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Glosārijs
AROPE rādītājs: attiecas uz to iedzīvotāju procentuālo daļu, kuriem draud nabadzība
vai sociālā atstumtība.

Berlīnes metode: izstrādāta 1999. gadā, lai piešķirtu finansējumu no kohēzijas
fondiem, pamatojoties uz reģionālo un valsts labklājību un bezdarba līmeni. Metodes
ievirze ir saglabājusi konsekvenci, taču kritēriji laika gaitā katrā plānošanas periodā ir
mainījušies, lai atspoguļotu jaunās problēmas un politikas mērķus.

Daudzgadu finanšu shēma (DFS): ES izdevumu plāns, kurā ir noteiktas prioritātes
(pamatojoties uz politikas mērķiem) un maksimālie apjomi, parasti septiņu gadu
posmam. DFS ir struktūra, kuras ietvaros tiek veidots ES katra gada budžets un kurā ir
noteikts katras kategorijas izdevumu apmērs. Pašreizējā DFS aptver laikposmu no
2014. gada līdz 2020. gadam.

Drošības tīkls: minimālais piešķīrums, ko izsaka kā procentuālo daļu no iepriekšējā
plānošanas periodā saņemtā piešķīruma.

Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (FEAD): instruments, kas
izveidots, lai sniegtu palīdzību nabadzīgākajiem sabiedrības locekļiem, apvienojot
pārtikas palīdzību un pamata materiālo palīdzību ar ilgtermiņa sociālās iekļaušanas
pasākumiem, kas palīdzētu tiem izkļūt no nabadzības.

Eiropas Infrastruktūras savienošanas instruments (EISI): instruments, ar
kuru nosaka ieguldījumu prioritātes un sniedz finansiālu atbalstu enerģētikas,
transporta, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarēs, lai radītu augstas
veiktspējas, ilgtspējīgu un savstarpēji savienotu infrastruktūru. To tieši pārvalda
Komisija.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF): šā fonda mērķis ir stiprināt
ekonomisko un sociālo kohēziju Eiropas Savienībā un izlīdzināt reģionālās atšķirības,
sniedzot finansiālu atbalstu tādām prioritārām jomām kā inovācijas un pētniecība,
digitālā programma, mazie un vidējie uzņēmumi un mazoglekļa ekonomika.

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+): ES fonds 2021.–2027. gada budžeta periodā,
kura uzdevums ir radīt izglītības un nodarbinātības iespējas un uzlabot nabadzības
riskam pakļauto iedzīvotāju stāvokli. Atšķirībā no iepriekšējā Eiropas Sociālais fonda
ESF+ ietver Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu un Eiropas atbalsta fondu
vistrūcīgākajām personām.
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Eiropas teritoriālā sadarbība (ETS): tā ir sistēma, kas paredzēta starpreģionālai,
pārrobežu un starpvalstu sadarbībai, politikas virzienu apmaiņas virzīšanai un kopēju
pasākumu īstenošanai. To finansē no ERAF.

Iekšzemes kopprodukts (IKP): valsts bagātības standarta mērvienība – tā ir
konkrētā laikposmā tautsaimniecības visu saražoto preču un sniegto pakalpojumu
vērtība naudas izteiksmē.

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (JNI): programmas “Garantija jauniešiem”
ietvaros tā atbalsta jauniešus, kas nav iesaistīti izglītībā, nodarbinātībā vai apmācībā
reģionos, kuros jaunatnes bezdarba līmenis pārsniedz 25 %.

Kohēzijas fonds (KF): ES fonds ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai Eiropas
Savienībā; no tā finansē investīcijas dalībvalstīs, kuru nacionālais kopienākums uz vienu
iedzīvotāju ir zemāks par 90 % no ES vidējā rādītāja.

Kohēzijas politika: ES galvenā investīciju politika, kuras mērķis ir samazināt
ekonomiskās un sociālās atšķirības starp reģioniem un dalībvalstīm, veicinot darbvietu
radīšanu, uzņēmumu konkurētspēju, ekonomikas izaugsmi, ilgtspējīgu attīstību, kā arī
pārrobežu un starpreģionālo sadarbību. To finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds
(ERAF), Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) un Kohēzijas fonds (KF).

Kopīgo noteikumu regula (KNR): ES regula, kas reglamentē vairāku dalīti
pārvaldītu fondu darbību. Attiecībā uz 2014.–2010. gadu tā ir Eiropas Parlamenta un
Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013. 2021.–2027. gadam Komisija 2018. gada maijā
publicēja noteikumu priekšlikumu septiņiem dalīti pārvaldītiem fondiem, proti, Eiropas
Reģionālajam attīstības fondam, Kohēzijas fondam, Eiropas Sociālajam fondam Plus,
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam, Patvēruma un migrācijas fondam, Iekšējās
drošības fondam un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentam.

Mazapdzīvotie ziemeļu reģioni: galējie ziemeļu reģioni Zviedrijā un Somijas
galējos ziemeļos un austrumos.

Mazāk attīstīts reģions (MAR): reģions, kur IKP uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par
75 % no ES vidējā rādītāja.

Nacionālais kopienākums (NKI): valsts turības standarta mērījums, kurā ņem vērā
iekšzemē un ārvalstīs gūtus ienākumus.

NEET rādītājs: attiecas uz to personu procentuālo daļu, kuras nav nedz
nodarbinātas, nedz iesaistītas izglītībā vai apmācībā. Tas ietver gan bezdarbniekus, gan
ekonomiski neaktīvus cilvēkus.
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Pārejas reģions: reģions, kur IKP uz vienu iedzīvotāju ir no 75 % līdz 90 % (2014.–
2020. g.) vai no 75 % līdz 100 % (2021.–2027. g.) no ES vidējā rādītāja.

Piemaksa: papildu maksājums pie pamata reģionālā piešķīruma, ņemot vērā dažādus
sociāli ekonomiskos un vides kritērijus.

Pirktspējas līmenis (PSL): mākslīga valūtas vienība, ko izmanto, lai izteiktu
nacionālo kontu agregātus, kuri koriģēti, ņemot vērā cenu līmeņa atšķirības
dalībvalstīs.

Plānošanas periods: periods, kurā plāno un īsteno ES izdevumus.
REGIO ĢD: Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts.
Statistiski teritoriālo vienību klasifikācija (NUTS): klasifikācija, ko izmanto
reģionālās statistikas un finansējuma piešķiršanas vajadzībām un kas iedala dalībvalstu
reģionus trijās kategorijās saskaņā ar spēkā esošajām valsts administratīvajām
struktūrām un iedzīvotāju skaita robežvērtībām. No lielākām uz mazākām teritorijām
tās ir izkārtotas šādi: NUTS 1 (no trim līdz septiņiem miljoniem iedzīvotāju), NUTS 2 (no
800 000 līdz trīs miljoniem) un NUTS 3 (150 000–800 000).

Stratēģija “Eiropa 2020”: 2010. gadā uzsākta Eiropas Savienības desmit gadu
stratēģija, kuras mērķis ir veicināt izaugsmi un radīt darbvietas.

Tālākie reģioni: šī klasifikācija attiecas uz deviņiem Eiropas Savienības reģioniem:
pieciem Francijas aizjūras departamentiem un Francijas aizjūras kopienu Senmartēnu,
Spānijas Kanāriju salu autonomo apgabalu un Portugāles Azoru salu un Madeiras
autonomajiem reģioniem. Šie reģioni saskaras ar dažiem ierobežojumiem (nošķirtība,
atrašanās uz salas, maza teritorija, sarežģīts reljefs un klimats, ekonomiskā atkarība
u. c.), kas ietekmē to sociālekonomisko attīstību.

Vairāk attīstīts reģions (VAR): reģions, kur IKP uz vienu iedzīvotāju ir lielāks par
90 % (2014.–2020. g.) vai 100 % (2021.–2027. g.) no ES vidējā rādītāja.
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Kopsavilkums
I Eiropas Komisija ir ierosinājusi nākamajā plānošanas periodā 2021.–2017. gadam

kohēzijas politikai atvēlēt 373 miljardus EUR no ES finansējuma, lai mazinātu plaisu
starp bagātajiem un nabadzīgajiem Eiropas reģioniem. Kohēzijas politikas līdzekļus
novirza dalībvalstīm ar triju fondu starpniecību, un tie ir Eiropas Reģionālās attīstības
fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds plus (ESF+) un Kohēzijas fonds (KF).

II Tas, cik liela daļa no kopējā ES budžeta ir paredzēta kohēzijas politikai, būtībā ir

politisks lēmums. Katrai dalībvalstij atvēlēto summu aprēķina secīgu procesu gaitā, kuri
ir lielā mērā līdzīgi kopš 2000.—2006. gada plānošanas perioda. 2021.–2027. gadam
Komisija ir publicējusi piešķīruma sadales metodikas priekšlikumus, kas ir daļa no
daudz plašāka priekšlikuma Kopīgo noteikumu regulai (KNR), kura reglamentē visu trīs
iepriekš minēto dalītās pārvaldības fondu darbību, līdz ar četriem citiem mazākiem
fondiem. Procesi, ar kuriem nosaka summas, kas pieejamas dalībvalstīm, ir samērā
sarežģīti. Šā ātrā stāvokļa apskata mērķis tādējādi ir izklāstīt šos procesus, ņemot vērā
kontekstu, lai ieinteresētās personas varētu saprast procedūru pamatojumu un
darbību.

III Kohēzijas politikas ietvaros Komisija ierosina piešķirt ERAF un ESF+

326,3 miljardus EUR, bet atlikušos 46,7 miljardus EUR – Kohēzijas fondam. Kohēzijas
fondam ir divi augsta līmeņa mērķi: “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”
(316,8 miljardi EUR) un “Eiropas teritoriālā sadarbība” (9,5 miljardi EUR). Turpmāk
aprakstītie piešķiršanas procesi atšķiras.
o

Mērķim “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei” atkarībā no reģiona pārticības
kategorijas (mazāk attīstīts, pārejas un vairāk attīstīs) tiek piemēroti atšķirīgi
procesi. Galvenais kritērijs, kas nosaka finansējumu, ir relatīvā labklājība, taču
reģioni var saņemt arī papildu piemaksas atkarībā no sociāli ekonomiskiem un
vides faktoriem, tādiem kā bezdarbs, īpaši jauniešu vidū, iegūtās izglītības līmenis,
siltumnīcefekta gāzu emisijas un migrācija. Pēdējie divi no šiem faktoriem pirmo
reizi ir ierosināti 2021.—2027. gada plānošanas periodā.

o

Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa sasniegšanai finansējums tiek piešķirts
reģioniem, galvenokārt pamatojoties uz skartajām iedzīvotāju grupām.

o

Finansējums no Kohēzijas fonda ir pieejams dalībvalstīm, kuru labklājības līmenis
ir zem 90 % no ES vidējā rādītāja. Līdzekļus piešķir, pamatojoties uz atbilstīgo
dalībvalstu iedzīvotāju skaitu un platībām, kas koriģētas atkarībā no relatīvās
labklājības.
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Kopumā relatīvā labklājība nosaka tikai nedaudz vairāk par 80 % no piešķīrumiem.

IV Līdzīgi kā iepriekšējos periodos, uz piešķīrumiem, kas izriet no iepriekš minētajiem
procesiem, attiecas turpmākas korekcijas, lai mazinātu atsevišķu dalībvalstu saņemto
summu svārstības. Šīs korekcijas izpaužas kā saņemamo summu maksimālās
robežvērtības un drošības tīkli, kas garantē minimālo finansējuma līmeni.

V Komisija ierosina vēl divas korekcijas pēc tam, kad ir ņemtas vērā maksimālās

summas un drošības tīkli. Pirmkārt, Komisija ir ierosinājusi saglabāt 11 miljardu EUR
pārvietojumu no Kohēzijas fonda tieši pārvaldītajam Eiropas infrastruktūras
savienošanas instrumentam (EISI). Un atsevišķi no sākotnējā KNR priekšlikuma Komisija
ierosināja metodoloģiju līdzekļu piešķiršanai Eiropas Sociālajam fondam plus, lai
dalībvalstu līmenī nodalītu piešķīrumus ESF+ (kopā 100 miljardi EUR) un ERAF.
Galvenais kritērijs ir tā ESF līdzekļu daļa, ko katra dalībvalsts saņēma laikposmā no
2014. gada līdz 2020. gadam, kura koriģēta, ņemot vērā divus papildu kritērijus –
jauniešu bezdarbu un sociālo iekļaušanu.

