
include TEN-T and Life+ and to acknowledge that, in some member states, the 
complementarity between different funds will need to be addressed at regional as well as 
national level.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Normatīvās rezolūcijas projekts

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
Pielikuma 3.1 iedaļas, Vadlīnija, 2. punkts

Resursiem, kuri paredzēti 1. prioritāšu 
jomai, jāveicina spēcīgas un dinamiskas
Eiropas lauksaimniecības pārtikas nozares
attīstība, galveno uzmanību veltot tādām 
prioritātēm, kā zināšanu nodošana un 
jauninājumi pārtikas ķēdē, un tādām 
prioritārām sfērām, kā ieguldījumi fiziskajā 
un cilvēku kapitālā.

Resursiem, kuri paredzēti 1. prioritāšu 
jomai, jāveicina spēcīgu un dinamisku
lauksaimniecības un mežsaimniecības
nozaru attīstība, galveno uzmanību veltot 
divām prioritātēm: jauninājumu 
sekmēšanai un integrācijai pārtikas un 
degvielas ķēdēs, kā arī ieguldījumiem 
fiziskajā un cilvēku kapitālā, tostarp 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
lietošanas veicināšanai.

Grozījums Nr. 2
Pielikuma 3.1 iedaļas 1. punkta 2. ievilkums

lauksaimniecības pārtikas ķēdes integrācijas 
uzlabošana. Eiropas pārtikas rūpniecība ir 
viena no konkurētspējīgākajām un 
novatoriskākajām pasaulē, tomēr tai nākas 
saskarties ar pieaugošu globālu konkurenci. 
Lauku ekonomikā paveras plašas iespējas, 
izveidot un laist pārdošanā jaunus produktus, 
ar dažādu kvalitātes programmu palīdzību 
piesaistīt lielāku vērtību lauku apvidiem, kā 
arī nostiprinātu Eiropas produktu vietu ārpus 
ES teritorijas. Konsultatīvo dienestu 
pakalpojumu izmantošana un to sniegtais 
atbalsts Kopienas standartu ievērošanā 
sekmēs šo integrācijas procesu. Tirgus 
orientēta lauksaimniecības nozare palīdzēs 
tālāk nostiprināt Eiropas lauksaimniecības 
pārtikas nozari – vienu no lielākajiem darba 
devējiem un ekonomiskās izaugsmes 
avotiem.

lauksaimniecības pārtikas ķēdes integrācijas 
uzlabošana. Eiropas pārtikas rūpniecība ir 
viena no konkurētspējīgākajām un 
novatoriskākajām pasaulē, tomēr tai nākas 
saskarties ar pieaugošu globālu konkurenci. 
Lauku ekonomikā paveras plašas iespējas, 
izveidot un laist pārdošanā jaunus produktus, 
un ar dažādu kvalitātes programmu 
palīdzību piesaistīt lielāku vērtību lauku 
apvidiem, primāro ražotāju iesaistīšanā 
pārstrādes un tirdzniecības iniciatīvās, kā 
arī vietējās mazumtirdzniecības sekmēšanā, 
lai samazinātu pārtikas ceļu.  Tāpat 
paveras iespējas nostiprināt Eiropas 
produktu vietu ārpus ES teritorijas, jo īpaši 
attīstot nišas tirgus. Konsultatīvo dienestu 
pakalpojumu izmantošana un to sniegtais 
atbalsts Kopienas standartu ievērošanā, kā 
arī atbalsts zinātniskajai izpētei un 

  
1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.



PA\583570LV.doc PE 364.667v01-006/11 PA\583570LV.doc

LV

tirdzniecības veicināšanai sekmēs šos
integrācijas procesus. Tirgus orientēta 
lauksaimniecības nozare palīdzēs tālāk 
nostiprināt Eiropas lauksaimniecības 
pārtikas nozari – vienu no lielākajiem darba 
devējiem un ekonomiskās izaugsmes 
avotiem.

Grozījums Nr. 3
Pielikuma 3.1 iedaļas 1. punkta 4. ievilkums

Dinamiskas uzņēmējdarbības veicināšana. 
Neseno reformu rezultātā ir izveidota tirgus 
orientēta vide Eiropas lauksaimniecībai. Tā 
paver jaunas iespējas lauksaimniecības 
uzņēmējiem. Taču šā ekonomiskā potenciāla 
realizēšana būs atkarīga no stratēģisko un 
organizatorisko prasmju pilnveides.

