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Paskaidrojums, kas pievienots Reģionālā atbalsta pamatnostādņu pārskatīšanas priekšlikumam 

Šā paskaidrojuma nolūks ir darīt skaidrāku Reģionālā atbalsta pamatnostādņu (“RAP”) pārskatīšanas 

priekšlikuma mērķi un piemērošanas jomu. Tas ir sagatavots kā pavaddokuments RAP priekšlikuma 

apspriešanā, kas ilgs 10 nedēļas.  

Viedokli par Komisijas jauno RAP priekšlikumu ir aicināti paust iedzīvotāji, organizācijas un 

publiskās iestādes. Lai ievāktu atsauksmes par pamatnostādņu projektu, papildus apspriešanai tiks 

rīkota sanāksme ar dalībvalstīm.  

Apspriešana tiks sākta, pamatojoties uz pamatnostādņu projekta tekstu angļu valodā. Kad tiks pabeigti 

tulkojumi visās ES valodās, tie pakāpeniski tiks pievienoti tīmekļa vietnē. Ieinteresētās personas tiek 

aicinātas sniegt piezīmes elektroniskā formātā, un tām būtu skaidri jānorāda, vai to atbilde ir 

konfidenciāla. Tādā gadījumā būtu jāiesniedz arī nekonfidenciāla atbildes versija, ko var publicēt 

Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē. 

1. Konteksts 

Eiropas Savienībai ir raksturīgas ievērojamas reģionālas atšķirības ekonomiskās labklājības, 

ienākumu un bezdarba ziņā, un pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma ekonomiskā ietekme tās var 

saasināt. Reģionālā atbalsta mērķis ir atbalstīt ekonomikas attīstību mazāk attīstītos Savienības 

reģionos, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgus nosacījumus starp dalībvalstīm. Tas ir svarīgs 

instruments, ko dalībvalstis izmanto, lai veicinātu reģionālo attīstību. 

Pašreizējā reģionālā atbalsta satvara struktūru nosaka četri elementi: 

 Līguma1 107. panta 3. punkta a) apakšpunkta un 107. panta 3. punkta c) apakšpunkta 

noteikumi;  

 reģionālā atbalsta noteikumi, kas ietverti Vispārējā grupu atbrīvojuma regulā (VGAR)2; 

 Reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2014.–2020. gadam (RAP)3;  

 reģionālā atbalsta kartes 2014.–2020. gadam, kas katra apstiprināta ar Komisijas lēmumu. 

Reģionālās attīstības pamatnostādnēs Komisija izklāsta nosacījumus, saskaņā ar kuriem reģionālo 

atbalstu var uzskatīt par saderīgu ar iekšējo tirgu, un paredz kritērijus, lai noteiktu apgabalus, kas 

atbilst nosacījumiem Līguma 107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunktā. Reģioni, kas ir tiesīgi saņemt 

atbalstu (atbalstāmie reģioni), ir noteikti reģionālā atbalsta kartēs. 

Lai novērtētu, vai reģionālā atbalsta pamatnostādnes vēl aizvien atbilst mērķim, Valsts atbalsta 

modernizācijas paketes atbilstības pārbaudes4 kontekstā Komisija 2019. gadā sāka 2012. gada 

reģionālā atbalsta satvara izvērtēšanu. Provizoriskie rezultāti liecināja, ka noteikumi principā ir 

darbojušies labi, bet nākamajā periodā ir vajadzīgas dažas konkrētas korekcijas. 

Komisija 2019. gada 11. decembrī publicēja paziņojumu par Eiropas zaļo kursu, kurā izklāstītas 

rīcībpolitikas, kā Eiropai līdz 2050. gadam kļūt par pasaules pirmo oglekļneitrālo pasaules daļu. Lai 

īstenotu Eiropas zaļo kursu, ir vajadzīga rīcība visās nozarēs. Turklāt 2020. gada 19. februārī tika 

prezentēta Eiropas digitālā stratēģija, kuras mērķis ir panākt, lai digitālā pārveide darbotos iedzīvotāju 

                                                           
1 Līgums par Eiropas Savienības darbību. 
2 Sk. OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp. 2017. gadā VGAR tika grozīta (OV L 156, 20.6.2017., 1.–18. lpp.). 
3 Sk. OV C 209, 23.7.2013., 1. lpp. 2020. gada 2. jūlijā tika pieņemts RAP pagarinājums par vienu gadu līdz 

2021. gada beigām.  
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182
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un uzņēmumu labā, vienlaikus palīdzot līdz 2050. gadam sasniegt klimatneitrālas Eiropas mērķus. 

