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1. PROBLĒMAS RAKSTUROJUMS 

1.1. Politiskais konteksts 

Valsts reģionālā atbalsta mērķis ir veicināt attīstību mazāk attīstītajos reģionos Eiropā, 
atbalstot privātus ienesīgus ieguldījumus vai atsevišķos gadījumos nodrošinot darbības 
atbalstu. 

Reģionālā atbalsta pamatnostādnes (RAP) paredz noteikumus, saskaņā ar kuriem dalībvalstis 
var piešķirt valsts atbalstu, lai atbalstītu reģionālo ekonomisko attīstību. Tajās ietvertas arī 
reģionālā atbalsta kartes, kas nosaka jomas, kurās uzņēmumi var saņemt valsts reģionālo 
atbalstu, un atbalsta intensitāti.  

Reģionālā atbalsta noteikumu (RAP, paziņojuma par reģionālā atbalsta padziļinātu 
novērtējumu, vispārējās grupu atbrīvojuma regulas) darbības termiņš beigsies 2013. gada 
izskaņā. Tāpēc Komisija ir apņēmusies tos pārskatīt.  

Pārskatot reģionālā atbalsta noteikumus, jāņem vērā šādas svarīgas attīstības tendences:  

– laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam acīmredzami ir samazinājušās reģionālās 
atšķirības ES1 un ekonomikas krīzes sekas reģionālā līmenī ir atšķirīgas; 

– dalībvalstis plašāk izmanto grupu atbrīvojuma regulas reģionālā atbalsta piešķiršanai 
(tādējādi izvairoties no nepieciešamības iepriekš paziņot Komisijai), kā arī tika sākts 
valsts atbalsta modernizācijas (VAM) plāns2, kura mērķis ir vienkāršot un 
racionalizēt valsts atbalsta noteikumus un attiecībā uz valsts atbalsta noteikumu 
izpildi galveno uzmanību pievērst atbalstam, kam ir viskropļojošākā ietekme;  

– nepieciešams nodrošināt saskaņotību ar ES kohēzijas politikas reformu laikposmam 
no 2014. gada līdz 2020. gadam, kā arī jāņem vērā citi ES politikas virzieni 
stratēģijas „Eiropa 2020” ietvaros. 

1.2. Vispārējas politikas problēmas 

Valsts reģionālā atbalsta kontroles politikas mērķis ir nodrošināt, ka atbalsts rada pozitīvu 
ietekmi, kas izpaužas kā paaugstināta ekonomiskā aktivitāte atbalstāmajos apgabalos3, un ka 
šī pozitīvā ietekme ir lielāka par jebkādu iespējamo negatīvo ietekmi, kura izpaužas kā 
ierobežojumi tirdzniecībai un konkurencei iekšējā tirgū. Tāpēc RAP pārskatīšana ir vērsta uz 
divu galveno jautājumu risināšanu. 

(1) Valsts reģionālā atbalsta kā politikas instrumenta reģiona ekonomikas attīstības 
atbalstam efektivitāte. Atbalsta neesamības gadījumā daži uzņēmumi jebkurā 
gadījumā nolemtu veikt ieguldījumus atbalstāmajos apgabalos. Tādēļ stimulējošās 
ietekmes atbilstoša kontrole ir ļoti būtiska, lai nodrošinātu, ka reģionālais atbalsts 
kalpo par rīku papildu privāto ieguldījumu piesaistei atbalstāmajos apgabalos. 
Neefektīva stimulējošās ietekmes pārbaude rada ievērojamu tādas ietekmes risku, kas 
varētu izkropļot konkurenci un samazina reģionālā atbalsta kā ekonomikas attīstības 
instrumenta pievienoto vērtību. 

                                                            
1 Vērtējot NUTS 2. līmenī, samazinās atšķirības starp reģionālo IKP uz vienu iedzīvotāju, salīdzinot ar 

ES-27 vidējo rādītāju. 
2 Komisijas Paziņojums "ES valsts atbalsta modernizācija (VAM)", 8.5.2012., COM (2012) 209 final. 
3 T.i. apgabalos, kas noteikti kā tiesīgi saņemt reģionālo atbalstu saskaņā ar LESD 107. panta 3. punkta a) 

vai c) apakšpunktu ("a" un "c" apgabali).  