Dinamiskas uzņēmējdarbības veicināšana. 
Nesenās reformas ir radījušas uz tirgu
orientētu vidi Eiropas lauksaimniecībai. Tā 
paver jaunas iespējas uzņēmējdarbībai
lauksaimniecības jomā. Taču šā ekonomiskā 
potenciāla izmantošana būs atkarīga no 
stratēģisko, uzņēmējdarbības un 
organizatorisko prasmju pilnveides.

Grozījums Nr. 4
Pielikuma 3.1 iedaļas 1. punkta 5. ievilkums

– jaunu mežsaimniecības un 
lauksaimniecības produktu noieta tirgu 
apgūšana. Jauni noieta tirgi var piedāvāt 
lielāku pievienoto vērtību. Atbalsts 
ieguldījumiem un mācībām nepārtikas 
produktu ražošanas jomā atbilstīgi lauku 
attīstības programmai var papildināt 
pasākumus, ko veic pirmā pīlāra ietvaros, 
radot novatoriskus jaunus produktu noieta 
tirgus vai palīdzot rast jauna veida 
atjaunojamās enerģijas izejvielas, 
biodegvielas un kāpināt pārstrādes jaudas.

- atbalsts zinātniskajai izpētei, 
ieguldījumiem un apmācībai jaunu 
produktu, procesu un tehnoloģiju 
attīstīšanai un izmantošanai. Šāds atbalsts 
var papildināt pasākumus, ko veic saistībā 
ar pirmo pīlāru, palīdzot radīt novatoriskas 
ražošanas metodes vai, piemēram, jauna 
veida atjaunīgās enerģijas izejvielas, 
biodegvielas, kā arī kāpināt pārstrādes 
jaudas.

Grozījums Nr. 5
Pielikuma 3.2 iedaļa, Vadlīnija
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Lai aizsargātu un bagātinātu ES dabas 
resursus un ainavas lauku apvidos, 
resursiem, kuri paredzēti 2. prioritāšu jomai, 
jāveicina trīs ES līmeņa prioritārās sfēras:
bioloģiskā daudzveidība un ekoloģiski 
vērtīgu lauksaimniecības un 
mežsaimniecības sistēmu saglabāšana, 
ūdens, kā arī klimata pārmaiņas. Pasākumi, 
kas paredzēti 2. jomas ietvaros, jāizmanto, 
lai īstenotu šos ekoloģiskos mērķus un 
sekmētu Natura 2000 lauksaimniecības un 
mežsaimniecības tīkla izveidošanu, veicinātu 
Gēteborgas saistību izpildi, proti, apturētu 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanos 
līdz 2010. gadam, palīdzētu sasniegt Ūdens 
pamatdirektīvas mērķus un Kioto protokola 
mērķus attiecībā uz klimata pārmaiņu 
mazināšanu.

Lai aizsargātu un bagātinātu ES dabas 
resursus un ainavas lauku apvidos, 
resursiem, kuri paredzēti 2. prioritāšu jomai, 
jāpalīdz attīstīt trīs ES līmeņa prioritārās
jomas: sekmēt bioloģisko daudzveidību un 
ilgtspējīgu lauksaimniecības un 
mežsaimniecības zemju izmantošanu, 
apkarot klimata pārmaiņas un sniegt 
ieguldījumu citu vides pasākumu veikšanā, 
piemēram, kultūras un dabas ainavas 
saglabāšanā un teritoriālā līdzsvara 
nodrošināšanā. Pasākumi, kuri paredzēti 
saistībā ar 2. jomu, jāizmanto, lai īstenotu 
šos ekoloģiskos mērķus un sekmētu 
Natura 2000 lauksaimniecības un 
mežsaimniecības tīkla izveidošanu, veicinātu 
Gēteborgas saistību izpildi, proti, apturētu 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanos 
līdz 2010. gadam, palīdzētu sasniegt Ūdens 
pamatdirektīvas mērķus un Kioto protokola 
mērķus attiecībā uz klimata pārmaiņu 
mazināšanu.

