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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai par Kohēzijas fonda izveidi
(KOM(2004)0494 – C6-0000/2006 – 2004/0166(AVC))

(Piekrišanas procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai (KOM(2004)0494)1,

– ņemot vērā Padomes lūgumu (C6-0000/2006) dot piekrišanu saskaņā ar EK līguma 
161. panta 2. daļu,

– ņemot vērā Reglamenta 75. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ieteikumu un ......... atzinumus
(A6-0000/2006),

1. sniedz piekrišanu par priekšlikumu Padomes regulai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  
1 OV vēl nav publicēts.
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PASKAIDROJUMS

1. Kohēzijas fonda pamatmērķi

Kohēzijas fondu saskaņā ar Māstrihtas līgumu izveidoja 1993. gadā saistībā ar gatavošanos 
Ekonomikas un monetārajai savienībai. Lai varētu piedalīties Ekonomikas un monetārajā 
savienībā, dalībvalstīm jāsamazina budžeta deficīts un jākontrolē valsts parāds. No otras 
puses, vismazāk pārtikušajām valstīm jāveic lieli ieguldījumi, lai panāktu savas visvairāk 
attīstītās kaimiņvalstis un palielinātu savu izaugsmes spēju.

Tādējādi Kohēzijas fondu izveidoja, lai vismazāk pārtikušajām valstīm ļautu pietuvoties 
konverģences kritērijiem un vienlaicīgi turpināt ieguldīt infrastruktūras attīstībā, pateicoties 
no Kohēzijas fonda piešķirtajam atbalstam.

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 161. panta 2. pants paredz, ka: „Kohēzijas fonds [...] 
sniedz finansiālu palīdzību tādiem projektiem vides un Eiropas komunikāciju tīklu jomā, kas 
attiecas uz transporta infrastruktūru.”

Tādējādi mērķis ir izveidot pārējos Kopienas instrumentus papildinošu reģionālās attīstības 
instrumentu vides un sabiedriskā transporta infrastruktūras jomā, lai veicinātu ekonomikas un 
sociālo kohēziju un dalībvalstu solidaritāti.

Uz finansējumu no Kohēzijas fonda var pretendēt tikai tās dalībvalstis, kuru nacionālais 
kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā 90% no Kopienas attiecīgā vidējā 
rādītāja un kuras ir īsteno programmu, lai panāktu atbilstību Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma 104. pantā noteiktajiem ekonomikas konverģences kritērijiem.

2. Regulā par Kohēzijas fonda izveidi izdarītie pielāgojumi

Kopš ES paplašināšanās 2004. gada 1. maijā līdz 2000.–2006. gada laikopsma beigām 
Kohēzijas fonda līdzekļus var saņemt desmit jaunās dalībvalstis, kā arī trīs vecās dalībvalstis 
(Spānija, Portugāle un Grieķija). Īrija atbalstu no šī fonda nesaņem kopš 2004. gada 1. maija, 
un Spānija vairs neatbildīs finansējuma saņemšanas kritērijiem, sākot ar 2007. gada 1. janvāri.

Komisijas priekšlikums ir atbilstīgi pielāgots paplašinātajai Eiropas Savienībai, kurai 
raksturīgas lielākas atšķirības starp valstīm un reģioniem, un tā mērķis ir veicināt solidaritāti 
un ekonomikas un sociālo kohēziju. Pateicoties šī fonda atbalstam, mazāk attīstītie reģioni 
varēs izmantot konverģences mērķim paredzētos līdzekļus.

Tomēr svarīgākie pielāgojumi regulā izdarīti Parlamenta debašu laikā un sarunās ar pārējām 
iestādēm.

Kohēzijas fondam paredzētā finansējuma kopapjoma palielināšana no EUR 18 biljoniem 
(2000.–2006. gadam) līdz EUR 61 588 243 811 (EUR 58 308 243 811+EUR 3 250 000 000 
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pārejas laika un īpašajam atbalstam, kas minēts Pamatregulā no 7.a panta 3. punkta līdz 
16. panta c) un d) apakšpunktam) ir svarīga, ņemot vērā, ka Kohēzijas fonda līdzekļus 
izmantos vairāk nekā puse no dalībvalstīm. Kohēzijas fonda finansējuma piešķiršanas 
paplašināšana ir saskaņā ar Līguma atbilstīgajiem noteikumiem, Lisabonā nolemtajām 
prioritātēm un Gēteborgas pastāvīgas attīstības perspektīvu. Tas ļaus apmierināt dalībvalstu 
būtiskās vajadzības pēc finansējuma vides un transporta jomā. Kopienas finansējuma 
sadalījumam starp vides un transporta nozarēm jābūt līdzsvarotam.