 

 

(2) Valsts reģionālā atbalsta noteikumu efektivitāte, lai nodrošinātu konkurences 
ietekmes kontroli, ko veic Komisija un dalībvalstis. Dalībvalstis īsteno reģionālā 
atbalsta noteikumus atšķirīgos veidos, kas varētu apdraudēt iekšējā tirgus integritāti 
(reģioni, kas cenšas “pārspēt” viens otru, neraugoties uz atbalstu). Komisijas kontrole 
pār reģionālā atbalsta negatīvo ietekmi pašreiz neattiecas uz situācijām, kurās drīzāk 
varētu rasties konkurences ierobežojumi, kas izraisa nelīdzsvarotību un neefektivitāti 
dalībvalstu un Komisijas īstenotajā valsts atbalsta politikas pārvaldībā. 

Turklāt politikas problēmas ir saistītas arī ar atbilstību starp valsts reģionālā atbalsta kontroli 
un citām ES politikas jomām, un nepieciešamību vienkāršot noteikumus un procesus un 
samazināt administratīvās formalitātes. 

1.3. Problēmas saistībā ar RAP izstrādi un piemērošanu 

• Atbalstāmo apgabalu proporcija ES: kādā līmenī noteikt atbalstāmo apgabalu 
iedzīvotāju īpatsvaru? Vai reģionālo atšķirību samazināšana pamato to, ka tiek 
samazināts vispārējais aptvērums, vai tomēr, ņemot vērā ekonomisko lejupslīdi, būtu 
jāsaglabā pašreizējais aptvērums? Vai būtu jāparedz karšu pārskatīšana pēc tam, kad 
būs zināmi krīzes patiesie apmēri reģionālā līmenī? 

• Reģioni, kuriem visvairāk nepieciešams atbalsts ES līmenī un valsts līmenī: kāds 
līdzsvars ir jāpanāk starp atbalstāmo apgabalu noteikšanu no ES perspektīvas 
(atšķirības starp dalībvalstīm) un pašu dalībvalstu izvēli, pamatojoties uz valsts 
politikas ievirzēm (atšķirības dalībvalsts iekšienē)? Cik lielu rīcības brīvību dot 
dalībvalstīm, izraugoties atbalstāmos reģionus? Vai Komisijai būtu jādefinē lielāks 
reģionu skaits (piemēram, pārejas reģioni, pierobežas reģioni, salas, kalnu apgabali 
utt.)?  

• Atbalsta intensitātes diferencēšana atkarībā no atbalstāmo apgabalu kategorijām4: 
vai spēkā esošās atbalsta intensitātes maksimālās robežas  būtu jāpalielina vai 
jāsamazina? Kāda līmeņa atbalsts rada atbilstošus stimulus, lai uzņēmumi ieguldītu 
atbalstāmajos apgabalos, vienlaikus samazinot negatīvo ietekmi uz konkurenci 
("straujās peļņas" efekts, ieguldījumu pārvietošana) un valsts finansēm (liekais 
atbalsts)? 

• RAP piemērošanas joma nozarēs: vai reģionālais atbalsts joprojām jāaizliedz 
tērauda, sintētisko šķiedru un ogļu nozarēs? Kā vērtēt reģionālo atbalstu kuģubūves 
nozarē, un vai būtu jāziņo par visiem šāda atbalsta gadījumiem?  

• Noteikumu diferencēšana starp MVU un lielajiem uzņēmumiem (LUZ): kā nodrošināt 
to, ka ieguldījumu atbalsts liek uzņēmumiem, jo īpaši LUZ, veikt ieguldījumus, kas 
citādi nebūtu veikti atbalstāmajos apgabalos? Vai atbalsts LUZ veiktiem 
ieguldījumiem būtu jāaizliedz "c" apgabalos (jo mazāk ticams, ka atbalsta pozitīvā 
ietekme būs lielāka par negatīvo ietekmi, salīdzinot ar "a" apgabaliem), vai arī būtu 
jāparedz stingrāki nosacījumi attiecībā uz konkrētiem ieguldījumu veidiem? 