VI Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu dalībvalstis 2021.—2027. gadā kopumā saņems
par 10 % mazāk kohēzijas politikas finansējuma nekā iepriekšējā periodā. Būtisks
faktors, kas ietekmēs atsevišķus piešķīrumus, ir izmaiņas labklājības līmeņa kategorijā
daudziem reģioniem (un dažām dalībvalstīm), tāpēc tos pārkvalificēs (piemēram, no
mazāk attīstīta uz pārejas reģionu). Maksimālās summas un drošības tīkli nozīmē, ka
kohēzijas politikas finansējumu nevienai dalībvalstij nevarēs palielināt par vairāk nekā
8 % vai samazināt par vairāk nekā 24 %. Kopējā kohēzijas politikas finansējuma daļa,
kas tiks atvēlēta mazāk attīstītiem reģioniem saskaņā ar priekšlikumu, paliktu
nemainīga, proti, 75 % no pieejamā finansējuma.

VII Procesa noslēguma posms nav ietverts Komisijas ierosinātajā metodoloģijā, un

tas risinās politiskās sarunās, kurās piedalās ES un dalībvalstis. Iepriekšējos periodos šo
sarunu rezultātā dažas dalībvalstis un reģioni saņēma papildu piešķīrumus. Pārskatītais
laika grafiks atbilstoši Eiropadomes secinājumiem paredz, ka kompromiss par
daudzgadu finanšu shēmu (DFS) ir jāpanāk 2019. gada rudenī un sarunas par KNR
jāpabeidz neilgi pēc tam; tāds ir stāvoklis 2019. gada februārī.
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Ievads
01 Kohēzijas politikas mērķis “veicināt ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju

starp dalībvalstīm” ir viena no nozīmīgākajām jomām Eiropas Savienības (ES) darbībā,
kurai atvēlēta aptuveni trešdaļa no budžeta. Katrai dalībvalstij ir tiesības tērēt fiksētu
summu, kura tiek novirzīta, izmantojot dažādus finansēšanas mehānismus, lai
sasniegtu kohēzijas politikas mērķus. Procesi, ar kuriem nosaka summas, kas pieejamas
dalībvalstīm, ir samērā sarežģīti. Šā ātrā stāvokļa apskata mērķis ir izklāstīt šos
procesus, ņemot vērā kontekstu, lai palīdzētu ieinteresētajām personām saprast
procedūru pamatojumu un darbību.

02 Tā kā šis ātrais stāvokļa apskats nav revīzijas ziņojums, tajā nav revīzijas

spriedumu, secinājumu vai ieteikumu. Mūsu uzmanības centrā ir ierosinātais
piešķīrums kohēzijas fondiem gaidāmajā 2021.—2027. gada plānošanas periodā, par
kuru ES likumdevēji pieņems lēmumu turpmāko divpadsmit mēnešu laikā. Atbilstīgos
gadījumos mēs šos priekšlikumus salīdzinām ar iepriekšējiem periodiem. Apskats ir
strukturēts šādi:
o

galvenie principi, kurus piemēros sadales procesā, un šā procesa pārskats;

o

sākotnējie piešķīrumi dalībvalstīm, kuri ietver vairākus posmus;

o

sākotnējo piešķīrumu turpmākās korekcijas.
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Piešķiršanas principi un procesa
pārskats
Piešķiršanas principi

03 Saskaņā ar Līgumā noteikto mērķi1 kohēzijas politika ir virzīta uz to, lai mazinātu

atšķirības starp nabadzīgiem un bagātiem Eiropas reģioniem. Saskaņā ar šo politiku
galvenais piešķīrumu sadales kritērijs ir resursu novirzīšana nabadzīgākajām valstīm un
reģioniem. Tomēr, tāpat kā iepriekšējos periodos, arī 2021.—2027. gada daudzgadu
finanšu shēmā (DFS) bagātākie reģioni nav izslēgti no Kohēzijas fonda finansējuma
saņemšanas. Komisija uzskata, ka vairākas lielākās problēmas (piemēram, globalizācija
un pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni) arvien vairāk ietekmē
daudzus ES reģionus, tostarp arī visattīstītākos2.

04 Metodika finansējuma piešķiršanai tika ieviesta 2000.—2006. gada plānošanas

periodam 3, un kopš tā laika vispārējā pieeja ir saglabājusies salīdzinoši nemainīga.
Kritērijs, kam ir vislielākā ietekme uz to, cik lielu finansējumu saņems dalībvalstis un
reģioni, joprojām ir relatīvā labklājība 4. Piešķīrumu sadalē izmanto arī citus kritērijus,
kas atspoguļo politikas prioritātes, taču tiem ir daudz mazāka nozīme. Iepriekšējos
plānošanas periodos piemēroja darba tirgus un izglītības kritērijus, savukārt 2021.—
2027. gada plānošanas periodā Komisija ierosināja tādus papildu kritērijus kā
migrācijas plūsmas un siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisija. I pielikumā ir sniegta
papildu informācija par kritēriju dinamiku. Tā kā pats svarīgākais ir datu ticamība un
tas, lai dalībvalstis tos pieņemtu, Komisija piešķīrumus pamato ar Eurostat datiem.

1

LESD, 174. pants.

2

Eiropas Komisija, faktu lapa, 2018. gada 29. maijs, un ietekmes novērtējums par 2021.—
2027. gadu, SWD(2018) 283 final.

3

Tā ir t. s. Berlīnes metode, jo par to vienojās 1999. gada Berlīnes augstākā līmeņa sanāksmē.

4

Komisija uzskata, ka pēc tam, kad ir izvērtēti alternatīvi rādītāji, šī mērvienība ir
visneitrālākais un ticamākais rādītājs, kas atspoguļo reģionu un dalībvalstu vajadzības un
atšķirības. Sk. REGIO ĢD 2014. gada jūlija ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo
kohēziju, 198. lpp.
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05 Piešķiršanas procesā iestrādātās maksimālās summas un drošības tīkli ir

mehānismi, kas nodrošina, lai atsevišķu dalībvalstu piešķīrumi dažādos plānošanas
periodos pārāk neatšķirtos.

06 Galīgie lēmumi par DFS līdzekļu sadali tiek pieņemti ļoti politizētā kontekstā. Tā kā
DFS tiek apstiprināta vienprātīgi, sadales procesa iznākumam ir jābūt pieņemamam
Eiropas Parlamentam un visām dalībvalstīm. Parasti ir nepieciešamas ilgas sarunas:
iepriekšējos periodos dalībvalstīm tika piešķirtas papildu summas, nepiemērojot
attiecīgās formulas. Galīgais piešķīrums tiek nolemts politiska kompromisa rezultātā.

Procesa pārskats

07 Attiecībā uz 2021.—2027. gada plānošanas periodu priekšlikumā Kopīgo

noteikumu regulai Komisija pirmo reizi ir iekļāvusi piešķīruma sadales metodikas
aprakstu 5. Tajā ir ietvertas arī dalībvalstīm piešķirtās summas.

08 Komisijas priekšlikuma kopsavilkums ir atspoguļots 1. attēlā, kur parādīts, kā viss

konkrētam periodam paredzētais ES finansējums tiek pārvērsts kohēzijas politikas
piešķīrumos katrai dalībvalstij un katram fondam. Visas šajā shematiskajā pārskatā
izmantotās summas ir pašreizējās cenās, ja vien nav norādīts citādi.

5

XXII pielikums, KNR priekšlikums, COM(2018) 375 final. Šis priekšlikums ir sagatavots,
rēķinoties ar pieņēmumu, ka Apvienotā Karaliste izstājas no ES 2019. gada marta beigās.
2019. gada februārī vienošanās par AK potenciālo izstāšanos vēl nebija skaidra. Tāpēc no šā
apskata esam izslēguši jebkādus ar Brexit saistītus apsvērumus.
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1. attēls. Kohēzijas politikas fondu līdzekļu piešķiršanas process
DFS 2021.–2027. gadam = 1279 mljrd. EUR

ES budžets

Politikas
virzieni

Fondi

Erasmus+

2. kategorija “Kohēzija un vērtības” 442 mljrd. EUR

Kohēzijas
politika
373 mljrd. EUR

Kohēzijas fonds
46,7 mljrd. EUR

“Investīcijas izaugsmei un
nodarbinātībai”
316,8 mljrd. EUR

Valstij

Cits

ERAF / ESF+
326,3 mljrd. EUR

Mērķi

Piešķīruma
sadales
metode

Radošā Eiropa

Finansējums tālākajiem
reģioniem un
mazapdzīvotiem
ziemeļu reģioniem

“Eiropas teritoriālā
sadarbība”
9,5 mljrd. EUR

Reģionam

Reģionam / valstij

ERAF

ETS
(finansē no ERAF)

Maksimālās summas un drošības tīkli

Korekcijas

Dalījums

Galīgie
piešķīrumi

Avots: ERP.

KF

ESF+

Piezīme. Minētās summas ir Komisijas priekšlikumi 2021.—2027. gadam. Tās ietver finansējumu, ko
netieši piešķir dalībvalstīm (“pārvedumi”): 11,3 miljardi EUR, kas pārvesti no Kohēzijas fonda uz Eiropas
infrastruktūras savienošanas instrumentu (EISI), 1,3 miljardi EUR tehniskajai palīdzībai, ko pārvalda
Komisija (visiem fondiem), 1,2 miljardi EUR Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa starpreģionu
elementiem, 0,6 miljardi EUR no ERAF Eiropas pilsētiniciatīvai un 0,2 miljardi EUR transnacionālajai
sadarbībai saskaņā ar ESF+.

09 Pirmie procesa posmi ir aprakstīti turpmāk.
o

Sākumpunkts ir plānošanas perioda kopējais ES daudzgadu budžets. 2018. gada
maijā Komisija publicēja priekšlikumus nākamajam 2021.—2027. gada periodam 6.
Komisijas priekšlikumā kopējais budžets ir palielināts par 18 % salīdzinājumā ar
iepriekšējo 2014.–2020. gada periodu (no 1087 miljardiem EUR līdz
1279 miljardiem EUR). Tas atbilst 5 % pēc korekcijām 7.

6

COM(2018) 322 final un COM(2018) 321 final.

7

ERP informatīvais apskats “Komisijas priekšlikums daudzgadu finanšu shēmai 2021.–
2027. gadam” (2018. gada jūlijs), 4. un 6. punkts. Korekcijas atspoguļo nepieciešamību ņemt
vērā inflāciju un Brexit.
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o

Kopumā Komisija ierosina piešķirt 442 miljardus EUR kategorijai “Kohēzija un
vērtības”, no tiem 373 miljardus EUR Kohēzijas politikai (par 10 % mazāk nekā
iepriekšējā periodā). Šajā apskatā mēs pievēršamies pēdējai minētajai summai.
Kohēzijas politiku finansē no trim fondiem: Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF), Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) un Kohēzijas fonda (KF).

o

No kopējā kohēzijas politikas finansējuma ES piešķīra 46,7 miljardus EUR Kohēzijas
fondam, bet ERAF un ESF+ – pārējo daļu, kas sākotnēji tiek piešķirta kopā.

o

ERAF un ESF+ piešķirto kopsummu 326,3 miljardu EUR apmērā Eiropas Savienība
ir paredzējusi novirzīt diviem mērķiem: “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”,
kam paredzēta lielākā daļa, un “Eiropas teritoriālajai sadarbībai”. Neliela summa
(1,6 miljardi EUR) no pirmajam mērķim atvēlētajiem līdzekļiem ir piešķirta
attālākajiem reģioniem un mazapdzīvotiem reģioniem ziemeļos.

10 Nākamajā posmā sākotnēji nosaka atsevišķām dalībvalstīm piešķiramo

finansējumu — vai nu visai valstij kopumā, vai tās reģioniem. Lai noteiktu dažādo
elementu sākotnējo piešķīrumu, kurš pieejams no kopējā kohēzijas politikas
finansējuma, izmanto dažādas procedūras, kā izklāstīts turpmākajās iedaļās un
atspoguļots II pielikumā. Pirmām kārtām mēs izskaidrosim ERAF un ESF+ sadalījumu,
kam seko KF sadalījums. Šīs apskata iedaļas nobeigumā mēs pievērsīsimies turpmākām
korekcijām, tostarp maksimālajām summām un drošības tīkliem un ESF+ piešķīrumam.
Lai uzskatāmi parādītu aprēķinus, mēs visā dokumentā izmantojam indikatīvus
piemērus, kuros atsaucamies uz iztēlotām dalībvalstīm vai reģioniem.
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Sākotnējie piešķīrumi dalībvalstīm
Piešķīrums mērķim “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”

11 ERAF un ESF+ abu mērķu sasniegšanai vajadzīgo finansējumu piešķir dažādu

procesu gaitā. Attiecībā uz pirmo mērķi “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”
svarīgs kritērijs ir reģionu relatīvā labklājība 8. 2021.–2027. gadam Komisija ierosina
šādu iedalījumu kategorijās (sk. arī X pielikumu):
o

mazāk attīstīti reģioni, kur IKP uz vienu iedzīvotāju caurmērā ir mazāks par 75 %
no ES vidējā rādītāja;

o

pārejas reģioni, kur IKP uz vienu iedzīvotāju caurmērā ir 75 %–100 % no ES vidējā
rādītāja;

o

vairāk attīstīti reģioni, kur IKP uz vienu iedzīvotāju caurmērā pārsniedz ES vidējo
rādītāju.

