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• Lielākais fondiem atvēlētais finansējums ES 2021.–2027. gada budžetā

• Uzmanības centrā klimats, sociālās programmas un ilgtspējīga pilsētu attīstība

• Atbalsts atgūšanās posmā pēc Covid-19 pandēmijas

• Īpaši pasākumi tālākajiem reģioniem
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Parlaments trešdien apstiprināja trīs ES fondus 243 miljardu eiro vērtībā ekonomiskās,
sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšanai.
 
Tā dēvētajā kohēzijas paketē ietilpst Eiropas teritoriālās sadarbības mērķis (Interreg), Eiropas
Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds, kā arī kopīgie noteikumi par ES reģionālās
attīstības, kohēzijas un sociālās jomas fondiem turpmākajos septiņos gados.
 
Visas trīs regulas tiks publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 30. jūnijā un stāsies
spēkā nākamajā dienā.
 
Jaunie  noteikumi  paredz,  ka  gan  Interreg,  gan  reģionālās  attīstības  un  kohēzijas  fondu
finansējums  vismaz  30  %  apmērā  būs  jātērē  klimata  aizsardzībai,  aprites  ekonomikai,
ieguldījumiem ilgtspējīgā izaugsmē un darbvietu radīšanai.  Paredzēti  arī  īpaši  pasākumi
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un tālākajiem reģioniem.
 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds
 
Reģionālās attīstības un kohēzijas fonds, kura budžets ir 243 miljardi eiro (2018. gada cenās)
kopā veido aptuveni  ceturto daļu no visa 2021.–2027.  gada daudzgadu budžeta un ir  ES
lielākais ieguldījumu instruments.
 
Tiecoties veicināt atgūšanos no Covid-19 pandēmijas, tas atbalstīs arī kultūru, ilgtspējīgu
tūrismu, digitalizāciju un sabiedrības veselības sistēmu noturīguma palielināšanu.
 
Netiks atbalstītas investīcijas, kas saistītas ar kodolenerģiju vai fosilo kurināmo. Izņēmums būs
projekti ogļu aizstāšanai ar dabasgāzi. Šādi projekti varēs saņemt atbalstu līdz 2025. gada 31.
decembrim.
 
Sīkāka informācija skatāma šeit.
 
Interreg: atbalsts pārrobežu projektiem un sadarbībai ES kaimiņreģionos
 
Interreg piešķirtais budžets 2021.–2027. gadam ir 8,05 miljardi eiro (2018. gada cenās) jeb par
3 % vairāk nekā iepriekšējā plānošanas periodā. Līdzfinansējuma apmērs lielākoties būs 80 %
(tālākajiem reģioniem — 85 %).
 
No minētajiem resursiem pārrobežu sadarbībai būs atvēlēti 72,2 %, savukārt transnacionālajai
un starpreģionālajai sadarbībai, kā arī tālāko reģionu sadarbībai attiecīgi varēs izmantot 18,2
%, 6,1 % un 3,5 % finansējuma. Interreg programmās līdz pat 20 % līdzekļu varēs piešķirt
nelieliem projektiem.
 
Sīkāka informācija skatāma šeit.
 
Kopīgo noteikumu regula
 
Regulā izklāstīti kopīgie noteikumi, kas attiecas uz Reģionālās attīstības un kohēzijas fondu,
Taisnīgas pārkārtošanās fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93206/agreement-reached-on-the-2021-2027-eu-regional-and-cohesion-funding
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201126IPR92517/agreement-on-eu-funding-for-cross-border-projects


akvakultūras fondu. Visu šo instrumentu kopējais finansējums ir 330 miljardi eiro (2018. gada
cenās) jeb aptuveni trešā daļa no ES budžeta 2021.–2027. gadam.
 
Valstīm, lai tās varētu saņemt ES finansējumu, būs prasīts ievērot ES Pamattiesību hartu, ANO
Ilgtspējīgas  attīstības  mērķus  un  Parīzes  klimata  nolīgumu,  kā  arī  veicināt  dzimumu
līdztiesību  un  apkarot  diskrimināciju.
 
Sīkāka informācija skatāma šeit.
 
Citāti
 
EP deputātu teiktais par šiem jautājumiem ir citēts šeit.
 
Vispārēja informācija
 
 
2020. gada decembrī ES likumdevēji panāca politisku vienošanos par Eiropas Reģionālās
attīstības  fondu  un  Kohēzijas  fondu,  Interreg  un  Kopīgo  noteikumu  regulu.  Reģionālās
attīstības komiteja minētās vienošanās apstiprināja decembrī un martā, tādējādi Padome 27.
maijā varēja pieņemt savu nostāju pirmajā lasījumā.
 
Papildu informācija
Pieņemtie teksti (23.06.2021.)
Latvijā finansētie reģionālās attīstības un kohēzijas projekti
Latvijā finansētie Interreg projekti
Procedūras dokumentācija (Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds)
Procedūras dokumentācija (Interreg)
Procedūras dokumentācija (Kopīgo noteikumu regula)
Reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētājs Junuss Omaržī un līdzziņotāji Andrejs
Novakovs un Konstance Krēla uzstājas preses konferencē, kas veltīta noslēgtajām iestāžu
sarunām par Kopīgo noteikumu regulu (02.12.2020.)
Paziņojums presei attiecībā uz panākto vienošanos par ES reģionālās attīstības un kohēzijas
finansējumu 2021.–2027. gadam (08.12.2020.)
Paziņojums presei attiecībā uz panākto vienošanos par ES finansējumu pārrobežu projektiem
(02.12.2020.)
Paziņojums presei attiecībā uz panākto vienošanos par jaunajiem noteikumiem, kas
reglamentēs ES reģionālās attīstības, kohēzijas un sociālās jomas fondus turpmākajos
septiņos gados (01.12.2020.)
Brīvi lietojami foto, video un audio materiāli
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201126IPR92516/deal-on-new-rules-for-eu-regional-cohesion-and-social-funds-over-next-7-years
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20210623RES06821/20210623RES06821.pdf
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects
https://interreg.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0197(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0199(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0196(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-younous-omarjee-chair-of-committee-on-regional-development-and-andrey-novakov-an_20201202-1400-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-younous-omarjee-chair-of-committee-on-regional-development-and-andrey-novakov-an_20201202-1400-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-younous-omarjee-chair-of-committee-on-regional-development-and-andrey-novakov-an_20201202-1400-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20201207IPR93206/agreement-reached-on-the-2021-2027-eu-regional-and-cohesion-funding
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20201207IPR93206/agreement-reached-on-the-2021-2027-eu-regional-and-cohesion-funding
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20201126IPR92517/agreement-on-eu-funding-for-cross-border-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20201126IPR92517/agreement-on-eu-funding-for-cross-border-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20201126IPR92516/deal-on-new-rules-for-eu-regional-cohesion-and-social-funds-over-next-7-years
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20201126IPR92516/deal-on-new-rules-for-eu-regional-cohesion-and-social-funds-over-next-7-years
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20201126IPR92516/deal-on-new-rules-for-eu-regional-cohesion-and-social-funds-over-next-7-years
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-multiannual-financial-framework-2021-2027_17402_pk


Kontakti 
 
 
Márcia BIZZOTTO
Press Officer

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+32) 487 89 28 74
marcia.bizzotto@europarl.europa.eu

Agnese KRIVADE
Press Officer

(+32) 228 46 718 (BXL)
(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu

Jānis KRASTIŅŠ
Press Officer in Latvia

(+371) 6708 5461
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu
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