• Labvēlīgākā regulējuma izvēle: vai vajadzētu būt noteikumiem, lai ierobežotu 
pārklāšanos starp RAP un citām valsts atbalsta pamatnostādnēm, nosakot RAP 
līdzvērtīgus nosacījumus, kādi ir pārējās piemērojamajās pamatnostādnes, jo īpaši, 
lai novērstu konkurences problēmas? Vai regulētos tirgos, piemēram, enerģētikas 
nozarē, vajadzētu atļaut valsts atbalstu saskaņā ar RAP vai tikai saskaņā ar attiecīgās 
nozares noteikumiem? 

                                                            
4 Pašlaik atbalsta intensitātes maksimālās robežas (neskaitot atlaides, piemēram, MVU) svārstās no 10 % 

līdz 50 % atkarībā no atbalstāmo apgabalu attīstības līmeņa. 



 

 

• Robežvērtības paziņošanai un pārredzamība: vai būtu jāmaina paziņošanas prasības 
attiecībā uz individuālo atbalstu, lai izvairītos no pasākumiem, kas rada nelielus 
draudus konkurencei, jo par tiem jāpaziņo, savukārt par citiem potenciāli 
kropļojošiem pasākumiem ne? Kā aptvert atbalsta kumulatīvo kropļojošo ietekmi 
lielu shēmu ietvaros? Kā risināt problēmu ar reģionālo atbalstu, kas izraisa 
pārvietošanu? Vai prasībai dalībvalstīm publicēt detalizētu informāciju par piešķirto 
atbalstu (pārredzamības režīms) būtu jāattiecas uz visu veidu atbalstu neatkarīgi no 
atbalsta summas? 

• Paziņotu reģionālā atbalsta pasākumu saderības novērtēšanas noteikumi: kā 
nodrošināt, ka atbalsts veicina kopīga mērķa (piem., kohēzijas mērķa) sasniegšanu un 
ir piemērots šā kopīgā mērķa sasniegšanai? Kā nodrošināt, ka atbalsts maina atbalsta 
saņēmēja rīcību (t. i., bez atbalsta ieguldījums nebūtu veikts vispār vai būtu veikts 
citviet) un ir ierobežots līdz minimumam, kas nepieciešams, lai paātrinātu šīs 
izmaiņas rīcībā? Kā labāk vērsties pret paziņotā atbalsta iespējamo lielāko negatīvo 
ietekmi un nodrošināt, ka atbalsts nerada nevajadzīgu negatīvu ietekmi uz 
konkurenci?   

2. SUBSIDIARITĀTES ANALĪZE 

Valsts atbalsta kontrole ir ekskluzīvā Komisijas kompetencē. Komisijai ir jāizvērtē, vai ar 
iekšējo tirgu ir saderīgs valsts atbalsts, ko nolūkā veicināt reģionālo attīstību dalībvalstis 
piešķir vai nu tieši pamatojoties uz LESD 107. panta 3. punkta a) vai c) apakšpunktu, vai 
saskaņā ar pamatnostādnēm, kurās Komisija nosaka procedūras un materiālo tiesību 
noteikumus, ko tā piemēros, analizējot reģionālā valsts atbalsta pasākumu ietekmi. 

3. MĒRĶI 
RAP ir divi vispārēji mērķi:  

– "kohēzijas mērķis” – nodrošināt, ka atbalsts, kas piešķirts, lai veicinātu konkrētu 
apgabalu turpmāku ekonomisko attīstību, neizkropļo tirdzniecību un konkurenci, kas 
būtu pretrunā kopējām interesēm,  

– “konkurences mērķis” – kalpot par satvaru Komisijai, lai izvērtētu paziņoto atbalsta 
pasākumu atbilstību tādā veidā, kas atbilst to iespējamajai ietekmei uz iekšējo tirgu.  

Šo duālo vispārējo mērķi var vēl detalizētāk sadalīt šādos konkrētos mērķos.  

(1) Efektivitāte un ietekme:  

– koncentrēt reģionālo atbalstu vismazāk attīstītajos reģionos, bet ļaut 
dalībvalstīm īstenot valsts reģionālo politiku; 

– nodrošināt, ka reģionālais atbalsts ir vērsts uz nozarēm un uzņēmumiem, kam 
tas ir nepieciešams;  

– saglabāt atbalsta līmeni minimālā apmērā, kas nepieciešams, lai gūtu 
paredzamās reģionālās attīstības priekšrocības; 

– koncentrēt Komisijas pārbaudes uz atbalsta pasākumiem, kuri visdrīzāk 
izkropļo tirdzniecību un konkurenci; 

– uzlabot metodes atbalsta pozitīvās un negatīvās ietekmes izvērtēšanai (kopējie 
principi, ekonomiskā analīze). 