Mazāk attīstītie reģioni

12 Piešķīrumus mazāk attīstītiem reģioniem nosaka trīs turpmāk aprakstītajos
posmos, un tie ir atspoguļoti arī IIIa pielikumā.
1)

Starpību starp reģiona IKP uz vienu iedzīvotāju un ES vidējo rādītāju — atšķirīgo
labklājības līmeni — reizina ar reģiona iedzīvotāju skaitu.

2)

Šim skaitlim piemēro koeficientu, kas atspoguļo tās dalībvalsts relatīvo labklājību,
kurā atrodas reģions, sk. IIIb pielikumu. Tādējādi nabadzīgs reģions nabadzīgā
valstī saņems vairāk nekā tikpat nabadzīgs reģions ne tik nabadzīgā valstī.

3)

Reģioni var saņemt papildu piemaksas atkarībā no sociāli ekonomiskiem un vides
faktoriem, tādiem kā bezdarbs un it īpaši jauniešu bezdarbs, iegūtās izglītības
līmenis, siltumnīcefekta gāzu emisijas un migrācija, sk. IIIc pielikumu.

8

To Komisija mēra, izmantojot datus par iekšzemes kopproduktu (IKP) un nacionālo
kopienākumu (NKI) ar korekciju vai bez tās pirktspējas atspoguļošanai. Šie termini ir
skaidroti glosārijā.
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13 Indikatīvs piemērs, kā tiek aplēsta summa kādam iedomātam mazāk attīstītam
reģionam, ir redzams 1. tabulā.

1. tabula. Indikatīvs piemērs piešķīruma aprēķināšanai mazāk attīstītam
reģionam
Reģions
1. posms

1) IKP uz iedzīvotāju reģionā
2) IKP uz iedzīvotāju ES
3) Labklājības atšķirības = (2) - (1)
4) Reģiona iedzīvotāju skaits
5) Sākotnējā teorētiskā summa = (3) x (4) x 7 gadi

2. posms

NKI uz iedzīvotāju valstī
6) Atbilstošs koeficients (sk. IIIb pielikumu)
7) Atsevišķs piešķīrums = (5) x (6)

Bezdarbnieku skaits (a)
Bezdarba līmenis (b)
Vidējais līmenis mazāk attīstītajos reģionos (c)
Iedzīvotāju skaits, kas pārsniedz vidējo rādītāju
(8) Piemaksas summa = (d) x 500 EUR x 7 gadi
Gados jaunu bezdarbnieku skaits (a)
Jauniešu bezdarba līmenis (b)
2. piemaksa.
Vidējais līmenis mazāk attīstītajos reģionos (c)
Jauniešu bezdarbs Iedzīvotāju skaits, kas pārsniedz vidējo rādītāju
3. posms (triju
(ja b>c) (d) = (a) - [(a)/(b)x(c)]
piemaksu piemērs)
(9) Piemaksas summa = (d) x 500 EUR x 7 gadi
CO 2 emisijas valstī (a)
2030. g. mērķis (b)
3. piemaksa.
Apjoms, kas pārsniedz mērķi (ja a>b)
Siltumnīcefekta (c) = (a) - (b)
gāzu emisijas
Reģiona iedzīvotāji attiecībā pret valsts iedzīvotāju
skaitu (d)
(10) Piemaksas summa = (c) x (d) x 1 EUR x 7 gadi
1. piemaksa.
Bezdarbs

Piešķīrums 2021.–2027. gadam

= (7) + (8) + (9) + (10)

15 000 EUR
25 000 EUR
10 000 EUR
3 500 000
245 mljrd. EUR
90 % no ES vidējā rādītāja
1,3 %
3185 milj. EUR
300 000
13,2 %
13,5 %
0
0 EUR
60 000
35,0 %
32,6 %
4 114
14,4 milj. EUR
200 milj. t
175 milj. t
25 milj. t
10,0 %
17,5 milj. EUR
3216,9 milj. EUR

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas KNR priekšlikumu, XXII pielikuma 1. punkta a)–g) apakšpunkts.
Piezīme. Tabulā nav atspoguļots pilnīgs piešķiršanas process, jo nav ietverta piemaksu piešķiršana.

Pārejas reģioni

14 Komisija ierosina 2021.–2027. gadā kā pārejas reģionus klasificēt tos, kur IKP uz

vienu iedzīvotāju ir no 75 % līdz 100 %, salīdzinot ar vidējo IKP Eiropas Savienībā 9.
Attiecībā uz 2014.–2020. gada periodu šis rādītājs bija 75 %–90 % no ES vidējā rādītāja;
reģioni, kas atbilda 90 %–100 % kategorijai, iepriekš tika klasificēti kā vairāk attīstīti,
sk. 16. punktu. Šīs izmaiņas ievērojami paplašina to iedzīvotāju skaitu, uz kuriem
attiecas šī kategorija, sākot no mazāk nekā 15 % līdz vairāk nekā 25 % ES iedzīvotāju.
Pēc pārcelšanas no vairāk attīstīta reģiona kategorijas uz pārejas reģiona kategoriju
9

Komisijas KNR priekšlikums (COM(2018) 375 final), 102. panta 2. punkta b) apakšpunkts.
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attiecīgajiem reģioniem ir tendence saņemt lielāku kohēzijas finansējumu. Komisija to
pamato ar joprojām sastopamajām strukturālajām problēmām vidēju ienākumu
reģionos, kam pakāpeniski tuvojas ne tik pārtikuši reģioni, taču kas ātri attīstās 10, kurus
savukārt apsteidz vairāk attīstīti reģioni. Šīs izmaiņas vissmagāk skar Somiju, Franciju,
Vāciju, Slovēniju un Nīderlandi. Pēc pārejas perioda reģionu loka paplašināšanās
2021.–2027. gadam ierosinātais piešķiršanas procesa mehānisms ir lielā mērā līdzīgs
tam, ko izmantoja iepriekšējā periodā.

15 Līdzekļu piešķiršanā izšķir četrus posmus, kā parādīts IV pielikumā:
1)

nosaka minimālo atbalsta līmeni (18 EUR uz iedzīvotāju gadā), pirms piemaksām;
Šī ir sākotnējā teorētiskā summa uz vienu iedzīvotāju, ko reģions saņemtu, ja tas
būtu attīstītāks11;

2)

aprēķina maksimālo atbalsta līmeni pirms piemaksām. Tas atbilst 60 % no
piešķīruma uz vienu iedzīvotāju, ko reģions saņemtu, ja tas būtu mazāk attīstīts
(12. punkts), ja IKP uz vienu iedzīvotāju ir 75 % no ES vidējā rādītāja 12;

3)

pēc tam atbalstu konkrētajam reģionam nosaka, atsaucoties uz reģiona relatīvo
IKP uz vienu iedzīvotāju salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju, minimālās un
maksimālās robežas ietvaros, kā izklāstīts iepriekš. Indikatīvs piemērs ar aprēķinu
reģionam, kurā IKP uz vienu iedzīvotāju salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju ir
87,8 %, ir atspoguļots 2. attēlā; tajā redzams, ka reģions katru gadu saņems
50 EUR uz vienu iedzīvotāju;

4)

dalībvalstis var saņemt tādas pašas papildu piemaksas kā mazāk attīstītie reģioni
(IIIc pielikums) atkarībā no sociāli ekonomiskiem un vides faktoriem, tādiem kā
bezdarbs, īpaši jauniešu vidū, iegūtās izglītības līmenis, siltumnīcefekta gāzu
emisijas un migrācija.

10

Sestais ziņojums par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, REGIO ĢD, 2014. gada
jūlijs, 198. lpp.

11

Komisijas KNR priekšlikums, XXII pielikums, 2. punkta a) apakšpunkts un 3. punkts.

12

Turpat, 1. punkta a) un b) apakšpunkts.
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2. attēls. Indikatīvs piemērs sākotnējā piešķīruma aprēķināšanai
iedomātam pārejas reģionam
8

Piešķīrums uz vienu iedzīvotāju gadā (EUR)

Maksimālais piešķīrums uz vienu iedzīvotāju

80 EUR

7

6

5

x

50 EUR

B reģions

4

3

18 EUR

2

Minimālais piešķīrums uz vienu iedzīvotāju
1

0

75 %

80 %

85 %

87,8 %

90 %

95 %

100 %

IKP uz iedzīvotāju, izteikts attiecībā pret ES vidējo rādītāju

Avots: ERP, pamatojoties uz XXII pielikuma, 2. punkta a) un b) apakšpunktu.
Piezīme. Diagrammā parādīts, kā tiek noteikts ikgadējais piešķīrums 50 EUR uz vienu iedzīvotāju šim
reģionam, kura labklājības līmenis ir 87,8 % no ES vidējā rādītāja.

Vairāk attīstītie reģioni

16 Vairāk attīstīti ir tie reģioni, kur IKP uz vienu iedzīvotāju pārsniedz ES vidējo

rādītāju 13. Piešķīruma sadales metodika atšķiras no iepriekš aprakstītās, taču lielā mērā
ir līdzīga tai, kas bija spēkā 2014.–2020. gada periodā. Kā redzams Va pielikumā, tai ir
trīs posmi:
1)

Komisija aprēķina kopējo finansējumu vairāk attīstītajiem reģioniem, reizinot
vienai personai paredzēto summu gadā ar iedzīvotāju skaitu šajos reģionos;

2)

no šīs kopsummas katram reģionam piešķirtā summa tiek pamatota ar datiem,
kas attiecas uz septiņiem demogrāfiskajiem un sociālekonomiskajiem rādītājiem.
Šiem rādītājiem ir dažādi svērumi, sākot no 20 % attiecībā uz iedzīvotājiem un
izglītības līmeni līdz 2,5 % attiecībā uz iedzīvotāju blīvumu. Rādītāji un to svērums
ir apkopots Vb pielikumā. Katram reģionam paredzēto daļu aprēķina attiecībā
pret katru rādītāju un pēc tam piemēro kopējam pieejamam finansējumam, lai

13

Komisijas KNR priekšlikums (COM(2018) 375 final), 102. panta 2. punkta c) apakšpunkts.
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noteiktu piešķīrumu katram reģionam. 2. tabulā sniegts indikatīvs piemērs par šīs
metodes piemērošanu pirmajam rādītājam;
3)

visbeidzot, piemaksas, kas saistītas ar siltumnīcefekta gāzu emisijām un migrāciju,
attiecīgos gadījumos var pievienot, izmantojot tādas pašas procedūras kā
aprēķinos mazāk attīstītajiem un pārejas reģioniem.

2. tabula. Vairāk attīstītiem reģioniem izmantotās piešķīruma sadales
metodes indikatīvs piemērs. Simulācija, pamatojoties uz 1. rādītāju
(iedzīvotāju skaits)
Reģions
1. posms. Visiem VAR pieejamie resursi
(atskaitot piemaksas)

2. posms

1) Iedzīvotāju kopskaits
2) Piešķīrums uz vienu iedzīvotāju
3) VAR kopējais finansējums = (1) x (2) x 7 gadi
4) Iedzīvotāju skaits reģionā
5) VAR iedzīvotāju kopskaits
6) Iedzīvotāju daļa = (4) / (5)
7) 1. rādītāja daļa pieejamos resursos
8) Pārrēķinātā daļa reģionam = (7) x (6)
9) Galīgais piešķīrums reģionam, pamatojoties uz 1. rādītāju = (8) x (3)

208 milj. EUR
18 EUR
26,2 mljrd. EUR
6 milj. EUR
208 milj. EUR
2,9 %
20 %
0,6 %
151 milj. EUR

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas KNR priekšlikumu, XXII pielikuma 3. un 4. punkts.

