Latvijas interešu aizstāvība Kohēzijas politika pēc 2020. gada
Finanšu ministrija
23.11.2018.

ESIF regulējuma arhitektūra un pozīcijas tvērums
•

LR pozīcija nr.2 par Kohēzijas politiku pēc 2020. gada MK apstiprināta š.g. 10 maijā.

•

Pozīcijas galvenais fokuss uz Kohēzijas politikai saistošajiem noteikumiem (ERAF, KF un
ESF+), papildus pozīcijā ietverti kopīgo noteikumu regulas aspekti attiecībā uz INTEREG

•

Nozaru ministrijas savas kompetences ietvaros gatavo pozīcijas par sektorālajām regulām

Kopīgo noteikumu regula
AMIF
Patvēruma,
migrācijas un
integrācijas fonda
regula

IeM

(INTEREG)
Eiropas Teritoriālās
sadarbības regula

VARAM

ERAF un KF
regula

ESF+ regula
(ESF, EaSI, JNI,
Eiropas atbalsta
fonds
vistrūcīgākajām
personām un
veselības
programma)

EJZF
Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības
fonda regula

IDF un BMVI
Iekšējās drošības
un robežu
pārvaldības un vīzu
instrumenta regula

FM

FM (ESF),
LM (EaSI), VM
veselības
programmā

ZM

IeM
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Kohēzijas politikas Regulu virzības process
EK maijā/jūnijā publicēja regulu priekšlikumus

Dalībvalstis ES Padomē vienojās par kompromisa priekšlikumiem
(indikatīvi 2019.gada sākumā)

Trialogi starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Eiropas Komisiju
(provizoriski 2019.-2020.gads)

Regulu apstiprināšana 2020.gada beigās
(Lai investīcijas varētu uzsākt 2021.gada 1.janvārī)
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Koordinācijas process Latvijas nostāju
sagatavošanā un aizstāvēšanā

Kopējie ES daudzgadu budžeta jautājumi tiek koordinēti ĀM izveidotajā darba
grupā (Kopējais finansējums, tā sadalījums un kopējais MFF ietvars)

Nostāju koordinācija par Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem tiek
veikta FM izveidotajā darba grupā (KP fondu ieviešanas regulējums)

Latvijas viedokļa aizstāvēšana EK un Padomes formātos – EGESIF,
Strukturālo pasākumu darba grupa, Vispārējo lietu Padome

Sociālo partneru iesaistes formāti – REGI komiteja, Eiropas Ekonomikas un
sociālo lietu komiteja u.c

.
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Kohēzijas politikas regulējuma elementu
sadalījums pa darba grupām
Strukturālo pasākumu darba grupa
Atbildīgie - FM

ES daudzgadu budžeta darba grupa
Atbildīgie - ĀM

Lēmuma procedūra – kvalificētais vairākums

Lēmuma procedūra - vienbalsība

• Specifiskie atbalsta mērķi

• Nacionālo aplokšņu aprēķina
formulas

• Attiecināmības noteikumi

• Finansējuma sadalījums starp
fondiem

• Vadības un kontroles sistēma

• Finansējuma sadalījums pa reģionu
kategorijām

• Partnerības principi

• Līdzfinansējuma likmes

• Uzraudzības un izvērtēšanas
prasības

• Sasaiste ar makroekonomiskajiem
nosacījumiem

• Ieviešanas priekšnosacījumi
(enabling conditions)

• Tematiskā koncentrācija (minimālie
ieguldījumu sliekšņi konkrētiem
politikas mērķiem)
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EK piedāvātais investīciju tvērums kopumā nosedz
sākotnēji identificētās Latvijas prioritātes

Latvijas nacionālajā pozīcijā
noteiktās sākotnējās prioritātes

EK piedāvātās Kohēzijas politikas
prioritātes

Tautsaimniecības produktivitātes paaugstināšana,
inovāciju kvalitāte, pētniecība un zinātne

Inovācijas un gudra izaugsme

Ilgtspējīga un konkurētspējīga transporta sistēma

Savienojamība (transports, IKT, enerģētika)

Ilgtspējīga resursu izmantošana

Ilgtspējība (klimats, aprites ekonomika,
energoefektivitāte, atjaunojamie resursi)

Vesels un konkurētspējīgs darba spēks

Kvalitatīva un efektīva izglītības sistēma

Cilvēkkapitāls (sociālā iekļaušana un prasmes)

Sabalansēta un ilgtspējīga teritoriālā attīstība

Integrēta teritoriālā attīstība (vietējās teritoriālās
attīstības stratēģijas, pilsētvide)

NAP vidusposma pārskats 2018.gadā

NAP definētie mērķi 2019.gadā

LV prioritāšu definēšana Kohēzijas politikai
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Tālākais kalendārs un plānotās darbības
Darbs pie nozaru plānošanas dokumentiem, kas kalpos par
pamatu investīciju uzsākšanai (veicinošie nosacījumi)
(Aprīlis-Maijs)
Tiek turpināts
lobija plāns
konsultācijām
ar
dalībvalstīm
un EK

(Jūnijs-Decembris)
Tiek veiktas iekšējās
diskusijas par Kohēzijas
politikas prioritātēm

(Marts - ….)
Tiek vestas sarunas ar Eiropas
Komisiju un veikts darbs pie darbības
programmu izstrādes

(Jūnijs-Jūlijs)
Nacionālo
pozīciju
aktualizācija

2021

2019

2018

(2. maijs)
ES
daudzgadu
budžeta
priekšlikums

(28. maijs)
Fondu
regulu
priekšlikumu
publicēšana

Investīciju
uzsākšana

EK neformāli paudusi
gatavību uzsākt sarunas ar
katru no dalībvalstīm par
prioritātēm (DP saturu)
2019.gada sākumā

EK mērķis nodrošināt, ka
dalībvalstis spēj uzsākt ES
fondu ieviešanu līdz ar
2021.gada sākumu

(Maijs)
Optimistiskajā scenārijā EK cer
panākt vienošanos par ES
daudzgadu līdz 2019. gada
maijam
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PALDIES PAR UZMANĪBU!
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