(2) Pārvaldes vienkāršošana: 



 

 

– samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem un valstu pārvaldes iestādēm;  

– vienkāršot un racionalizēt dalībvalstīm izvirzītās pārredzamības un ziņojumu 
sniegšanas prasības. 

(3) Konsekvence: 

– īstenot SAM iniciatīvas mērķus un principus; 

– sekmēt ES kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu un novērst nevajadzīgus 
ierobežojumus ES fondu īstenošanā; 

– nodrošināt saskanību ar citiem ES politikas virzieniem saskaņā ar stratēģiju 
“Eiropa 2020” un atbalstīt dalībvalstu centienus efektīvāk izmantot publiskos 
līdzekļus. 

4. POLITIKAS RISINĀJUMI 
Izskatītos trīs politiskas risinājumus var apkopot šādi.  

• Pamatscenārijs (1. risinājums) ir atkārtot pašreizējo reģionālā atbalsta pamatnostādņu 
noteikumus, taču izmantojot aktuālākos pieejamos Eurostat datus (2008. –
 2010. gada dati par reģionālo IKP uz vienu iedzīvotāju, 2009. – 2011. gada dati par 
reģionālo bezdarba līmeni5), lai izstrādātu reģionālā atbalsta kartes 2014. –
 2020. gadam. 

• Ar 2. risinājumu pamatā paredz nelielus grozījumus esošajos noteikumos, 
galvenokārt, lai racionalizētu un stiprinātu pašreizējo praksi konkurences ietekmes 
izvērtēšanā, vienlaikus turpinot koncentrēties uz reģionālā atbalsta kohēzijas mērķi.  

• Ar 3. risinājumu tiek ieviestas būtiskākas izmaiņas pašreizējos noteikumos, jo īpaši, 
lai mazinātu atbalsta līmeņus un koncentrētos uz valsts atbalsta kontroles iejaukšanās 
lietderību viskropļojošāko traucējumu gadījumos, par prioritāti izvirzot valsts 
reģionālā atbalsta konkurences mērķi.  

Risinājumu galvenās iezīmes 
 Pamatscenārijs  

(1. risinājums) 
2. risinājums 3. risinājums 

1. Atbalstāmo apgabalu noteikšana 

Kopējais 
aptveramo 
iedzīvotāju 
īpatsvars 

45,5 % 46,54 % 38 % 

“a” apgabalu 
noteikšana 

IKP < 75 % no ES vidējā 
rādītāja 

Sal. ar pamatscenāriju IKP < 75 % vai bezdarbs 
> 150 % ES vidējā 
rādītāja  

Pārejas režīms 
starp “a” un “c” 
apgabaliem 

Visiem bijušajiem "a" 
apgabaliem 

Sal. ar pamatscenāriju Nav pārejas režīma 

                                                            
5 Šis datu kopums attiecas uz 2. un 3. risinājumu. 



 

 

Iepriekš 
nedefinētu "c" 
apgabalu 
aptvērums — 
piešķīruma 
metode 

Galvenokārt valsts 
mēroga rādītāji 

Rādītāji valsts un ES 
mērogā 

Galvenokārt ES mēroga 
rādītāji 

Drošības tīkls 50 % 100 % programmas 
valstīm; 50 %; 
minimālais aptvērums –
7,5 % no valsts 
iedzīvotājiem 

Nav drošības tīkla 

Atbalsta 
intensitāte 

Bez izmaiņām Neliels samazinājums, 
izņemot vismazāk 
attīstītos reģionus. 