17 Tāpat kā 2014.—2020. gadā, saistībā ar šo mērķi Komisija ierosina arī nodalīt
finansējumu 1,6 miljardu EUR apmērā attālākajiem un mazapdzīvotiem ziemeļu
reģioniem. Finansējums jāpiešķir, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu.

Piešķīrums mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”

18 Kohēzijas politikas mērķus saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansē

no ERAF. Piešķīrumi šim mērķim balstās uz četriem darbības virzieniem (sadaļām)
(VIa pielikums): teritoriālā pārrobežu sadarbība, sadarbība jūrlietās, transnacionālā
sadarbība un tālāko reģionu sadarbība. Attiecībā uz 2021.—2027. gadu Komisija
ierosina šim mērķim 14 piešķirt 9,5 miljardus EUR ar dažāda apjoma finansējumu katrai
mērķa sadaļai. Katrā sadaļā līdzekļus piešķirs atbilstīgajiem reģioniem, ņemot vērā
skarto iedzīvotāju skaitu, sk. VIb pielikumu. Finansējuma lielākā daļa ir paredzēta
sauszemes sadarbības sadaļai.

14

ETS regulas priekšlikumā (COM(2018) 374 final) ir izdalīti pieci elementi: pārrobežu
sadarbība, transnacionālā un jūrlietu sadarbība (divas atšķirīgas piešķīruma procesa
sadaļas), tālāko reģionu sadarbība, starpreģionālā sadarbība un inovatīvās starpreģionālās
investīcijas. Divi starpreģionu elementi ar finansējumu 1,2 miljardu EUR apmērā
dalībvalstīm netiek piešķirti.
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19 Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa finansējuma indikatīvs piemērs ir
atspoguļots 3. tabulā.

3. tabula. Indikatīvs piemērs tam, kā aprēķina dalībvalstij paredzēto
piešķīrumu mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”
Dalībvalsts
1) Reģionos pie sauszemes robežām dzīvojošo personu daļa no dalībvalsts
iedzīvotāju kopskaita
A. Sauszemes
2) Iedzīvotāji, kuri dzīvo mazāk nekā 25 km attālumā no robežas
pārrobežu sadarbība 3) Svērtā daļa = 60 % x (1) + 40 % x (2)
4) Šai sadaļai pieejamais kopējais finansējums
5) Piešķīrums šai sadaļai = (3)x(4)
1) Reģionos pie robežas krasta līnijām dzīvojošo personu daļa no dalībvalsts
iedzīvotāju kopskaita
2) Iedzīvotāji, kuri dzīvo mazāk nekā 25 km attālumā no robežas
B. Sadarbība jūrlietās*
3) Svērtā daļa = 60 % x (1) + 40 % x (2)
4) Šai sadaļai pieejamais kopējais finansējums
5) Piešķīrums šai sadaļai = (3)x(4)
C. Transnacionālā
sadarbība

1) Dalībvalsts iedzīvotāju skaits no ES kopskaita
2) Šai sadaļai pieejamais kopējais finansējums
3) Piešķīrums šai sadaļai = (1)x(2)

D. Tālāko reģionu
sadarbība

1) Dalībvalsts iedzīvotāju skaits ES tālākajos reģionos
2) Šai sadaļai pieejamais kopējais finansējums
3) Piešķīrums šai sadaļai = (1)x(2)

E. Kopējais ETS piešķīrums 2021.–2027. g. = A(5) + B(5) + C(3) + D(3)

5,0 %
10,0 %
7,0 %
0,5 mljrd. EUR
350 milj. EUR
1,0 %
2,0 %
1,4 %
1,35 mljrd. EUR
19 milj. EUR
5,0 %
1,65 mljrd. EUR
82,5 milj. EUR
8,0 %
0,3 mljrd. EUR
24 milj. EUR
475,5 milj. EUR

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas KNR priekšlikuma XXII pielikuma 8. punktu un Eiropas Komisijas
prezentāciju “Metodika, lai noteiktu finanšu piešķīrumu katrai dalībvalstij”.
* ETS regulas priekšlikumā (COM (2018) 374 final) transnacionālā un jūrlietu sadarbība ir viens elements
ar 3 miljardus EUR lielu budžetu. Sadalījums (1,35 miljardi EUR un 1,65 miljardi EUR) ir veikts tikai nolūkā
aprēķināt piešķīrumus dalībvalstīm.

Piešķīrums Kohēzijas fondam

20 Dalībvalstis, kuru NKI uz iedzīvotāju ir mazāks par 90 % no ES vidējā, ir tiesīgas

saņemt Kohēzijas fonda līdzekļus. Komisija ir ierosinājusi 2021.—2027. gadā Kohēzijas
fondam piešķirt 46,7 miljardus EUR, kas ir par 45 % mazāk nekā iepriekšējā periodā.
Komisija skaidro šo ievērojamo samazinājumu ar to, ka dalībvalstīs, kuras pievienojās
Eiropas Savienībai 2004. un 2007. gadā, ir samazinājusies vajadzība veikt lielus
ieguldījumus transporta un vides infrastruktūrā. Faktiski lielāks piešķīrums no ERAF un
ESF+ nabadzīgākiem reģioniem kompensē šo KF finansējuma samazinājumu, tādējādi
kopējais relatīvais piešķīrums no kohēzijas politikas līdzekļiem nabadzīgākiem
reģioniem saglabājas nemainīgs.

20

21 Kohēzijas fonda budžeta sadalījuma process ir saglabājies tāds pats kā
iepriekšējos periodos. Sadales process ir šāds (sk. VII pielikumu):
1)

vispirms aprēķina teorētisko kopējo KF summu, pamatojoties uz 62,90 EUR uz
cilvēku gadā;

2)

sākotnējo piešķīrumu sagatavo, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu (50 %) un
platību (50 %) 15;

3)

šo sākotnējo piešķīrumu koriģē, ņemot vērā valsts labklājību (pamatojoties uz
dalībvalsts NKI attiecību pret ES vidējo rādītāju).

4)

labklājības korekcija nozīmē, ka iegūtais rezultāts ir jāpārrēķina. Pārrēķināto
dalībvalsts daļu pēc tam piemēro kopējam pieejamajam KF finansējumam, lai
iegūtu dalībvalstij piešķiramo summu.

22 Kohēzijas fonda finansējuma indikatīvs piemērs ir atspoguļots 4. tabulā.
4. tabula. Indikatīvs piemērs dalībvalsts piešķīruma aprēķinam no
Kohēzijas fonda
Dalībvalsts
A. 1. posms: pieejamie KF resursi

62,9 EUR uz iedzīvotāju x 7 gadi x attiecināmo iedzīvotāju kopskaits

Β. 2. posms: dalībvalsts daļa

1) Dalībvalsts iedzīvotāju skaits
2) Dalībvalsts platība
3) Dalībvalsts daļa = 50 % x (1)+50 % x (2)

C. 3. posms: Korekcija atkarībā no valsts
relatīvās labklājības

D. 4. posms: dalībvalsts daļas pārrēķins
Galīgais KF piešķīrums 2021.–2027. g.

46,7 mljrd. EUR
10 %
8%
9%

1) Par cik dalībvalsts NKI uz iedzīvotāju ir zemāks nekā visu KF attiecināmo dalībvalstu
vidējais rādītājs
2) Korekcija, ko veic, lai ņemtu vērā dalībvalsts relatīvo nabadzību = 1/3 (saskaņā ar KNR
priekšlikumu) * C(1)

+10 %

3) Dalībvalsts koriģētā daļa = B(3)x(1+C(2))

9,9 %

1) Visu koriģēto dalībvalstu daļu summa

115 %

2) Dalībvalsts pārrēķinātā daļa = C(3)/D(1)
= AxD(2)

30 %

8,6 %
4,02 mljrd. EUR

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas KNR priekšlikumu, XXII pielikuma 7. punkts.

23 Saskaņā ar priekšlikumu samazināt KF finansējumu 2021.—2027. gadā Komisija

ierosina ierobežot katras dalībvalsts tiesības saņemt Kohēzijas fonda līdzekļus līdz
vienai trešdaļai no tai iedalītā kopējā piešķīruma kohēzijas politikas ietvaros. Šī
ierobežojums, kas ierosināts piešķīrumam 2021.—2027. gadā, skars Igauniju, Latviju un
Maltu. Tomēr šīs dalībvalstis nezaudēs neko no tām paredzētā finansējuma, jo līdzekļi,

15

Ja apdzīvotības blīvums ir ļoti augsts, platības kritēriju neņem vērā.

21
kas pārsniedz finansējumu no Kohēzijas fonda, tiks pārvietoti uz to maksājumtiesībām
saskaņā ar mērķi “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”.

Piešķīruma kritēriju finansiālais svērums

24 Attiecībā uz kopējo kohēzijas politikas finansējumu, kas ietver ERAF, ESF+ un KF,

5. tabulā ir sniegts dažādu kritēriju svērums, ko piemēro, aprēķinot piešķīrumus
dalībvalstīm. Tajā redzams, ka gan 2014.–2020. gadā, gan 2021.–2027. gadā labklājības
rādītājs veido vairāk nekā 80 %.

5. tabula. Piešķīruma kritēriju finansiālais svērums
Kritērijs

2014.–2020. g.

2021.–2027. g.

Labklājība (IKP/NKI)
Darba tirgus, izglītība, demogrāfija

15 %

Klimats

–

1%

Migrācija

–

3%

Kopā

100 %

100 %

Avots: Prezentācija “ES budžets nākotnei: Reģionālā attīstība un kohēzija”, Eiropas Komisija.
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Sākotnējā piešķīruma korekcijas
25 Šajā iedaļā tiks skatītas esošās maksimālās summas un drošības tīkli, kā arī

piešķīrumu korekcijas, tostarp īpaši piešķīrumi fondiem. Tajā ir izklāstīti arī šo procesu
rezultāti attiecībā uz galīgajiem piešķīrumiem dalībvalstīm, kā minēts Komisijas
priekšlikumā Kopējo noteikumu regulai.

Maksimālās summas un drošības tīkli

26 Līdzīgi kā iepriekšējos periodos, uz dalībvalstu piešķīrumiem, kas izriet no iepriekš

minētajiem procesiem, attiecas turpmākas korekcijas, lai mazinātu atsevišķu
dalībvalstu summu svārstības. Šīs korekcijas izpaužas kā saņemamo summu
maksimālās robežvērtības un drošības tīkli, kas garantētu minimālo finansējuma līmeni.
VIIIa pielikumā ir atspoguļotas laikposmam no 2021. gada līdz 2027. gadam ierosinātās
maksimālās summas un drošības tīkli.

Maksimālās summas

27 Attiecībā uz 2021.–2027. gadu Komisija ierosina noteikt trīs turpmāk aprakstītos
maksimālo summu elementus.
1)

16

Pirmkārt, kopējo gada finansējumu, kas pieejams konkrētai dalībvalstij, ierobežo
līdz noteiktai procentuālajai daļai no tai aplēstā IKP 16. Pēdējo plānošanas periodu
laikā ir samazinājusies atļautā IKP daļa (sk. VIIIb pielikumu), un tā ir atkarīga no
valsts relatīvās labklājības: nabadzīgākām valstīm ir noteikts augstāks limits, kā
redzams 6. tabulā, jo tām ir lielākas vajadzības.

Pamatojoties uz ECFIN ĢD sagatavotajām ilgtermiņa izaugsmes prognozēm 2021.–
2027. gadam (neņemot vērā PLS).
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6. tabula. Maksimālās summas, kas izteiktas kā daļa no valsts IKP
Robežlielums, kas izteikts kā NKI uz
vienu iedzīvotāju

Maksimālā
summa kā
daļa no IKP

Kurām dalībvalstīm
piemērojama

zem 60 % no ES vidējā rādītāja

2,3 %

Bulgārija, Rumānija,
Horvātija

60 %–65 % no ES vidējā rādītāja

1,85 %

Latvija

virs 65 % no ES vidējā rādītāja

1,55 %

Visas pārējās ES dalībvalstis

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas KNR priekšlikumu 2021.–2027. gadam, XXII pielikuma 10. punkts,
un Komisijas sniegtā informācija.

2)

Otru maksimālo summu nosaka, dalībvalstu piešķīrumam piemērojot
ierobežojumu saistībā ar summu, kas saņemta saskaņā ar iepriekšējo plānošanas
periodu. Attiecībā uz 2021.–2027. gadu Komisija ierosina, ka dalībvalsts nevar
saņemt vairāk kā 108 % no piešķīruma 2014.–2020. gadam. Šis ierobežojums
attiecas uz Rumāniju, Bulgāriju un Grieķiju.