Šāda divējā pārkārtošanās uz zaļo un digitālo ekonomiku prasa arī pieskaņot pašreizējos valsts 

atbalsta noteikumus. Komisija turpina apsvērt un izvērtēt papildu pasākumus valsts atbalsta izpildē, 

kuri var veicināt zaļā kursa mērķu sasniegšanu un kuriem jābūt balstītiem uz skaidriem un 

objektīviem kritērijiem. 

Bija paredzēts, ka 2014.–2020. gada RAP termiņš beigsies 2020. gada beigās, taču 2020. gada 2. jūlijā 

tās tika pagarinātas līdz 2021. gada beigām5. Pieņemt jaunās RAP ir paredzēts 2021. gada sākumā, lai 

dotu dalībvalstīm pietiekami daudz laika savu reģionālā atbalsta karšu sagatavošanai un paziņošanai, 

ņemot vērā, ka jaunajām RAP paredzēts stāties spēkā 2022. gada sākumā. 

Šī apspriešana neattiecas uz VGAR reģionālā atbalsta noteikumiem. Tomēr arī minētie noteikumi tika 

izvērtēti atbilstības pārbaudē, un rezultāti tiks publicēti 2020. gada 3. ceturksnī. Komisija 2020. gada 

2. jūlijā paziņoja par VGAR pagarināšanu par trim gadiem līdz 2023. gada beigām6. 

2. Ierosinātās izmaiņas pārskatīto reģionālā atbalsta pamatnostādņu projektā 

 

RAP pārskatīšana lielā mērā balstās uz provizoriskajiem rezultātiem7, pierādījumiem un datiem, kas 

savākti saistībā ar 2014.–2020. gada RAP izvērtēšanu, kura ietver apspriešanos ar ieinteresētajām 

personām8, retrospektīvas izvērtēšanas pētījumu9 un visu to noteiktumu sabiedrisko apspriešanu, uz 

kuriem attiecas atbilstības pārbaude10, apvienojumā ar Komisijas pieredzi, kas izriet no tās lietu 

izskatīšanas prakses. Turklāt pamatnostādnes ir jāpielāgo pašreizējiem ekonomikas apstākļiem un 

tajās jāņem vērā tādas jaunas politikas prioritātes kā zaļais kurss un digitālā stratēģija.  

Ņemot vērā spēkā esošo pamatnostādņu raksturu un izvērtēšanas rezultātus, tiek uzskatīts, ka kopumā 

RAP atbilst mērķim. Pašreizējās RAP tiek ieviestas tikai nelielas izmaiņas, un nav būtisku politikas 

izvēļu, kuras būtu jānovērtē atsevišķā ietekmes novērtējumā, kas tādēļ šai iniciatīvai netika uzskatīts 

par nepieciešamu.  

Konkrētāk, pamatnostādnes tiek pārskatītas, galveno uzmanību pievēršot šādām jomām.  

 RAP tika pieņemtas 2013. gadā dažus mēnešus pirms VGAR. Tādējādi abi dokumenti 

nedaudz atšķiras. Konsekvences un skaidrības labad tas būtu jānovērš. Tādēļ terminoloģija, 

definīcijas utt. ir iespēju robežās saskaņotas ar VGAR. Nelielas izmaiņas izdarītas teksta 

struktūrā, lai to padarītu loģiskāku, lai novērstu atkārtojumus utt. Bez tam, lai valsts atbalsta 

noteikumi būtu konsekventi, ir atjauninātas iedaļas par novērtēšanu un pārredzamību. 

 No RAP piemērošanas jomas ir izslēgtas nozares, uz kurām attiecas īpašas valsts atbalsta 

pamatnostādnes, un nozares, kuras ir saskārušās ar vēsturisku strukturālu jaudas pārpalikumu, 

proti, tērauda un sintētisko šķiedru nozare. Ņemot vērā pārmaiņas nozarēs un tirgū, ir 

atjaunināti pašreizējo RAP 10. punktā minētie izņēmumi, kas attiecas uz nozarēm. Rezultātā 

izņēmums vairs neattiecas uz sintētisko šķiedru nozari, jo atbilstības pārbaudes provizoriskie 

rezultāti liecina, ka šajā nozarē vairs nav strukturāla jaudas pārpalikuma. Turpretim izņēmums 

attiecībā uz tērauda nozari joprojām šķiet pamatots. Lignīta un ogļu ražošana netiek uzskatīta 

par saderīgu ar iekšējo tirgu, jo ieguldījumi šajā nozarē neatbilst Eiropas zaļā kursa mērķiem. 