Būtisks samazinājums 

2. Darbības joma un saikne ar citām pamatnostādnēm 

Nozaru darbības 
joma 

Kuģubūves un ogļu 
nozares nav ietvertas; 
aizliegts atbalsts tērauda, 
sintētisko šķiedru 
nozarēm 

Kuģubūves nozare ir 
ietverta; aizliegts atbalsts  
ogļu, tērauda, sintētisko 
šķiedru nozarēm 

Aizliegumu nav (jāziņo 
par atbalstu ogļu, 
tērauda, sintētisko 
šķiedru nozarē) 

Diferenciācija 
starp MVU un 
LUZ 

Atļauts atbalsts LUZ “c” 
apgabalos 

Atbalsts LUZ "c" 
apgabalos atļauts tikai 
jaunām darbībām vai 
produktiem 

Atbalsts LUZ "c" 
apgabalos nav atļauts 

Labvēlīgākā 
regulējuma 
izvēle: 

Atļauta Atļauta saskaņā ar 
galvenajiem 
nosacījumiem, kas 
pārņemti no citām 
pamatnostādnēm 
(izņemot enerģētikas 
nozarē)  

Nav atļauta 

3. Paziņošanas pienākums un pārredzamība 

Paziņošanas 
pienākums 

Nozaru shēmas; visas 
darbības atbalsta shēmas; 
individuālais atbalsts > 
paziņošanas 
robežvērtību; ad hoc 
atbalsts 

Nozaru shēmas (tostarp 
kuģubūve); lielas 
shēmas; konkrētas 
darbības atbalsta shēmas; 
individuālais atbalsts > 
paziņošanas 
robežvērtību; ad hoc 
atbalsts; atbalsts saistībā 
ar pārvietošanu; atbalsts 
LUZ "c" apgabalos 

Konkrētas darbības 
atbalsta shēmas; 
individuālais atbalsts > 
15 miljoniem euro "a" 
apgabalos un > 
5 miljoniem euro "c" 
apgabalos; atbalsts 
tērauda, sintētisko 
šķiedru, ogļu nozarei 



 

 

jauniem produktiem 

Pārredzamība  Tikai par projektiem, 
kuros atbilstīgās  
izmaksas > 50 miljoni 
euro (lieli ieguldījumu 
projekti) 

Attiecībā uz visu 
individuālo atbalstu 

Sal. ar pamatscenāriju (+ 
publicē dalībvalsts 
tīmekļa vietnē) 

4. Saderības novērtējums 

Devums 
reģionālajai 
attīstībai 

Formālās prasības: 
projekti atbalstāmajos 
apgabalos; padziļināta 
analīze (reģionālais 
ieguldījums jānorāda 
tikai tiem saņēmējiem, 
kuru tirgus daļa ir > 25 % 
vai ja jauda > 5 % 
nerentablos tirgos) 

Stingrākas prasības: 
jāpierāda shēmu līmenī; 
projektam ir jādod 
ieguldījums shēmas 
mērķu sasniegšanā; visu 
paziņoto gadījumu 
padziļināta analīze 

Tikai formālas prasības 

Stimulējoša 
ietekme 

Formālās prasības (lielo 
ieguldījumu projektu 
hipotētiskās situācijas 
padziļināta analīze) 

Stingrākas prasības 
attiecībā uz stimulējošo 
ietekmi; visu veidu 
individuālā atbalsta 
padziļināta analīze 

Tikai formālās prasības 

Proporcionalitāte Atbalsta intensitātes 
ievērošana (lielo 
ieguldījumu projektu 
neto papildu izmaksu 
padziļināta analīze), 

MVU: atbalsta 
intensitāte, LUZ: neto 
papildu izmaksas; visu 
veidu paziņotā 
individuālā atbalsta 
padziļināta analīze 

Tikai atbalsta intensitāte 

Līdzsvara 
pārbaude 

Tikai attiecībā uz lieliem 
ieguldījumu projektiem, 
kam jāveic padziļināta 
analīze 

Visu veidu paziņotajam 
individuālajam atbalstam 

Nav līdzsvara pārbaudes 
(viskropļojošākā atbalsta 
aizliegums) 

5. IETEKMES NOVĒRTĒJUMS 

5.1. Atbalstāmo apgabalu noteikšana 

• Ģeogrāfiskais aptvērums: 

Jautājums Ietekme6 
 

Cēloņi 

                                                            
6 ++: izteikti pozitīva ietekme; +: pozitīva ietekme; 0: nav būtiskas ietekmes; −: negatīva ietekme; − −: 

izteikti negatīva ietekme. 