3)

Visbeidzot, Komisijas priekšlikumā ir ieviests jauns maksimālais apjoms attiecībā
uz bagātajām dalībvalstīm, kuru NKI uz vienu iedzīvotāju ir vismaz 120 % no
ES vidējā rādītāja. Šīs valstis nevar saņemt lielāku summu par to, kas tika piešķirta
2014.–2020. gadam. Tas attiecas uz sešām dalībvalstīm: Beļģiju, Zviedriju,
Nīderlandi, Austriju, Dāniju un Luksemburgu.

Drošības tīkli

28 Galvenais Komisijas ierosinātais drošības tīkls ir nosacījums, ka piešķīrums

konkrētais dalībvalstij nevar būt mazāks par 76 % no summas, ko tā saņēma 2014.–
2020. gadā. Tas ir daudz augstāks līmenis nekā minētajā periodā, kad līdzvērtīgs
drošības tīkls tika noteikts 55 % apmērā. 2021.–2027. gadā no šāda tīkla gūst labumu
piecas valstis: Ungārija, Lietuva, Igaunija, Malta un Čehija.

29 Sadales mehānisms nozīmē, ka pārejas reģioni nevar saņemt mazāk nekā tad, ja

tie būtu vairāk attīstīti reģioni (15. punkta 1) apakšpunkts). Ir izveidots papildu drošības
tīkls, lai mīkstinātu ietekmi, ko rada mazāk attīstīta reģiona statusa zaudēšana, jo tas
parasti nozīmē mazāku piešķīrumu. Šīs kategorijas reģioni nevar saņemt mazāk par
60 % no tiem ikgadēji atvēlētā piešķīruma saskaņā ar 2014.—2020. gada mērķi
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”.
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Izņēmumi

30 Maksimālās summas un drošības tīkla mehānismi tiek piemēroti visām summām,
ko reģionam vai dalībvalstij piešķir saskaņā ar kohēzijas politikas finansējumu; divos
izņēmuma gadījumos tos nepiemēro:
o

piešķīrumam saskaņā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība”. Komisija uzskata, ka
tādējādi var novērst nelīdzsvarotību robežvalstu piešķīrumos;

o

ierobežojumam, kas attiecas uz piešķīrumiem vairāk attīstītiem reģioniem,
balstoties uz IKP (sk. 27. punkta 1) apakšpunktu). Komisija uzskata, ka tādējādi var
novērst turpmāku samazinājumu, ja piešķīrumi jau ir salīdzinoši zemi.

Papildu korekcijas

31 Komisija ierosina divas papildu korekcijas pēc tam, kad ir ņemtas vērā maksimālās
robežvērtības un drošības tīkli. Pirmkārt, Komisija ir ierosinājusi 2021.–2027. gadā
saglabāt 11 miljardu EUR pārvietojumu no Kohēzijas fonda uz tieši pārvaldīto Eiropas
infrastruktūras savienošanas instrumentu (EISI) 17.

32 Otrkārt, Komisija ir ierosinājusi 2021.–2027. gadā paredzēt fiksētu summu

100 miljardu EUR apmērā Eiropas Sociālajam fondam plus un 216,8 miljardus EUR
Eiropas Reģionālās attīstības fondam saskaņā ar mērķi “Investīcijas nodarbinātībai un
izaugsmei”. Tomēr iepriekš aprakstītajā metodikā abi fondi tiek izskatīti kopā un
piešķīrums tiek aprēķināts tiem abiem kopīgi. Atsevišķi no 2018. gada maijā publicētā
KNR priekšlikuma Komisija 2018. gada oktobrī ierosināja metodoloģiju līdzekļu
piešķiršanai Eiropas Sociālajam fondam plus, lai dalībvalstu līmenī nodalītu piešķīrumus
šim fondam un Eiropas Reģionālās attīstības fondam.

33 Ierosinātā metode ESF+ daļas noteikšanai ir līdzīga metodei, kas izmantota 2014.–
2020. gadam un aprakstīta turpmāk, un indikatīvs piemērs ir sniegts 7. tabulā.

17

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments transportam ir paredzēts, lai atbalstītu
ieguldījumus jaunā transporta infrastruktūrā un esošās infrastruktūras atjaunošanā un
modernizēšanā. Tajā galvenā uzmanība pievērsta pārrobežu projektiem un projektiem, kuru
mērķis ir novērst problemātiskos posmus, kā arī horizontālajām prioritātēm, piemēram,
satiksmes pārvaldības sistēmām.
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1)

Sākumpunkts katrai dalībvalstij ir tai 2014.–2020. gadā piešķirtie ESF resursi, kas
izteikti kā daļa no tās kopējā ESF un ERAF piešķīruma attiecīgajam periodam.

2)

Šīs daļas pēc tam koriģē, ņemot vērā divus papildu kritērijus, kas attiecas uz
jauniešu bezdarbu – jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET) –
un sociālo iekļaušanu – nabadzības vai sociālās atstumtības riska (AROPE) rādītāju.
Šie rādītāji izriet no Eiropas sociālo tiesību pīlāra un atspoguļo ESF+ politikas
prioritātes18. Šīs korekcijas mehānismi ir apkopoti IX pielikumā.

3)

Visu daļu kopsummu pēc tam piemēro kopējiem pieejamajiem ESF+ resursiem.

7. tabula. Dalībvalsts piešķīruma aprēķins no ESF+; indikatīvs piemērs
Dalībvalsts
A. Sākotnējie dati

1) Dalībvalsts piešķīrums mērķim “Investīcijas nodarbinātībai un
izaugsmei” 2021.–2027. g.

15 mljrd. EUR

2) ESF daļa (tostarp JNI un FEAD) 2014.–2020. g.

40 %

3) NEET līmenis dalībvalstī

20 %

4) 1,5 % korekcija jauniešu bezdarbam
(ja NEET rādītājs > 16,4 % - IX pielikums)
B. Korekcijas jauniešu bezdarbam un
sociālajai iekļautībai

+1,5 %

5) AROPE rādītājs dalībvalstī

25 %

6) 1 % korekcija sociālajai iekļautībai
(ja 23,9 % < AROPE rādītājs < 30,3 % - IX pielikums)

+1 %

7) Koriģētā ESF+ daļa = (2)+(4)+(6)
8) Sākotnējā dalībvalstij piešķirtā ESF+ summa = (7)x(1)
10) Visu dalībvalstu sākotnējo ESF+ piešķīrumu summa
C. Korekcija ESF+ resursu pieejamībai

11) Pieejamie ESF+ resursi 2021.–2027. g.

42,5 %
6375 milj. EUR
103 mljrd. EUR
99,45 mljrd. EUR

12) Korekcijas koeficients = (11)/(10)
D. Galīgais ESF+ piešķīrums 2021.–2027. g. = (8)x(12)

96,6 %
6155 milj. EUR

Avots: ERP.
* No kopējā ESF+ finansējuma 100 miljardu EUR apmērā pirms piešķīrumiem ir atņemti 0,2 miljardi EUR
transnacionālajai sadarbībai saskaņā ar ESF+ un 0,35 miljardi EUR tehniskajai palīdzībai, ko īsteno
Komisija.

Galīgie piešķīrumi

34 Piešķīruma sadales metode pa reģionu veidiem laikposmā no 2014. gada līdz

2020. gadam un no 2021. gada līdz 2027. gadam ir salīdzināta 8. tabulā Lai gan ir
samazināti KF līdzekļi, kopējais relatīvais piešķīrums mazāk attīstītajiem reģioniem

18

Attiecībā uz 2021.–2027. gadu Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (JNI) un Eiropas atbalsta
fonds vistrūcīgākajām personām (FEAD) ir integrēti Eiropas Sociālajā fondā plus.

26
priekšlikumā 2021.–2027. gadam paliek nemainīgs, proti, trīs ceturtdaļas no pieejamā
finansējuma (20. punkts).

8. tabula. Piešķīrums atkarībā no reģiona veida
Fonds / reģiona veids

2014.–2020. g.

2021.–2027. g.

Kohēzijas fonds

22 %

13 %

ERAF/ESF+; mazāk attīstītie reģioni

53 %

62 %

ERAF/ESF+; pārejas reģioni

10 %

14 %

ERAF/ESF+; vairāk attīstītie reģioni

15 %

11 %

Kopā

100 %

100 %

KF un ERAF/ESF+; mazāk attīstītie reģioni

75 %

75 %

Avots: Prezentācija “ES budžets nākotnei: Reģionālā attīstība un kohēzija”, Eiropas Komisija.

35 Piešķīrumi katrai dalībvalstij pa fondiem 2021.–2027. gadā ir parādīti 9. tabulā.
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9. tabula. Ierosinātie piešķīrumi dalībvalstīm pa fondiem 2021.–
2027. gadam (miljoni EUR, pašreizējās cenās)
ESF+
Beļģija
Bulgārija
Čehija
Dānija
Vācija
Igaunija
Īrija
Grieķija
Spānija
Francija
Horvātija
Itālija
Kipra
Latvija
Lietuva
Luksemburga
Ungārija
Malta
Nīderlande
Austrija
Polija
Portugāle
Rumānija
Slovēnija
Slovākija
Somija
Zviedrija
Tehniskā palīdzība *
Transnacionālā sadarbība *

1 177
2 588
2 737
181
6 205
492
579
5 900
12 084
7 194
2 145
15 011
207
736
1 029
21
4 806
91
552
510
14 297
7 579
8 385
793
2 481
725
946
349
200

ERAF

ETS

1 158
5 643
10 524
213
10 346
1 651
450
11 528
25 377
9 654
5 776
27 411
434
2 573
3 127
21
11 624
345
673
695
45 300
11 578
17 323
1 673
8 345
944
1 121
737

No tiem
Pārvietojumi *
pārvietojums uz EISI

KNR priekšlikums,
XXII pielikums

405
143
314
249
1 029
51
190
120
639
1 106
219
788
24
55
88
30
272
14
392
229
595
142
392
80
235
129
333
29

0
1 654
6 444
0
0
1 075
0
4 034
0
0
1 695
0
319
1 424
2 085
0
3 437
219
0
0
12 144
4 436
4 499
901
2 173
0
0
153

0
401
1 563
0
0
261
0
978
0
0
411
0
77
345
506
0
833
53
0
0
2 945
1 076
1 091
218
527
0
0

15
54
100
3
101
16
7
116
221
102
53
252
4
24
31
0
109
3
9
8
392
127
168
18
71
10
13

2 754
10 082
20 116
646
17 681
3 285
1 226
21 697
38 325
18 058
9 888
43 463
989
4 812
6 359
73
20 248
673
1 625
1 442
72 724
23 862
30 766
3 464
13 305
1 809
2 413

1 206
9 498

46 692

11 285

2 027

1 206
372 991

564

Eiropas pilsētiniciatīva *
Starpreģionālā sadarbība **
KOPĀ

KF

100 000

216 808

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem.
* Pārvietojumi: tehniskā palīdzība (0,35 % no ERAF/ESF+/KF/ETS piešķīruma), transnacionālā sadarbība
(saskaņā ar ESF+) un Eiropas pilsētiniciatīva (saskaņā ar ERAF). Šo finansējumu pārvalda Komisija un tas
nav tieši pieejams dalībvalstīm. Ir atspoguļots indikatīvais pārvietojumu piešķīrums katrai dalībvalstij, lai
to saskaņotu ar Komisijas Kopīgo noteikumu regulas priekšlikumu.
** ETS starpreģionu komponents dalībvalstīm netiek piešķirts.
Piezīme. Summas var būt atšķirīgas noapaļošanas dēļ.

36 KNR priekšlikumā Komisija pirmo reizi ir ietvērusi katrai dalībvalstij piešķirtās

summas, kas aprēķinātas, izmantojot iepriekš aprakstīto metodi. 3. attēlā ir apkopoti
ierosinātie piešķīrumi dalībvalstīm 2021.–2027. gadā, kā arī relatīvās izmaiņas
salīdzinājumā ar piešķīrumiem 2014.–2020. gadā; stāvoklis 2018. gada maijā.