Kohēzijas fonda darbības prioritātes arī turpmāk būs Eiropas transporta tīkli, it īpaši Eiropas 
nozīmes projekti, un ar vidi saistītā infrastruktūra. Ar minēto regulu ieviešamais jaunums ir 
tas, ka saskaņā ar Gēteborgas prioritātēm Kohēzijas fonds palielina savu ieguldījumu 
pastāvīgā attīstībā. Tādējādi no fonda turpmāk varēs finansēt projektus transporta jomā ārpus 
Eiropas tīkliem tādās nozarēs kā dzelzceļš, kuģojamie upes un jūrasceļi, multimodālās 
transporta programmas, pilsētas sabiedriskais transports, kā arī jomās, kuras veicina pastāvīgu 
attīstību no vides viedokļa, tādās kā enerģijas efektīvas izmantošanas un atjaunīgo enerģijas 
veidu pamatnozares.

Laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam sinerģijas veicināšanas nolūkā Kohēzijas fondu un 
ERAF attiecībā uz transporta un vides infrastruktūru pārvaldīs, izmantojot vienotu plānošanas 
sistēmu. Tomēr lielos projektus, kuru kopējās izmaksas pārsniedz EUR 25 miljonus vides 
jomā un EUR 50 miljonus citās jomās, Komisija apstiprinās atsevišķi, un tos pārvaldīs 
saskaņā ar atbilstīgajām programmām.

Eiropas Parlaments bija virzījis vairākus priekšlikumus minētās regulas teksta papildināšanai, 
uzsverot vides aizsardzību, invalīdu jautājumu, procedūru vienkāršošanu un pārredzamību, 
reģionālo dalībnieku nozīmes pastiprināšanu un par mērķi nosakot „prēmiju sistēmas” 
(premium system) ieviešanu; Kā referents es paužu nožēlu, ka Padome neuzskatīja par 
vajadzīgu pieņemt dažus no šiem priekšlikumiem.

It īpaši saistībā ar invalīdu jautātjumu Parlaments bija ierosinājis iekļaut 2. pantā, kas attiecas 
uz regulas piemērošanas jomu, speciālu atsauci uz invalīdiem. Padome noraidīja šo 
ierosinājumu, tā vietā iekļaujot vienotu atsauci uz Vispārējās regulas 14. pantu.

Neņemot vērā vienkāršošanu, decentralizāciju un stratēģiskāku plānošanu, kā referents es 
izteicu vēlmi, lai Komisija plānošanas posmā izstrādā orientējošu prioritāšu sarakstu, lai 
varētu iegūt kvalitatīvus projektu rezultātus un novērtēt tos, kā arī nodrošināt Kopienas 
finansējuma efektīvu izlietošanu. Es ierosināju arī ieviest „prēmiju sistēmu” kvalitātes un 
izpildes nodrošināšanai paredzētas Kopienas rezerves veidā, kura laikposmam no 2000. līdz 
2006. gadam ir paredzēta tikai struktūrfondiem (20., 48. un 49. pants priekšlikumā vispārējai 
regulai). Ņemot vērā, ka Kohēzijas fonda mērķis atšķiras no struktūrfondu mērķa, kas paredz 
dalībvalstu budžeta izdevumu aizstāšanu, lai atbalstītu projektus palīdzību saņemošajās 
dalībvalstīs, neizdalot atsevišķus iekšējos reģionus, Kohēzijas fondam ir būtiska nozīme 
attiecībā uz 2007.–2013. gada laikposmu, jo pēc paplašināšanās puse no dalībvalstīm varēs 
saņemt finansējumu no tā. Turklāt attiecīgais Kopienas finansējums būs trīsreiz lielāks nekā 
iepriekšējā laikposma finansējums. Ir svarīgi arī, lai tiktu pareizi novērtēts Kohēzijas fonda 
ieguldījums ekonomikas un sociālās kohēzijas īstenošanā un tiktu pievērsta pienācīga 
uzmanība progresam, ko sasniegušas dalībvalstis ar vislabākajiem izpildes rādītājiem.
Diemžēl Padome nav uzskatījusi par vajadzīgu pieņemt minētos ierosinājumus.
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Kā referents es atbalstīju to, lai automātisku atbrīvošanu no saistībām (noteikumu "N+2") 
sāktu piemērot arī attiecībā uz Kohēzijas fondu; ERAF un ESF piemērojamo noteikumu 
attiecināšana uz Kohēzijas fondu veicinātu šī fonda līdzekļu ātrāku izmantošanu. Iepriekšējā 
pieredze attiecībā uz pašreizējo laikposmu ir parādījusi, ka šis noteikums ļauj panākt stingru 
disciplīnu projektu rūpīgas un precīzas sagatavošanas un struktūrfondu pārvaldības līmenī.
Tomēr Padome nolēma pārejas periodā piemērot noteikumu "N+3", ņemot vērā ar lielu 
projektu vadību saistītās grūtības.

Nobeigumā jāuzsver, ka regulai par Kohēzijas fonda izveidi jāstājas spēkā savlaicīgi, lai 
saistībā ar jauno plānošanas posmu jaunos projektus varētu sākt īstenot, sākot ar 2007. gada 
1. janvāri.