 

 

2. risinājums: 
+ 

Nedaudz palielināts ģeogrāfiskais aptvērums 1. Efektivitāte reģionālās 
ekonomikas attīstības 
veicināšanā 3. risinājums: 

− − 
Būtiski samazināts ģeogrāfiskais aptvērums 

2. risinājums: 
0 

: 2. Efektivitāte 
konkurences un 
tirdzniecības 
izkropļojumu kontrolē 

3. risinājums: 
+ + 

Daudz zemāks atbalsta kopējais apjoms 

2. risinājums: 
0 

: 3. Atbilstība pārējiem ES 
politikas virzieniem 

3. risinājums: 
− − 

Neatbilst ES kohēzijas politikai 

2. risinājums: 
0 

: 4. Administratīvā sloga 
samazinājums 

3. risinājums: 
0 

: 

• Atbalsta intensitāte:  

Jautājums Ietekme Cēloņi 
2. risinājums: 
− 

Nedaudz samazināta atbalsta intensitāte 1. Efektivitāte reģionālās 
ekonomikas attīstības 
veicināšanā 3. risinājums: 

− − 
Būtiski samazināta atbalsta intensitāte 

2. risinājums: 
+ 

Sal. iepriekš 2. Efektivitāte 
konkurences un 
tirdzniecības 
izkropļojumu kontrolē 

3. risinājums: 
+  

Sal. iepriekš (bet vairāk “a” apgabalu) 

2. risinājums: 
− 

Nedaudz ierobežo finansējumu saskaņā ar citiem 
ES politikas virzieniem 

3. Atbilstība pārējiem ES 
politikas virzieniem 

3. risinājums: 
− − 

Būtiski ierobežo finansējumu saskaņā ar citiem 
ES politikas virzieniem 

2. risinājums: 
0 

: 4. Administratīvā sloga 
samazinājums 

3. risinājums: 
0 

: 

5.2. Darbības joma un saikne ar citiem valsts atbalsta instrumentiem  

Jautājums Ietekme Cēloņi 
2. risinājums: 
+ 

Kuģubūves nozares iekļaušana; koncentrēšanās uz 
jaunām darbībām vai produktiem "c" apgabalos 

1. Efektivitāte reģionālās 
ekonomikas attīstības 
veicināšanā 3. risinājums: 

− 
Risku, ka atbalstu sniegs bankrotējošās nozarēs; 
ierobežota darbības joma 

2. risinājums: 
+ 

Nedaudz plašāka darbības joma un pielāgoti 
drošības pasākumi labvēlīgāka regulējuma izvēlei 

2. Efektivitāte 
konkurences un 
tirdzniecības 
izkropļojumu kontrolē 

3. risinājums: 
+ 

Atbalstu nesniedz LUZ (izvairoties no iespējamas 
lielas negatīvas ietekmes); nav paredzēta 
labvēlīgāka regulējuma izvēle. 

2. risinājums: 
+/− 

Labāk saskaņots ar ES politiku enerģētikas un 
vides jomā; mazāk saskaņots ar ES politiku 
kohēzijas un rūpniecības jomā 

3. Atbilstība pārējiem ES 
politikas virzieniem 

3. risinājums: Labāk saskaņots ar ES politiku enerģētikas un 



 

 

+/− rūpniecības jomā; mazāk saskaņots ar ES politiku 
vides un kohēzijas jomā 

2. risinājums: 
0 

: 4. Administratīvā sloga 
samazinājums 

3. risinājums: 
+ 

Vienkāršota īstenošana 

5.3. Paziņošanas pienākums un pārredzamība 

Jautājums Ietekme Cēloņi 
2. risinājums: 
0 

: 1. Efektivitāte reģionālās 
ekonomikas attīstības 
veicināšanā 3. risinājums: 

0 
: 

2. risinājums: 
+  

Plašs izkropļojošo pasākumu loks, par kuriem 
jāziņo 

2. Efektivitāte 
konkurences un 
tirdzniecības 
izkropļojumu kontrolē 

3. risinājums: 
− 

Jāpaziņo tikai par viskropļojošākajiem 
pasākumiem 

2. risinājums: 
0 

: 3. Atbilstība pārējiem ES 
politikas virzieniem 

3. risinājums: 
+ 

Dod iespēju grupu atbrīvojumu piemērot 
lielākam pasākumu skaitam, kas atvieglo ES 
līdzekļu apgūšanu 