28

3. attēls. Piešķīrumi dalībvalstīm 2021.–2027. gadā salīdzinājumā ar
2014.–2020. gadu (2018. gada cenās)
+8 % maksimālā summa

-24 % drošības tīkls

Palielinājums/samazinājums (mljrd. EUR)
(2018. g. cenās)

-0,3

-1,6

-0,9
-0,5

Bulgārija
Rumānija
Grieķija
Itālija
Somija
Spānija
Kipra
Zviedrija
Austrija
Nīderlande
Luksemburga
Dānija
Beļģija

-0,2
-0,6

-4,1
-3,3
-19,5
-0,2
-0,9
-5,7
-5,6
-1,8

-25 %

-20 %

-15 %

-10 %

-5 %

=
=
=
=
=
=

+0.02

+0,1
+1,6

+2,3

+0,7
+2,0
+1,4

Francija
Horvātija
Portugāle
Slovēnija
Īrija
Latvija
Vācija
Slovākija
Polija
Malta
Igaunija
Ungārija
Čehija
Lietuva

0%

5%

10 %

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem.

37 3. attēlā ir parādīts, ka, lai gan sadales process ir lielā mērā līdzīgs un maksimālās
summas un drošības tīkli ir paredzēti, lai novērtu krasas izmaiņas, atšķirības konkrētu
dalībvalstu piešķīrumos svārstās no 24 % samazinājuma līdz 8 % palielinājumam, un
samazinājums ir vidēji 10 %. Būtisks faktors ir izmaiņas daudzu reģionu labklājības
līmenī, tāpēc to statuss tiek pārklasificēts (sk. karti X pielikumā). Galvenās izmaiņas ir
šādas:
—

Igaunija un Lietuva un daži reģioni Čehijā, Polijā un Bulgārijā, kas iepriekš tika
uzskatīti par mazāk attīstītiem reģioniem, tagad ir ieguvuši pārejas reģiona
statusu;

—

Grieķijā un Spānijā ievērojami pieaug to reģionu skaits, kam tiek piešķirts mazāk
attīstīta reģiona statuss; Itālijā un Portugālē šī tendence nav tik izteikta;

—

vairāku valstu reģioni ir pārklasificēti no vairāk attīstīta reģiona uz pārejas reģionu;
tas attiecas uz Somiju, Franciju, Vāciju, Nīderlandi, Slovēniju, Austriju, Beļģiju,
Itāliju, Spāniju, Grieķiju, Kipru un Īriju. Daļēji tas ir saistīts ar jauno robežvērtību
pārejas reģiona noteikšanai (sk. 14. punktu).
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Noslēguma piezīmes un turpmākie
pasākumi
38 Piešķīrumu sadales procesā, kas ierosināts 2021.–2027. gadam, tiek izmantots

iepriekšējos periodos izmantotais modelis. Lai gan dažos procesa posmos ir ietvertas
klimata pārmaiņas un migrācija, ietekme ir minimāla; nozīmīgākais faktors joprojām ir
relatīvā labklājība, un 75 % no finansējuma tāpat kā iepriekšējos periodos tiek novirzīti
mazāk attīstītajiem reģioniem. Komisija ir izklāstījusi procesu pārredzamāk nekā līdz
šim. Ierosināto metodoloģiju, kā arī piešķīrumus, kas aprēķināti saskaņā ar to, Komisija
pilnībā publicēja priekšlikumā par KNR. Saskaņā ar priekšlikumu dalībvalstij būtu
jāsaņem no 76 % līdz 108 % no kohēzijas politikas finansējuma 2014.–2020. gadam.

39 Procesa noslēguma posms nav ietverts metodoloģijā, ko Komisija izklāsta regulas

priekšlikumā, un tas risinās politiskās sarunās, kurās piedalās ES iestādes un dalībvalstis
(06. punkts). Viens no jautājumiem, ko varētu ietvert šajās sarunās, attiecas uz
aprēķinu atjaunināšanu, lai atspoguļotu pieejamos jaunos datus. Iepriekšējie
piešķīrumi 2007.–2013. gadam un 2014.–2020. gadam balstījās uz datiem, kas bija
pieejami divus gadus pirms plānošanas perioda sākuma. Un iepriekšējos periodos
politikas sarunu rezultātā dažas dalībvalstis un reģioni saņēma papildu piešķīrumus 19.

40 Komisija 2018. gada maijā iesniedza dokumentu paketi, sākotnēji pieņemot, ka

vienošanās par DFS būtu jāpanāk pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gada
maijā. Pārskatītais laika grafiks atbilstoši Eiropadomes secinājumiem paredz, ka
kompromiss par daudzgadu finanšu shēmu ir jāpanāk 2019. gada rudenī un sarunas par
KNR jāpabeidz neilgi pēc tam; tāds ir stāvoklis 2019. gada februārī.

19

KNR (1303/2013), VII pielikuma 14.–20. pants.
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Pielikumi
I pielikums Sadales kritēriju dinamika pēdējos trijos plānošanas
periodos
Kritēriji

2007.-2013. g.
Regula (ES) Nr. 1083/2006, II pielikums.

Atsevišķs piešķīrums reģionam
Valsts labklājības koeficients
NKI uz iedzīvotāju < 82 % no ES vidējā
82 %<NKI uz iedzīvotāju < 99 % no ES vidējā
NKI uz iedzīvotāju > 99 % no ES vidējā
Papildu piemaksas
Bezdarbs (15 un vairāk gadi)

Jauniešu bezdarbs (15–25 gadi)

Konverģences mērķis
Iedzīvotāju skaits reģionā x labklājības atšķirības
(reģiona IKP uz iedz. pret ES vidējo)
4,25 %
3,36 %
2,67 %
700 EUR gadā x
bezdarbnieku skaits, kurš pārsniedz vidējo bezdarba
rādītāju visos konverģences reģionos

Izglītības līmenis (25-64 gadi)

Siltumnīcefekta gāzu emisijas
Migrācija

Pārejas posma atbalsts
Atbalsta teorētiskā intensitāte
Minimālā summa

Maksimālā summa
Atbalsta faktiskā intensitāte

Papildu piemaksas
Bezdarbs (15 un vairāk gadi)

Jauniešu bezdarbs (15–25 gadi)

Izglītības līmenis (25-64 gadi)

Siltumnīcefekta gāzu emisijas
Migrācija

75 %–80 % no reģiona individuālā 2006. gadā piešķirtā
atbalsta intensitātes uz iedzīvotāju 2007. gadā un pēc
tam lineārs samazinājums, lai līdz 2011. gadam /
2013. gadā sasniegtu reģionālās konkurētspējas un
nodarbinātības mērķim paredzēto valsts vidējo
600 EUR gadā x
bezdarbnieku skaits, kurš pārsniedz vidējo bezdarba
rādītāju visos konverģences reģionos
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2014.-2020. g.

2021.-2027. g.

KNR (1303/2013), VII pielikums

KNR priekšlikums, XXII pielikums

Mazāk attīstītie reģioni (MAR)
Iedzīvotāju skaits reģionā x labklājības atšķirības
(reģiona IKP uz iedz. pret ES vidējo)
3,15 %
2,70 %
1,65 %
1300 EUR gadā x
bezdarbnieku skaits, kurš pārsniedz vidējo bezdarba
rādītāju visos mazāk attīstītajos reģionos

Pārejas reģioni (PR)
Atbalsta vidējā intensitāte dalībvalsts VAR uz
iedzīvotāju gadā. Ja nav VAR, ES vidējais VAR rādītājs
(19,8 EUR)
40 % no teorētiskajam reģionam paredzētās summas,
kur IKP uz iedzīvotāju ir 75 %
Reģiona relatīvā IKP uz iedzīvotāju salīdzinājumā ar ES
vidējo lineāra interpolācija

1300 EUR gadā x
bezdarbnieku skaits, kurš pārsniedz vidējo bezdarba
rādītāju visos mazāk attīstītajos reģionos

Mazāk attīstītie reģioni (MAR)
Iedzīvotāju skaits reģionā x labklājības atšķirības
(reģiona IKP uz iedz. pret ES vidējo)
2,80 %
1,30 %
0,90 %
500 EUR gadā x
bezdarbnieku skaits, kurš pārsniedz vidējo bezdarba
rādītāju visos mazāk attīstītajos reģionos
500 EUR gadā x
jauniešu bezdarbnieku skaits, kurš pārsniedz vidējo
jauniešu bezdarba rādītāju visos mazāk attīstītajos
reģionos
250 EUR gadā x
to personu skaits, kurš pārsniedz vidējo zemas
izglītības rādītāju visos mazāk attīstītajos reģionos
1 EUR gadā par tonnu CO2 ekvivalenta, kas pārsniedz
2030. g. valsts mērķi 2016. gadā
400 EUR gadā par personu
attiecībā uz dalībvalsts vidējo migrācijas neto
rādītāju gadā no valstīm ārpus ES 2013.–2016. g.
Pārejas reģioni (PR)

Atbalsta vidējā intensitāte visiem ES VAR (18 EUR)uz
iedzīvotāju gadā
60 % no teorētiskajam reģionam paredzētās
summas, kur IKP uz iedzīvotāju ir 75 %
Reģiona relatīvā IKP uz iedzīvotāju salīdzinājumā ar
ES vidējo lineāra interpolācija

500 EUR gadā x
bezdarbnieku skaits, kurš pārsniedz vidējo bezdarba
rādītāju visos mazāk attīstītajos reģionos
500 EUR gadā x
jauniešu bezdarbnieku skaits, kurš pārsniedz vidējo
jauniešu bezdarba rādītāju visos mazāk attīstītajos
reģionos
250 EUR gadā x
to personu skaits, kurš pārsniedz vidējo zemas
izglītības rādītāju visos mazāk attīstītajos reģionos
1 EUR gadā par tonnu CO2 ekvivalenta, kas pārsniedz
2030. g. valsts mērķi 2016. gadā
400 EUR gadā par personu
attiecībā uz dalībvalsts vidējo migrācijas neto
rādītāju gadā no valstīm ārpus ES 2013.–2016. g.
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Kritēriji

2007.-2013. g.
Regula (ES) Nr. 1083/2006, II pielikums.
Reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķis

Kopējais sākotnējais teorētiskais finansējums
Reģionu daļa saskaņā ar kritērijiem
Iedzīvotāji

Iedzīvotāju kopskaits (50 %)

Bezdarbs

Bezdarbnieku skaits NUTS 3 reģionos, kur bezdarba
līmenis pārsniedz reģionu grupas vidējo līmeni (20 %)

Nodarbinātība

Darbvietu skaits, kas vajadzīgs, lai sasniegtu 70 %
nodarbinātību (15 %)

Terciārā izglītība

To nodarbināto skaits, kuriem ir zems izglītības līmenis
(10 %)

Zems iedzīvotāju blīvums

zems iedzīvotāju blīvums (5 %)

Izglītību priekšlaicīgi pametušie

IKP

Daļu koriģēšana atkarībā no reģiona pārticības

Papildu piemaksas
Siltumnīcefekta gāzu emisijas
Migrācija

Reģiona kopējo daļu palielina vai samazina
par + 5 %/-5 % atkarībā no tā, vai tā IKP uz vienu
iedzīvotāju nesasniedz vai pārsniedz grupas vidējo IKP
uz vienu iedzīvotāju
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2014.-2020. g.

2021.-2027. g.

KNR (1303/2013), VII pielikums

KNR priekšlikums, XXII pielikums

Vairāk attīstītie reģioni (VAR)
attiecināmo iedzīvotāju kopskaits x
atbalsta intensitāte uz iedzīvotāju gadā (19,8 EUR)

Vairāk attīstītie reģioni (VAR)
attiecināmo iedzīvotāju kopskaits x
atbalsta intensitāte uz iedzīvotāju gadā (18 EUR)

Reģiona iedzīvotāju kopskaits (25 %);

reģiona iedzīvotāju kopskaits (20 %);

Bezdarbnieku skaits NUTS 2 reģionos, kur bezdarba
līmenis pārsniedz visu VAR vidējo līmeni (20 %)

Bezdarbnieku skaits NUTS 2 reģionos, kur bezdarba
līmenis pārsniedz visu VAR vidējo līmeni (20 %)

nodarbinātības pieaugums, kas vajadzīgs, lai izpildītu
Savienības stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai
izaugsmei formulēto mērķi panākt reģionu
nodarbinātības līmeni 75 % (20 %) (vecumā no 20 līdz 64
gadiem)

nodarbinātības pieaugums, kas vajadzīgs, lai
sasniegtu visu vairāk attīstīto reģionu
nodarbinātības vidējo līmeni (vecumā no 20 līdz 64
gadiem) (20 %)

Terciāro izglītību ieguvušu 30 līdz 34 gadu vecuma
grupas iedzīvotāju skaita pieaugums, kas vajadzīgs, lai
sasniegtu Savienības stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un
integrējošai izaugsmei mērķi – 40 % (12,5 %)

Terciāro izglītību ieguvušu no 30 līdz 34 gadu vecuma
grupas iedzīvotāju skaita pieaugums, kas vajadzīgs,
lai sasniegtu visu vairāk attīstīto reģionu terciārās
izglītības vidējo līmeni (vecumā no 30 līdz 34
gadiem) (20 %)

g) iedzīvotāju skaits NUTS 3 reģionos, kur iedzīvotāju

g) iedzīvotāju skaits NUTS 3 reģionos, kur iedzīvotāju

blīvums ir mazāks par 12,5 iedzīvotājiem uz vienu km2
(2,5 %)

blīvums ir mazāks par 12,5 iedzīvotājiem uz km2
(2,5 %).

