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KOMISIJA

Briselē, 30.11.2017.
C(2017) 7979 final

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS
(30.11.2017),
ar kuru groza Īstenošanas lēmumu C(2014) 8505, ar ko apstiprina konkrētus elementus
darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” atbalstam no Eiropas Reģionālās
attīstības fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā fonda un īpašā piešķīruma Jaunatnes
nodarbinātības iniciatīvai saskaņā ar mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”
Latvijā, un ar kuru apstiprina dažu elementu grozījumus partnerības nolīgumā ar
Latviju
CCI 2014LV16MAOP001

(AUTENTISKS IR TIKAI TEKSTS LATVIEŠU VALODĀ)
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EIROPAS KOMISIJA,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu
(ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības
fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/20061, un jo īpaši tās
96. panta 10. punktu,
tā kā:
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(1)

Ar Komisijas Īstenošanas lēmumu C(2014) 8505, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas
Īstenošanas lēmumu C(2017) 1183, tika apstiprināti konkrēti elementi darbības
programmā “Izaugsme un nodarbinātība” atbalstam no Eiropas Reģionālās attīstības
fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā fonda un īpašā piešķīruma Jaunatnes
nodarbinātības iniciatīvai saskaņā ar mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”
Latvijā.

(2)

Latvija 2017. gada 31. martā, izmantojot Komisijas elektronisko datu apmaiņas
sistēmu, iesniedza darbības programmas grozījumu pieprasījumu. Pieprasījumam bija
pievienota pārstrādāta darbības programma, kurā Latvija ierosināja grozīt Regulas
(ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta (i) un (ii) punktos
un 3. punktā minētos darbības programmas elementus, uz kuriem visiem attiecas
Īstenošanas Lēmums C(2014) 8505.

(3)

Darbības programmas grozījumi galvenokārt satur šādas izmaiņas: dažu specifisko
atbalsta mērķu pārkārtošanu 5. prioritārā virziena (vides aizsardzība un resursu
izmantošanas efektivitāte) ietvaros, pievienojot un mainot vairākus radītājus, atceļot
projektu kopējo maksimālo izmaksu slieksni (EUR 5 miljoni) investīcijām maza
mēroga infrastruktūrā, precizējot integrēto teritoriālo investīciju tvērumu. Attiecībā uz
snieguma ietvaru, grozījumi ietver mērķu samazinājumu trīs radītājiem 6. prioritārā
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virziena ietvaros (ilgtspējīga transporta sistēma), viena indikatora starpposma rādītāja
samazinājumu un finanšu starpposma rādītāja samazinājumu 8. prioritārā virziena
(izglītība, prasmes un mūžizglītība) ietvaros un viena indikatora rādītāja
samazinājumu 9. prioritārā virziena (sociāla iekļaušana un nabadzības apkarošana)
ietvaros.
(4)

Pieprasījumam bija pievienots pārstrādāts partnerības nolīgums ar Latviju, kas
apstiprināts ar Komisijas Īstenošanas lēmumu C(2014) 4237, kurā jaunākie grozījumi
izdarīti ar Komisijas Īstenošanas lēmumu C(2017) 1183.

(5)

Ievērojot Regulas (ES) Nr. 1303/2013 30. panta 1. punktu, iesniegtais pieprasījums
grozīt darbības programmu ir pienācīgi pamatots un tajā ir izklāstīta programmas
izmaiņu paredzamā ietekme uz Savienības stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un
iekļaujošai izaugsmei un programmā noteikto konkrēto mērķu izpildi, ņemot vērā
Regulu
(ES) Nr. 1303/2013,
Regulu
(ES) Nr. 1300/20132,
Regulu
(ES) Nr. 1301/20133, Regulu (ES) Nr. 1304/20134 un Regulas (ES) Nr. 1303/2013 5.,
7. un 8. pantā minētos horizontālos principus, kā arī partnerības nolīgumu ar Latviju,
kas apstiprināts ar Īstenošanas lēmumu C(2014) 4237 un kurā jaunākie grozījumi
izdarīti ar Īstenošanas lēmumu C(2017) 1183.

(6)

Atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 110. panta 2. punkta e) apakšpunktam
uzraudzības komiteja ar rakstisku procedūru 2017. gada 13. februārī izskatīja un
apstiprināja priekšlikumu darbības programmas grozījumiem, ņemot vērā pārstrādātās
darbības programmas tekstu, kas tika iesniegts 2017. gada 31. martā.

(7)

Komisija novērtēja pārstrādāto darbības programmu un 2017. gada 24. aprīlī –
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 30. panta 2. punkta pirmās daļas otrajam
teikumam – sniedza apsvērumus. Latvija no 2017. gada maija līdz jūlijam sniedza
papildinformāciju un 2017. gada 24.augustā, un pēc tehniskām korekcijām 2017.gada
29.augustā iesniedza grozītu pārstrādāto darbības programmu.

(8)

Pārstrādātās darbības programmas grozītajā versijā, kas tika iesniegta 2017.gada 24.
augustā, Latvija piedāvāja papildus grozījumus darbības programmā saskaņā ar
Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta otrā punkta b) apakšpunkta (iii) punktu, uz kuru
attiecas Īstenošanas lēmums C(2014) 8505. Papildus grozījumi galvenokārt izslēdz
specifiskajā atbalsta mērķī 5.5.1 noteikto kultūras un dabas mantojuma definīcijas
pielietošanu attiecībā uz integrētajām teritoriālajām investīcijām, tādejādi paplašinot
finansējamās jomas.