Grozījums Nr. 6
Pielikuma 3.2 iedaļas 3. ievilkums

Klimata pārmaiņu apturēšana.
Lauksaimniecība un mežsaimniecība ir 
galvenās nozares, kurās tiek radīti jauni 
atjaunojamās enerģijas veidi un izejvielas 
bioenerģijas ražošanas iekārtām. Attīstot šos 
enerģijas avotus, jāņem vērā mežu ietekme 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā 
un oglekļa piesaistīšanā, kā arī augsnes 
sastāvā esošās organiskās vielas.

Klimata pārmaiņu apturēšana.
Lauksaimniecība un mežsaimniecība ir 
galvenās nozares, kurās tiek radīti jauni 
atjaunīgās enerģijas veidi un izejvielas 
bioenerģijas ražošanas iekārtām. Attīstot šos 
enerģijas avotus, jāņem vērā mežu ietekme 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā 
un nepieciešamība sekmēt oglekli 
absorbējošas ekosistēmas, kā arī augsnes 
sastāvā esošās organiskās vielas.

Grozījums Nr. 7
Pielikuma 3.3 iedaļa, nosaukums

Dzīves kvalitātes uzlabošana un Dzīves kvalitātes uzlabošana lauku apvidos 
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diversifikācijas veicināšana lauku apvidos un lauku ekonomikas dažādošanas
veicināšana. 

Grozījums Nr. 8
Pielikuma 3.3 iedaļa, Vadlīnija

Resursiem, kas 3. prioritāšu jomas ietvaros
paredzēti lauku ekonomikas diversifikācijai
un dzīves kvalitātes uzlabošanai lauku 
apvidos, jāveicina galvenā prioritāte —
jaunu darba iespēju radīšana. Pasākumi, kas
paredzēti 3. prioritāšu jomas ietvaros, 
jāīsteno galvenokārt tādēļ, lai sekmētu 
resursu palielināšanu, prasmju apguvi un 
vietējo attīstības stratēģiju izstrādāšanu, kā 
arī nodrošinātu to, ka lauku apvidi piesaista 
arī nākamās paaudzes. Sekmējot apmācību, 
informētību un uzņēmējdarbību, jāņem vērā 
īpašās sieviešu un jauniešu vajadzības.

Resursiem, kuri saistībā ar 3. prioritāšu jomu 
paredzēti lauku ekonomikas dažādošanai un 
pasākumiem dzīves kvalitātes uzlabošanai 
lauku apvidos, jāveicina galvenā prioritāte –
sekmēt līdzsvarotu un integrētu ekonomiku 
izveidi lauku apvidos, lai uzlabotu dzīves 
kvalitāti un radītu jaunas darba iespējas. 
Pasākumi, kuri paredzēti saistībā ar
3. prioritāšu jomu, jāīsteno galvenokārt 
tādēļ, lai sekmētu resursu palielināšanu, 
prasmju apguvi un vietējo attīstības 
stratēģiju izstrādāšanu, kā arī nodrošinātu to, 
ka lauku apvidi piesaista arī nākamās 
paaudzes. Sekmējot apmācību, informētību 
un uzņēmējdarbību, īpaša uzmanība 
jāpievērš šķēršļu likvidēšanai attiecībā uz 
personām, kurām to dzimuma, vecuma vai 
invaliditātes dēļ attiecīgajā brīdī ir 
apgrūtināta piekļuve darba tirgum.

Grozījums Nr. 9
Pielikuma 3.3 iedaļas 2. ievilkums

– sieviešu aktīva piesaistīšana darba tirgum. 
Vietējās iniciatīvas ar mērķi izveidot bērnu 
aprūpes iestādes lauku apvidos var veicināt 
nodarbinātību un lielākas iespējas 
sievietēm iesaistīties darba tirgū. Tās var 
būt saistītas ar bērnu aprūpes 
infrastruktūras izveidi, iespējams, līdztekus 
iniciatīvām, kas veicina mazo uzņēmumu 
dibināšanu, kuru darbība saistīta ar 
laukiem raksturīgām sfērām.