Izglītību un apmācību priekšlaicīgi pārtraukušo personu
skaita samazinājums (vecumā no 18 līdz 24 gadiem), kas
vajadzīgs, lai sasniegtu Savienības stratēģijas gudrai,
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei mērķi – 10 %
(12,5 %)

Izglītību un apmācību priekšlaicīgi pārtraukušo
personu skaita samazinājums (vecumā no 18 līdz 24
gadiem), kas vajadzīgs, lai sasniegtu visu vairāk
attīstīto reģionu izglītību un apmācību priekšlaicīgi
pametušo skaita vidējo līmeni (vecumā no 18 līdz 24
gadiem) (15 %)

Starpība starp faktisko reģiona IKP (izteikts PSL) un
teorētisko reģiona IKP, ja minētā reģiona IKP uz vienu
iedzīvotāju būtu tāds pats kā visattīstītākajam NUTS 2
reģionam (7,5 %)

Starpība starp faktisko reģiona IKP (izteikts PSL) un
teorētisko reģiona IKP, ja minētā reģiona IKP uz
vienu iedzīvotāju būtu tāds pats kā visattīstītākajam
NUTS 2 reģionam (7,5 %)

1 EUR gadā par tonnu CO2 ekvivalenta, kas pārsniedz
2030. g. valsts mērķi 2016. gadā
400 EUR gadā par personu
attiecībā uz dalībvalsts vidējo migrācijas neto
rādītāju gadā no valstīm ārpus ES 2013.–2016. g.

34

II pielikums Regulējums attiecībā uz kohēzijas politikas līdzekļu sākotnējo piešķīrumu dalībvalstīm

Galvenie
faktori

Korekcijas
koeficienti

Mērķis “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”

Kohēzijas fonds

Mērķis “Eiropas
teritoriālā sadarbība”

Mazāk attīstītie reģioni

Pārejas reģioni

Vairāk attīstītie reģioni

DV, kur NKI / maksimālā
summa <90 % no ES vidējā

Dalībvalsts

Reģionālās labklājības līmeņa
atšķirības: IKP / maksimālās
summas atšķirība

Reģionālās labklājības līmeņa
atšķirības: IKP / maksimālās
summas lineārā interpolācija

Fiksētā atbalsta intensitāte uz
iedzīvotāju

Fiksētā atbalsta intensitāte uz
iedzīvotāju

Fiksētais finansējums katrai
sadaļai

Reģiona iedzīvotāju skaits

Reģiona iedzīvotāju skaits

×

×

Valsts labklājības koeficients:
NKI svērums

+

Bezdarbs

Papildu
piemaksas

Jauniešu bezdarbs

Zems izglītības līmenis

Siltumnīcefekta gāzu emisijas
Migrācija

Galīgais piešķīrums

×

+

×

Visu vairāk attīstīto reģionu
iedzīvotāju skaits

×

Atsevišķā reģionam piešķirtā
daļa (%): pamatojoties uz
septiņiem sociāli ekonomiskiem
kritērijiem

Bezdarbs

Jauniešu bezdarbs

Zems izglītības līmenis

Siltumnīcefekta gāzu emisijas
Migrācija

+

×

Atbilstīgo dalībvalstu iedzīvotāju
skaits

×

Atsevišķā valstij piešķirtā daļa
(%): pamatojoties uz iedzīvotāju
skaitu un platību

×

×

Reģiona/valsts iedzīvotāju daļu (%)
kopskaits dalībvalstī:
- teritoriālā pārrobežu sadarbība
- sadarbība jūrlietās
- transnacionālā sadarbība
- tālākie reģioni

Valsts labklājības koeficients:
NKI svērums

Siltumnīcefekta gāzu emisijas
Migrācija

Dalībvalsts maksimālās summas un drošības tīkli
Galīgais piešķīrums

Galīgais piešķīrums

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas KNR priekšlikumu 2021.–2027. gadam, XXII pielikums.

Galīgais piešķīrums

Galīgais piešķīrums
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III pielikums Piešķīrumu sadales metode mazāk attīstītiem
reģioniem 2021.–2027. gadā
IIIa pielikums. Piešķīrums sadales vispārējā formula mazāk attīstītiem
reģioniem
Piešķīrumu sadales metode mazāk attīstītiem reģioniem
Piešķīrums X reģionam

=

Atsevišķā absolūtā
summa

Valsts labklājības
koeficients:
2,8 %
(ja NKI uz iedzīvotāju ir mazāks
par 82 % no ES vidējā)

Reģiona iedzīvotāju
skaits
(iedzīvotāji)

×
Labklājības atšķirības
(IKP uz iedzīvotāju ES-27 –
IKP uz iedzīvotāju reģionā,
izteikts PSL)

×

vai

1,3 %

(ja NKI uz iedzīvotāju ir 82 %–
99 % no ES vidējā)
vai

0,9 %

(ja NKI uz iedzīvotāju ir lielāks
par 99 % no ES vidējā)

Piemaksas

(attiecīgā gadījumā)
Bezdarbs
(15+ gadi)
Jauniešu bezdarbs
(15-25 gadi)
Zems izglītības līmenis
(25-64 gadi)
Siltumnīcefekta gāzu
emisijas
Migrācija

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas KNR priekšlikumu, XXII pielikuma 1. punkta a)–g) apakšpunkts.
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IIIb pielikums. Koeficienti atbalsta līmeņa noteikšanai katram mazāk
attīstītajam reģionam atkarībā no valsts labklājības

NKI uz vienu iedzīvotāju

Piemērojamais
koeficients

Ierosinātais
koeficients

Piemērojams mazāk
attīstītiem reģioniem
2021.–2027. gadā

2014.–2020. g.

2021.–
2027. g.

Zem 82 % no ES vidējā rādītāja

3,15 %

2,8 %

BG, EE, LV, LT, HU, PL,
PT, RO, SK, SI, HR, EL

82 %–99 % no ES vidējā
rādītāja

2,7 %

1,3 %

CZ, ES, IT

Virs 99 % no ES vidējā rādītāja

1,65 %

0,9 %

FR

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas KNR priekšlikumu, XXII pielikuma 1. punkta b) apakšpunkts,
Regula Nr 1303/2013 (VII pielikums) un priekšlikumi par daudzgadu finanšu shēmu un kohēzijas politiku
2021.–2027. gadam: sākotnējais izvērtējums, Eiropas Politisko pētījumu centrs (EPRC), 2018. gada jūnijs.
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IIIc pielikums. Piemaksas, kas attiecas uz mazāk attīstītiem un pārejas
reģioniem
Bezdarbs
(15 un vairāk gadi)

+ 500 EUR uz vienu bezdarbnieku gadā, to piemērojot attiecīgā reģiona
bezdarbnieku skaitam, kurš pārsniedz to bezdarbnieku skaitu, kāds būtu, ja
piemērotu visu mazāk attīstīto reģionu vidējo bezdarba līmeni.

Jauniešu bezdarbs
(vecuma grupa 15–
24 gadi)

+ 500 EUR uz vienu gados jaunu bezdarbnieku gadā, to piemērojot attiecīgā
reģiona gados jaunu bezdarbnieku skaitam, kurš pārsniedz to bezdarbnieku
skaitu, kāds būtu, ja piemērotu visu mazāk attīstīto reģionu vidējo jauniešu
bezdarba līmeni.

Zems izglītības
līmenis
(vecuma grupa 25–
64 gadi)

+ 250 EUR uz personu gadā, to piemērojot attiecīgā reģiona personu skaitam,
kas būtu jāatņem, lai sasniegtu visu mazāk attīstīto reģionu vidējo zemas
izglītības līmeni (nepabeigta pamatizglītība, pamatizglītība vai zemākā līmeņa
vidējā izglītība).

Siltumnīcefekta gāzu
emisijas

+ 1 EUR par tonnu CO2 ekvivalenta gadā, kas pārsniedz 2030. gadam valstij
noteikto siltumnīcefekta gāzu emisijas mērķi ārpus 2016. gada ES emisiju kvotu
tirdzniecības sistēmas, to piemērojot reģiona iedzīvotāju īpatsvaram. Visvairāk
ieguvumu no šā jaunā kritērija ir Vācijai, Itālijai, Francijai un Zviedrijai.

Migrācija

+ 400 EUR par personu gadā piemēro tai dalībvalsts iedzīvotāju daļai, ko veido
iedzīvotāji, kuri imigrējuši no valstīm ārpus ES, un ja neto izteiksmē šis skaitlis
vidēji gadā ir pozitīvs laikposmā no 2013. gada līdz 2016. gadam. Visvairāk
ieguvumu no šā jaunā kritērija ir Vācijai, Francijai, Itālijai un Polijai.
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IV pielikums Piešķīrumu sadales metode pārejas reģioniem
2021.–2027. gadā
ERP.

Piešķīruma sadales metode pārejas reģioniem (ERAF / ESF+)

Atbalsta intensitāte gadā uz iedzīvotāju
(EUR)

Piešķīrums uz iedzīvotāju katram reģionam

Piemaksas

(attiecīgā gadījumā)
Bezdarbs
(15+ gadi)

7

Atbalsta maksimālā intensitāte
6

Jauniešu bezdarbs

5

(15-25 gadi)

4

Zems izglītības līmenis
(25-64 gadi)

3

2

Atbalsta minimālā intensitāte

Siltumnīcefekta gāzu
emisijas

1

Migrācija

0

75 %

85 %

90 %

95 %

100 %

IKP uz iedzīvotāju, izteikts attiecībā pret Es vidējo rādītāju
Atbalsta maksimālā intensitāte
Atbalsta minimālā intensitāte

= 60 % no summas, ja tā būtu piešķirta mazāk attīstītam reģionam, kur IKP uz
iedzīvotāju ir 75 % no ES-27 vidējā līmeņa (MAR metode)
= 18 EUR gadā uz iedzīvotāju x reģiona iedzīvotāju skaits (VAR metode)

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas KNR priekšlikumu, XXII pielikuma 2. punkta a)–g) apakšpunktu.
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V pielikums Piešķīrumu sadales metode vairāk attīstītiem
reģioniem 2021.–2027. gadā
Va pielikums. Piešķīruma sadales vispārējā formula vairāk attīstītiem
reģioniem (ERAF/ESF+)
,

Piešķīruma sadales metode vairāk attīstītiem reģioniem (ERAF, ESF+)
Kopējais finansējums

Piemaksas

(= atbalsta intensitāte 18 EUR gadā uz iedzīvotāju x atbilstīgo iedzīvotāju kopskaits)

Reģiona iedzīvotāju kopskaits
(20 %)
1. reģions
(x %)

2. reģions
3. reģions
(x %)
(x %)

N
reģions

Nodarbinātības atšķirība
(20–24 g. v.) (20 %)

1. reģions
(x %)

2. reģions
3. reģions
(x %)

Piešķīrums
X reģionam

(x %)

=

N
reģions

Kritēriji
1.
(x %)

Bezdarba atšķirība
(15 %)

1. reģions
(x %)

2. reģions
(x %)

1. reģions
(x %)

N reģions
(x %)

Terciārās izglītības atšķirības
(30–34 g. v.) (20 %)
1. reģions
(x %)

Kritēriji
2.
(x %)

Siltumnīcefekta gāzu
emisijas
+ 1 EUR par tonnu CO2
ekvivalenta, kas
pārsniedz 2030. g. mērķi
2016. gadā

Priekšlaicīgi
pārtraukušās personas
(18–24 g. v.) (15 %)

2. reģions
3. reģions
(x %)
(x %)

Kritēriji
3.
(x %)

N
reģions

Kritēriji
4.
(x %)

2. reģions
(x %)

N reģions
(x %)

Labklājības atšķirības
(IKP) (7,5 %)
1. reģions
(x %)

Migrācija
+ 400 EUR par personu
gadā, ko piemēro
dalībvalsts vidējam
migrācijas neto rādītājam
no valstīm ārpus ES
(2013.–2016. g.)