(9)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 110. panta otrā punkta (e) apakšpunktu,
uzraudzības komiteja rakstiskajā procedūrā, kura noslēdzās 2017. gada 18 oktobrī,
izanalizēja un apstiprināja piedāvātās izmaiņas darbības programmā, ņemot vērā
grozīto darbības programmas tekstu, kas tika iesniegts 2017. gada 24. augustā.

(10)

Ievērojot Regulas (ES) Nr. 1303/2013 30. panta 1. punktu, 2017.gada 24.augustā
iesniegtais pieprasījums grozīt darbības programmu arī ir pienācīgi pamatots un tajā ir
izklāstīta programmas izmaiņu paredzamā ietekme uz Savienības stratēģijas gudrai,
ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei un programmā noteikto konkrēto mērķu izpildi,
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1300/2013 par Kohēzijas
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ņemot vērā Regulu (ES) Nr. 1303/2013, Regulu (ES) Nr. 1300/2013, Regulu
(ES) Nr. 1301/2013, Regulu (ES) Nr. 1304/2013 un Regulas (ES) Nr. 1303/2013 5., 7.
un 8. pantā minētos horizontālos principus, kā arī partnerības nolīgumu ar Latviju.
(11)

Veicot savu novērtējumu, Komisija ievēroja, ka dažādie grozījumi darbības
programmā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 15. panta pirmā punkta
(a) apakšpunkta (iv) un (vi) punktiem ietekmē Partnerības nolīgumā ar Latviju sniegto
informāciju. Tādejādi pārskatītās darbības programmas apstiprināšanai vienlaikus
vajadzētu būt arī partnerības nolīgumā ietvertās informācijas pārskatīšanas
apstiprinājumam.

(12)

Tāpēc pārstrādātās darbības programmas grozītie elementi, par kuriem saskaņā ar
Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 10. punktu nepieciešams Komisijas
apstiprinājums, būtu jāapstiprina.

(13)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 30. panta 2. punktu būtu jāapstiprina arī
grozījumi partnerības nolīguma elementos, kas minēti tās pašas regulas 15. panta
1. punkta (a) apakšpunkta (iv) un (vi) punktos.

(14)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 65. panta 9. punkta pirmo daļu ir lietderīgi
noteikt datumu, no kura ir atbilstīgi izdevumi, kas kļūst par atbilstīgiem izdevumiem
dažādo darbības programmas grozījumu rezultātā, uz kuriem attiecas šis lēmums.

(15)

Tāpēc Īstenošanas lēmums C(2014) 8505, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Īstenošanas lēmumu C(2017) 1183 un Īstenošanas lēmums C(2014) 4237, kurā
jaunākie grozījumi izdarīti ar Īstenošanas lēmumu C(2017) 1183, būtu attiecīgi
jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.
1. pants
Īstenošanas lēmuma C(2014) 8505, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Īstenošanas lēmumu
C(2017) 1183, 1.panta ievadteikumu aizstāj ar šādu:
"Ar šo darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” apvienotam atbalstam no
Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā fonda un īpašā
piešķīruma Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai saskaņā ar mērķi “Investīcijas
izaugsmē un nodarbinātībā” Latvijā laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz
2020. gada 31. decembrim, kura tās galīgajā redakcijā tikusi iesniegta
2014. gada 4. novembrī un kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar pārstrādāto darbības
programmu, kas tās galīgajā redakcijā tikusi iesniegta 2017. gada 29. augustā, ir
apstiprināta:".
2. pants
Īstenošanas lēmuma C(2014) 4237, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Īstenošanas
lēmumu C(2017) 1183, 1. panta ievadteikumu aizstāj ar šādu:
“Ar šo partnerības nolīgums ar Latviju laikposmam no 2014. gada 1. janvāra līdz
2020. gada 31. decembrim, kurš tā galīgajā redakcijā iesniegts 2014. gada 17. jūnijā
un kurā grozījumi izdarīti ar pārskatīto partnerības nolīgumu, kas tā galīgajā
redakcijā iesniegts 2017. gada 5. oktobrī, ir apstiprināts:”.
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3. pants
Izdevumi, kas kļūst atbilstīgi tādēļ, ka specifiskā atbalsta mērķu 3.4.2, 6.1.5 un 9.2.6 ietvaros
programmā “Izaugsme un nodarbinātība”, kuri tika iesniegti 2017. gada 31. martā izdarīti ar
šo lēmumu apstiprināti grozījumi, kļūst atbilstīgi no 2017. gada 31. marta.
Izdevumi, kas kļūst atbilstīgi tādēļ, ka specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1 ietvaros integrētām
teritoriālām investīcijām programmā “Izaugsme un nodarbinātība”, kuri tika iesniegti 2017.
gada 24. augustā izdarīti ar šo lēmumu apstiprināti grozījumi, kļūst atbilstīgi no
2017. gada 24. augusta.
4. pants
Šis lēmums ir adresēts Latvijas Republikai.
Briselē, 30.11.2017

Komisijas vārdā —
Corina CREŢU
Komisijas locekle
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