Tāpēc tiek ierosināts izslēgt šo nozari no RAP piemērošanas jomas. Visbeidzot, ir atcelta 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247  
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247 
7 Laikā, kad tika uzsākta apspriešana, dienestu darba dokuments vēl nebija publicēts. 
8 https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html  
9 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html  
10 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-

aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance/public-consultation 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html
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iespēja saskaņā ar RAP piešķirt atbalstu platjoslas un pētniecības infrastruktūrai, jo Komisijai 

nav zināms, ka šie noteikumi tiktu faktiski izmantoti, un uz abām minētajām jomām attiecas 

īpašas pamatnostādnes11, kas arī tiek pārskatītas, lai saglabātu atbilstību Komisijas 

rīcībpolitikas mērķiem. Tādēļ šķiet, ka ir vēlams, lai atbalsts šīm divām nozarēm tiktu 

regulēts saskaņā ar īpašajām pamatnostādnēm. 

 RAP paredz nosacījumus to reģionu atlasei, kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu un kuri tiks iekļauti 

reģionālā atbalsta kartēs. Kopumā pirmais elements, kas nepieciešams karšu definēšanai, ir 

noteikt kopējā iedzīvotāju īpatsvara sākumpunktu, nosakot ES iedzīvotāju kopskaita 

procentuālo daļu, ko aptvers atbalstāmie reģioni. Nākamajos posmos atbalstāmos apgabalus, 

kas norādīti kā “a” apgabali un iepriekš definēti “c” apgabali, Komisija noteiks, pamatojoties 

uz metodiku, kas noteikta reģionālā atbalsta pamatnostādnēs, un jaunāko pieejamo statistiku 

par IKP un bezdarbu. Šī metodika, kas tika piemērota reģionālo karšu izstrādes laikā 

2013. gadā un mazākā mērā karšu termiņa vidusposma pārskatīšanas laikā, ir darbojusies 

pareizi un nav būtiski kritizēta. Tādēļ tiek ierosināts metodiku atstāt nemainītu. Tomēr 

pašreizējās reģionālā atbalsta kartes tika noteiktas, pamatojoties uz 2008.–2010. gada 

statistiku, un tāpēc vairs neatspoguļo ekonomikas realitāti. Tādējādi reģionālā atbalsta 

aptvērums, “a” apgabali un iepriekš definētie “c” apgabali ir atjaunināti, pamatojoties uz 

iepriekš minēto metodiku un pamatojoties uz jaunāko statistiku par IKP un bezdarbu, 

atbilstoši iepriekšējā periodā izmantotajai procedūrai. Noteiktais iedzīvotāju īpatsvara 

maksimums ir 47 %. Reģionālā atbalsta kartes būs derīgas laikposmā no 2022. līdz 

2027. gadam.  

Sakarā ar ekonomikas traucējumiem, ko izraisījis Covid-19 uzliesmojums, Komisija ir 

ieviesusi specifiskus instrumentus. Vienlaikus jāatzīst, ka pandēmijas izraisītajam 

satricinājumam varētu būt ilgstošāka ietekme uz konkrētiem reģioniem. Pašlaik ir pāragri 

prognozēt Covid-19 krīzes ietekmi vidējā termiņā un ilgtermiņā un to, kuri reģioni būs īpaši 

skarti. Lai mazinātu to dalībvalstu grūtības, kuras krīze ir skārusi visvairāk, Komisija plāno 

2024. gadā veikt reģionālā atbalsta karšu termiņa vidusposma pārskatīšanu, kurā tiks ņemta 

vērā 2020.–2022. gada statistika.  

 Pašreizējie atbalsta intensitātes noteikumi reģionālā atbalsta pamatnostādnēs ir balstīti uz 

pieņēmumu, ka lielas atbalsta intensitātes ir pamatotas reģionos ar mazu IKP uz vienu 

iedzīvotāju, lai veicinātu to, ka mazāk attīstīti reģioni panāk pārējos. Ar pašreizējām RAP tika 

ieviests vispārējs maksimālās atbalsta intensitātes samazinājums visu kategoriju reģioniem, 

izņemot tos, kuru situācija ir vissliktākā. Tas tika pamatots ar dažādiem iemesliem, piemēram, 

ar ES iekšējo atšķirību mazināšanos un lielāku iekšējā tirgus integrāciju (vienā vietā 

piešķirtam atbalstam ir lielāka varbūtība radīt blakusietekmi citur). Pašreizējā periodā RAP ir 

darbojušās labi un reģionālās atšķirības bija iespējams samazināt vēl vairāk. Ierosinātajā 

projektā atbalsta maksimālās intensitātes tomēr atkal ir palielinātas līdz līmeņiem, kādi bija 

noteikti iepriekšējās RAP, lai atbalstītu Eiropas zaļā kursa un digitālās stratēģijas mērķus, 

nodrošinot papildu stimulus privātiem ieguldījumiem šajos reģionos, arī lielu uzņēmumu 

ieguldījumiem “a” apgabalos.  