2. risinājums: 
+ 

Mazāks paziņojamo pasākumu skaits; plašākas 
pārredzamības prasības 

4. Administratīvā sloga 
samazinājums 

3. risinājums: 
− 

Mazāks paziņojamo gadījumu skaits, bet 
stingrākas prasības grupu atbrīvojuma 
pasākumiem 

5.4. Saderības novērtējums 

Jautājums Ietekme Cēloņi 
2. risinājums: 
+ + 

Stingrākas prasības ieguldījumiem reģionu 
attīstībā un stimulējoša ietekme 

1. Efektivitāte reģionālās 
ekonomikas attīstības 
veicināšanā 3. risinājums: 

0 
: 

2. risinājums: 
+ + 

Stingrākas prasības, padziļināta analīzi par visu 
veidu paziņoto individuālo atbalstu 

2. Efektivitāte 
konkurences un 
tirdzniecības 
izkropļojumu kontrolē 

3. risinājums: 
+ 

Viskropļojošākā atbalsta aizliegums 

2. risinājums: 
0 

: 3. Atbilstība pārējiem ES 
politikas virzieniem 

3. risinājums: 
0 

: 

2. risinājums: 
− 

Stingrākas prasības LUZ 4. Administratīvā sloga 
samazinājums 

3. risinājums: 
0 

: 

6. RISINĀJUMU SALĪDZINĀJUMS 
Ietekmes lielums (salīdzinot ar pamatscenārijs) 



 

 

Risinājumi Efektivitāte 
reģionālās 

ekonomikas 
attīstības 

veicināšanā 

Efektivitāte 
konkurences un 

tirdzniecības 
izkropļojumu 

kontrolē 

Atbilstība 
pārējiem ES 

politikas 
virzieniem 

Administratīvā 
sloga 

samazinājums 

1.a Atbalstāmo apgabalu noteikšana 
2. risināj.  + 0 0 0 
3. risināj. − − + + − − 0 
1b. Atbalsta intensitāte: 
2. risināj.  − + − 0 
3. risināj. − − + − − 0 
2. Darbības joma un saikne ar citiem valsts atbalsta instrumentiem 
2. risināj.  + + + / − * 0 
3. risināj. − + + / − * + 
3. Paziņošanas pienākums un pārredzamība 
2. risināj.  0 + 0 + 
3. risināj. 0 − + − 
4. Saderības novērtējums 
2. risināj.  + + + + 0 − 
3. risināj. 0 + 0 0 
* Atkarībā no ES politikas jomas. 

Vēlamākais visu jautājumu risināšanas iespēju apkopojums ir ietverts 2. risinājumā. 

7. UZRAUDZĪBA UN NOVĒRTĒŠANA 

Konkurences ģenerāldirektorāts turpinās īstenot vispārējas pārraudzības praksi attiecībā uz 
valsts atbalstu (izvēlētu lietu uzraudzība gada garumā, valsts atbalsta progresa ziņojums). Tas 
arī izstrādās konkrētus uzraudzības rādītājus 2014. – 2020. gada RAP.  

Komisija var pieprasīt dalībvalstīm ierobežot konkrētu paziņoto shēmu ilgumu (parasti līdz 
četriem gadiem vai mazāk). Neatkarīgi eksperti veiks to shēmu obligātus novērtējumus, kuras 
rada draudus būtiski ierobežot konkurenci: jo īpaši shēmas ar lielu gada budžetu vai shēmas, 
kas varētu radīt tirgus, tehnoloģiju vai reglamentējošās vides izmaiņas. Šo novērtējumu 
pamatā vajadzētu būt kopējai metodoloģijai, un tos publicēs.  

Komisija plāno pārskatīt RAP 2017. gada pirmajā pusē, pamatojoties uz apspriedēm ar 
dalībvalstīm, citām ieinteresētām personām un, iespējams, pamatojoties uz neatkarīgu 
vērtējums. Tāpat tā veiks RAP ex-post novērtējumu, kad RAP tiks pārskatītas laikposmam 
pēc 2020. gada. 
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