Reģions
2

Reģioni ar zemu iedzīvotāju
blīvumu (2,5 %)

1. reģions (x %) 2. reģions

Kritēriji
5.
(%)

Piemaksas

6.

7.

(attiecīgā gadījumā)

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas KNR priekšlikumu, XXII pielikuma 4.–6. punkts.
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Vb pielikums. Reģionālie kritēriji, ko ņem vērā piešķīruma aprēķināšanai
visattīstītākajiem reģioniem
Kritēriji un mērķi 2021.–2027. gadā
[mērķi 2014.–2020. gadā, ja tie atšķiras]

Svērums ( %)
2014.–2020. g. 2021.–
2027. g.

1. Reģiona iedzīvotāju kopskaits

25 %

20 %

2. Bezdarbnieku skaits NUTS 2 reģionos, kur bezdarba līmenis
pārsniedz visu vairāk attīstīto reģionu vidējo līmeni

20 %

15 %

3. Nodarbināto skaits, kas jāpieskaita, lai sasniegtu vairāk attīstīto
reģionu nodarbinātības vidējo līmeni (vecumā no 20 līdz
64 gadiem) [75 %, stratēģijas “Eiropa 2020” mērķis]

20 %

4. Cilvēku skaits vecumā no 30 līdz 34 gadiem ar terciāro izglītību,
kurš jāpieskaita, lai sasniegtu visu vairāk attīstīto reģionu vidējo
līmeni [40 %, stratēģijas “Eiropa 2020” mērķis]

12,5 %

20 %

5. Izglītību un apmācību priekšlaicīgi pārtraukušo personu skaits
(vecumā no 18 līdz 24 gadiem), kurš jāatņem, lai sasniegtu visu
vairāk attīstīto reģionu vidējo līmeni [10 %, stratēģijas
“Eiropa 2020” mērķis]

12,5 %

15 %

6. Starpība starp reģiona faktisko IKP un teorētisko IKP, ja minētā
reģiona IKP uz vienu iedzīvotāju būtu tāds pats kā visattīstītākajam
NUTS 2 reģionam

7,5 %

7. Iedzīvotāju skaits NUTS 3 reģionos, kur iedzīvotāju blīvums ir
mazāks par 12,5 iedzīvotājiem uz vienu km2

2,5 %

Avots: turpat, XXII pielikums, 4. punkta a)–g) apakšpunkts, un Regula Nr. 1303/2013, VII pielikums,
4. punkta a)–g) apakšpunkts.
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VI pielikums Piešķīruma sadales metode mērķim “Eiropas
teritoriālā sadarbība” 2021.–2027. gadā
VIa pielikums. Piešķīruma sadales vispārējā formula attiecībā uz ETS
Piešķīruma sadales metode mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”
(ETS)
Kopējais finansējums
Kritērijs A (36 %)

Kritērijs B (24 %)

Kopējais iedzīvotāju skaits visos NUTS 3 pierobežu
reģionos un tādos citos NUTS 3 reģionos, kuros
≥ ½ no iedzīvotājiem dzīvo ne tālāk kā 25 km no
sauszemes robežas

Iedzīvotāji, kas dzīvo ne tālāk kā 25 km no
sauszemes robežas

Kritērijs C (20 %)
Kritērijs D (9,8 %)

Iedzīvotāju skaits visos NUTS 3 reģionos
gar robežas krasta līnijām un tādos citos
NUTS 3 reģionos, kuros ≥ ½ no
iedzīvotājiem dzīvo ne tālāk kā 25 km no
robežas krasta līnijām

Kritērijs E (6,5 %)

Iedzīvotāji, kas dzīvo jūras
robežas zonās ne tālāk kā 25 km
no robežas krasta līnijām

Pārrobežu
sadaļa

=

Piešķīrums katrai
dalībvalstij

(

A kritērija
daļa
(x %)

B kritērija
daļa
(x %)

Transnacionālā
sadaļa*

C kritērija
daļa
(x %)

Dalībvalstu iedzīvotāju kopskaits

Kritērijs F (3,7 %) Tālāko reģionu iedzīvotāji

Jūrlietu
sadaļa*

D kritērija
daļa

E kritērija
daļa

Tālāko
reģionu
sadaļa

Kritērijs

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas KNR priekšlikumu, XXII pielikuma 8. punkts.

)×

Kopējais
finanšu
piešķīrums
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VIb pielikums. ETS sadalījuma kritēriji atkarībā no sadaļām
ETS sadaļa
Sauszemes
pārrobežu
sadarbība

Kopējais
pieejamais
finansējums

0,5 mljrd. EUR
(60 % x
8,3 mljrd. EUR)

Sadales koeficients
60 % daļa no kopējā iedzīvotāju skaita
NUTS 3 reģionos (sk. A kritēriju)
40 % daļa no visiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo
mazāk nekā 25 km attālumā no robežas

Jūrlietas*

1,35 mljrd. EUR
(16,3 % x
8,3 mljrd. EUR)

60 % daļa no kopējā iedzīvotāju skaita
NUTS 3 reģionos
40 % daļa no visiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo
mazāk nekā 25 km attālumā no krasta līnijas

Transnacionālā
sadarbība*

1,65 mljrd. EUR
(20 % x
8,3 mljrd. EUR)

Dalībvalsts iedzīvotāju skaits ES

Tālākie reģioni

0,3 mljrd. EUR
(3,7 % x
8,3 mljrd. EUR)

Dalībvalsts iedzīvotāju skaits ES tālākajos
reģionos

Avots: ERP, pamatojoties uz KNR priekšlikuma XXII pielikumu un Eiropas Komisijas prezentāciju
“Metodika finanšu piešķīruma noteikšanai katrai dalībvalstij”.
* ETS regulas priekšlikumā (COM (2018) 374 final) transnacionālā un jūrlietu sadarbība ir viens elements
ar 3 miljardus EUR lielu budžetu. Sadalījums (1,35 miljardi EUR un 1,65 miljardi EUR) ir veikts tikai nolūkā
aprēķināt piešķīrumus dalībvalstīm.
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VII pielikums Piešķīruma sadales metode Kohēzijas fondam
2021.–2027. gadā
Piešķīruma sadales metode Kohēzijas fondam (KF) ar pārrēķinu

Atbilstīgās dalībvalstis

(= kuru NKI uz iedzīvotāju (izteikts PSL) < 90 % no ES-27 vidējā)

Kopējais KF finansējums

(= atbalsta intensitāte 62,9 EUR gadā uz iedzīvotāju x atbilstīgās dalībvalsts iedzīvotāju kopskaits)

Sadales koeficients

Dalībvalsts daļa KF finansējumā
Valsts iedzīvotāju
skaits
(50 %)

1. reģions
(x %)

2. reģions
(x %)
n

Platība
(50 %)
1. reģions
2. reģions
(x %)
(x %)

×

Valsts labklājības korekcija
(= valsts NKI uz iedzīvotāju
salīdzinājumā ar vidējo NKI uz
iedzīvotāju visās atbilstīgajās
dalībvalstīs)

×

Pārrēķina koeficients

(tādējādi, lai visu dalībvalstu
daļu summa būtu 100 %)

n

Galīgais piešķīrums
Pārrēķinātā daļa

×

Kopējais KF finansējums

Tomēr katrai atbilstīgajai dalībvalstij Kohēzijas fonda daļa nedrīkst pārsniegt 1/3 no kopējā piešķīruma
(atskaitot piešķīrumu ETS mērķim)

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas KNR priekšlikumu, XXII pielikuma 7. punkts.
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VIII pielikums Maksimālās summas un drošības tīkli
VIIIa pielikums. Maksimālās summas un drošības tīkli 2021.–2027. gadā
Maksimālās summas un drošības tīkli 2021.–2027. gadā
Minimālā summa
76 % no piešķīruma
2014.-2020. gadā

nav

Maksimālā summa

≤

≤

Dalībvalsts

≤

108 % no piešķīruma
2014.-2020. gadā

ja NKI uz iedzīvotāju (izteikts PSL) < 60 % no ES vidējā

2,3 % no IKP

ja NKI uz iedzīvotāju (izteikts PSL) 60–65 % no ES-vidējā

1,85 % no IKP

ja NKI uz iedzīvotāju (izteikts PSL) ≥ 65 % no ES vidējā

1,55 % no IKP

ja NKI uz iedzīvotāju (izteikts PSL) < 120 % no ES vidējā

piešķīrums 2014.-2020. g.

≤

Reģions

nav

nav

Mazāk attīstītie reģioni

nav

nav

Pārejas reģioni,

nav

60 % no piešķīruma 2014.–
2020. gadā

kuri 2014.–2020. gadā bija mazāk
attīstītu reģionu kategorijā

nav

Vairāk attīstītie reģioni

nav

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas KNR priekšlikumu, XXII pielikuma 10.–13. punkts.

VIIIb pielikums. IKP maksimālo summu dinamika pēdējos trijos plānošanas
periodos
Maksimālais piešķīrums dalībvalstij
(izteikts % no valsts IKP)
2021.-2027. g.

1.55 %

2014.-2020. g.

2.30 %

2.35 %

2.59 %

2007.-2013. g.

3.24 % *

Augstākā maksimālā summa

3.79 % *

Zemākā maksimālā summa

Avots: pamatojoties uz Regulas Nr. 1083/2006 II pielikumu, Regulas Nr. 1303/2013 VII pielikumu un KNR
priekšlikuma 2021.–2027. gadam XXII pielikumu.
* 2007.–2013. gadā šīs maksimālās summas ietvēra arī Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējumu Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta un Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta pārrobežu sadaļai.
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IX pielikums ESF+ piešķīruma korekcijas kritēriji
Kritērijs

Robežlielums

Korekcija

NEET rādītājs (2015–2017. g.) valsts
līmenī

Vairāk nekā 16,4 %

+1,5 %

No 16,4 %
līdz 11,6 % (ES vidējais
rādītājs)

+1,0 %

No 11,6 %
līdz 6,9 %

+0,5 %

Vairāk nekā 30,3 %

+1,5 %

No 30,3 %
līdz 23,9 % (ES vidējais
rādītājs)

+1,0 %

No 23,9 %
līdz 17,6 %

+0,5 %

AROPE rādītājs (2014.–2016. g.) valsts
līmenī

Avots: ERP, pamatojoties uz ierosināto ESF+ piešķīruma sadales metodi.
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X pielikums ERAF un ESF+ reģionālā klasifikācija
Xa pielikums. Reģionālā klasifikācija 2021.–2027. gadā

IKP uz iedzīvotāju (izteikts PSL) katrā NUTS 2 reģionā, vidējais rādītājs 2014., 2015. un 2016. gadā
Rā dītājs ES–27: 100
<75 % (mazāk attīstītie reģioni)
75 % – 100 % (pārejas reģioni)
˃= 100 % (vairāk attīstītie reģioni)
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Xb pielikums. Reģionālā klasifikācija 2014.–2020. gadā

IKP (izteikts PSL) uz iedzīvotāju 2007.–2009. gadā vidēji ES–27: 100
Ka tegorija
Mazāk attīstītie reģioni
Pārejas reģioni
Vairāk attīstītie reģioni

Piezīme. Majota būs atbilstīga kā mazāk
attīstīts reģions.
Avots: REGIO ĢD

Par ERP ātrajiem stāvokļa apskatiem
Ātrajos stāvokļa apskatos netiek izmantots jauns revīzijas darbs un netiek formulēti
jauni revīzijas konstatējumi un ieteikumi. Tajos ir izklāstīti zināmi fakti par konkrētām
tēmām un ir sniegta koncentrēta analīze, kas palīdz izprast attiecīgos jautājumus.
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ERP darbinieku grupa
Šo ātro stāvokļa apskatu pieņēma II apakšpalāta, kas revidē izdevumu jomas, kuras
saistītas ar ieguldījumu kohēzijai, izaugsmei un iekļautībai. Par apskatu atbildīgā locekle
ir šīs apakšpalātas vecākā locekle Iliana Ivanova. Viņai palīdzēja locekles biroja vadītājs
Mihail Stefanov un biroja atašejs James Verity, atbildīgais vadītājs Niels-Erik Brokopp,
darbuzdevuma vadītāja Mariya Zhekova un revidents Tristan Le Guen.
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