– sieviešu dzīves kvalitātes uzlabošana 
lauku apvidos un to iesaistes likumīgā
darba tirgū sekmēšana. Iniciatīvas var 
ietvert, piemēram, augstas kvalitātes bērnu 
un citas aprūpes izveidi, apmācības 
nodrošinājumu un mazo kredītu 
pieejamību uzņēmējdarbības uzsākšanai, kā 
arī sieviešu pārstāvības organizāciju izveidi 
un pilnveidi.
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Grozījums Nr. 10
Pielikuma 3.3 iedaļas 2.a ievilkums (jauns)

– pasākumi, lai novērstu iedzīvotāju skaita 
samazināšanos lauku apvidos, jo īpaši 
attiecībā uz  jauniešiem, labiekārtojot 
vietējo vidi un palielinot kultūras un 
atpūtas pasākumu pieejamību;

Grozījums Nr. 11
Pielikuma 3.3 iedaļas 6. ievilkums

Atjaunojamās enerģijas avotu apzināšanas
un novatoriskas izmantošanas veicināšana 
var sekmēt jaunu lauksaimniecības un 
mežsaimniecības produktu noieta tirgu 
apgūšanu, vietējo pakalpojumu attīstību un 
lauku ekonomikas diversifikāciju.

Ieguldījums klimata pārmaiņu ietekmes 
mazināšanā, kā arī atjaunīgās enerģijas 
avotu nodrošinājuma attīstīšana un 
novatoriskas izmantošanas veicināšana var 
sekmēt jaunu lauksaimniecības un 
mežsaimniecības produktu noieta tirgu 
apgūšanu, vietējo pakalpojumu attīstību un 
lauku ekonomikas dažādošanu.

Grozījums Nr. 12
Pielikuma 3.3 iedaļas 7. ievilkums

Tūrisma attīstības veicināšana. Tūrisms ir 
nozare ar lielākajām izaugsmes iespējām 
daudzos lauku apvidos. Arvien vairāk 
izmantojot informāciju un komunikāciju 
tehnoloģijas tūrisma nozarē, piemēram, vietu 
rezervēšanai, reklāmai, pārdošanai, 
pakalpojumu izveidei un atpūtai, iespējams 
sekmēt tūristu skaita un uzturēšanās ilguma 
pieaugumu, īpaši, ja tādējādi tiek 
nodrošinātas norādes uz mazākām lauku 
saimniecībām un veicināts lauku tūrisms.

Tūrisma attīstības veicināšana. Tūrisms ir 
nozare ar lielākajām izaugsmes iespējām 
daudzos lauku apvidos. Arvien vairāk 
izmantojot informāciju un komunikāciju 
tehnoloģijas tūrisma nozarē, piemēram, vietu 
rezervēšanai, reklāmai, pārdošanai, 
pakalpojumu izveidei un atpūtai, iespējams 
sekmēt tūristu skaita un uzturēšanās ilguma 
pieaugumu, īpaši, ja tādējādi tiek 
nodrošinātas norādes uz mazākām lauku 
saimniecībām un veicināts lauku tūrisms, citi  
videi draudzīga tūrisma veidi un ar sportu 
saistīts tūrisms;
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Grozījums Nr. 13
Pielikuma 3.3 iedaļas 8.a ievilkums (jauns)

Vides un kultūras mantojuma saglabāšana 
un atjaunošana. Dabas un kultūras 
mantojumam ir būtiska loma ne tikai lauku 
vides aizsardzībā, bet arī tūristu piesaistē 
un augstas dzīves kvalitātes uzturēšanā 
lauku apgabalu iedzīvotājiem. Tādēļ 
ieguldījums Natura 2000 teritoriju, kā arī 
citu vietu un ēku, kurām piemīt augsta 
dabas un kultūras vērtība, aizsardzībā un 
pārvaldē ir īpaši būtisks.

Grozījums Nr. 14
Pielikuma 3.4 iedaļa, Vadlīnija

Resursiem, kas paredzēti 4. prioritāšu jomas
(Leader) ietvaros, jāsekmē 1. un 2. jomas, 
bet jo īpaši 3. jomas prioritāšu sasniegšana, 
ka arī būtiski jāveicina labāka pārvaldība un 
lauku apvidu endogēnā attīstības potenciāla 
mobilizācija.