 Vienlaikus, tā kā ir konstatēts, ka atbalsts lieliem uzņēmumiem diezin vai stimulēs 

ieguldījumus, tad RAP ir atļauts mazāka apjoma atbalsts lieliem uzņēmumiem “c” apgabalos 

nekā MVU veiktiem ieguldījumiem. Pašreizējās RAP ierobežo iespēju piešķirt atbalstu 

lieliem uzņēmumiem “c” apgabalos, paredzot to tikai sākotnējiem ieguldījumiem, ar kuriem 

apgabalā tiek uzsāktas jaunas saimnieciskās darbības (ieguldījumi jaunā nozarē; dažādošana 

ar jauniem produktiem). Ar pašreizējām RAP ir ieviesta iespēja piešķirt atbalstu lieliem 

                                                           
11 ES pamatnostādnes valsts atbalsta noteikumu piemērošanai attiecībā uz platjoslas tīklu ātru izvēršanu (OV C 

25, 26.1.2013., 1. lpp); Nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai (OV C 198, 27.6.2014., 

1.–29. lpp.).  
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uzņēmumiem “c” apgabalos, lai dažādotu esošās uzņēmējdarbības vietas, ieviešot jaunu 

procesu inovāciju, ja par to ir paziņots Komisijai un saņemts tās apstiprinājums.  

Komisijas lietu prakse liecina, ka RAP īstenošanas 6 gados tika apstiprināts tikai viens 

“jaunas procesa inovācijas” gadījums. Provizoriskie izvērtēšanas rezultāti, kas izgūti no ārēja 

izvērtējuma pētījuma un piezīmēm, kuras saņemtas, apspriežoties ar ieinteresētajām personām 

un dalībvalstīm, liecina, ka pašreizējie noteikumi par valsts atbalstu ieguldījumiem, kas 

saistīti ar jaunām procesu inovācijām, rada smagu administratīvo slogu, kā dēļ priekšroka tiek 

dota citiem atbalsta veidiem. Tādēļ tiek ierosināts svītrot šo īpašo noteikumu, vienlaikus 

saglabājot izvērtējumā neapšaubīto iespēju saņemt atbalstu ieguldījumiem jaunā nozarē un 

dažādošanai. 

 Atbalstāmo reģionu atlases process pēc tam, kad Komisija ir noteikusi “a” apgabalus un 

iepriekš definētos “c” apgabalus, paredz tā saukto iepriekš nedefinēto “c” apgabalu atlasi, ko 

veic dalībvalstis. Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem (pašreizējo RAP 168. punkts) ir 

piecas diezgan neviendabīgas iepriekš nedefinētu “c” apgabalu kategorijas: i) pirmās divas 

definē, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, IKP uz vienu iedzīvotāju un bezdarba līmeni; ii) trešā 

kategorija ar zināmiem nosacījumiem ietver ģeogrāfiski izolētus apgabalus (salas, kalnus, 

pussalas); iii) ceturtā kategorija ar zināmiem nosacījumiem ietver reģionus, kas robežojas ar 

“a” apgabalu vai trešo valsti; iv) piektā kategorija ar zināmiem nosacījumiem attiecas uz 

reģioniem, kas piedzīvo būtiskas strukturālas pārmaiņas vai ievērojamu relatīvu panīkumu.  

No pašreizējo RAP 168. punkta ir saglabāti visi pieci kritēriji, uz kuru pamata dalībvalstis var 

norādīt iepriekš nedefinētus “c” apgabalus, jo ne reģionālā atbalsta karšu izstrādes laikā, ne 

sabiedriskajā apspriešanā par šo jautājumu netika minētas nekādas būtiskas iebildes. Tomēr, 

lai izvairītos no dubulta darba dalībvalstīm attiecībā uz taisnīgas pārkārtošanās apgabaliem, 

tiek ierosināts, ka dalībvalstis taisnīgas pārkārtošanās apgabaliem var piešķirt iepriekš 

nedefinētu “c” apgabalu statusu, papildus pamatojumam, kas parasti ir vajadzīgs 5. kritērija 

piemērošanai, nesniedzot citu pamatojumu. Attiecībā uz taisnīgas pārkārtošanās apgabaliem 

tiek uzskatīts, ka strukturālo pārmaiņu esamība ir pietiekami pierādīta attiecīgā taisnīgas 

pārkārtošanās plāna ietvaros. 

Papildus projekta tekstā jau ierosinātajām izmaiņām Komisija aicina ieinteresētās personas sniegt 

piezīmes par to, vai un cik lielā mērā būtu lietderīgi, pamatojoties uz skaidriem un objektīviem 

kritērijiem, RAP iekļaut papildu pasākumus, kas palīdz sasniegt zaļā kursa mērķus.  

 