Resursiem, kuri paredzēti saistībā ar
4. prioritāšu jomu (Leader), jāsekmē 1. un 
2. jomas, bet jo īpaši 3. jomas prioritāšu 
sasniegšana, ka arī būtiski jāveicina labāka 
pārvaldība un vietējam apvidum piemītošā
attīstības potenciāla mobilizācija.

Grozījums Nr. 15
Pielikuma 3.4 iedaļas 4.a ievilkums (jauns)

– veicināt sadarbību starp vietējām 
darbības grupām dažādās dalībvalstīs un 
līdzīgām grupām ārpuskopienas valstīs.

Grozījums Nr. 16
Pielikuma 3.5 iedaļa, Vadlīnija

Izstrādājot valsts stratēģijas, dalībvalstīm 
jānodrošina iespējami liela sinerģija 

Izstrādājot valsts stratēģijas, dalībvalstīm 
jārīkojas saskaņā ar integrētu pieeju, kas 
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atsevišķajās prioritāšu jomās un starp tām, 
kā arī jāizvairās no iespējamām pretrunām. 
Dalībvalstīm vajadzētu arī pārdomāt, kā 
ņemt vērā arī citas ES līmeņa stratēģijas, 
piemēram, Bioloģiskās lauksaimniecības 
rīcības plānu, jaunāko Komisijas 
paziņojumu par atjaunojamo enerģiju, 
neseno Komisijas paziņojumu par klimata 
pārmaiņām un nepieciešamību turpmāk 
novērst līdzīgu ietekmi lauksaimniecībā un 
mežsaimniecībā, Komisijas paziņojumu par 
ES Meža stratēģiju (kas var palīdzēt sasniegt 
gan izaugsmes un nodarbinātības, gan 
ilgtspējības mērķus), kā arī nākamās 
tematiskās vides stratēģijas.

ietver atbilstīgu teritorijas plānošanu un 
sinerģijas palielināšanu starp prioritāšu 
jomām, un jācenšas pēc iespējas plašāk 
iesaistīt visas attiecīgās iestādes, kā to 
paredz Padomes Regulas 6. pantā 
noteiktais partnerības princips.
Dalībvalstīm vajadzētu arī pārdomāt, kā 
ņemt vērā arī citas ES līmeņa stratēģijas, 
piemēram, Bioloģiskās lauksaimniecības 
rīcības plānu, jaunāko Komisijas 
paziņojumu par atjaunīgo enerģiju, neseno 
Komisijas paziņojumu par klimata 
pārmaiņām un nepieciešamību turpmāk 
novērst līdzīgu ietekmi lauksaimniecībā un 
mežsaimniecībā, Komisijas paziņojumu par 
ES Meža stratēģiju (kas var palīdzēt sasniegt 
gan izaugsmes un nodarbinātības, gan 
ilgtspējības mērķus), kā arī nākamās 
tematiskās vides stratēģijas.

Grozījums Nr. 17
Pielikuma 3.6 iedaļa, Vadlīnija

Jāveicina strukturālās, nodarbinātības un 
lauku attīstības politikas sinerģija. Šajā 
sakarā dalībvalstīm jānodrošina ERAF, 
Kohēzijas fonda, ESF, EZF un ELFLA 
finansēto pasākumu komplementaritāte un 
saskanība noteiktā teritorijā un noteiktā 
darbības jomā. Valsts stratēģiskajā 
pamatprincipu kopumā/ valsts stratēģiskajā 
plānā jānosaka galvenie principi, kas attiecas 
uz dažādu fondu atbalstīto pasākumu 
robežlīnijām un koordinēšanas 
mehānismiem.

Jāveicina strukturālās, nodarbinātības un 
lauku attīstības politikas sinerģija. Šajā 
sakarā dalībvalstīm jānodrošina ERAF, 
Kohēzijas fonda, ESF, EZF un ELFLA 
finansēto pasākumu papildināmība un 
saskanība noteiktā teritorijā un noteiktā 
darbības jomā. Vajadzības gadījumā 
attiecīgajai dalībvalstij reģionālajā vai 
valsts stratēģiskajā pamatprincipu 
kopumā/reģionālajā vai valsts stratēģiskajā 
plānā jānosaka galvenie principi, kas attiecas 
uz dažādu fondu atbalstīto pasākumu 
robežlīnijām un koordinēšanas 
mehānismiem.


