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IESNIEDZA: Lambert van Nistelrooij (EPP), Reģionālās attīstības komiteja
„Reģionālās un vietējās sadarbības stiprināšana, veicinot ES reģionālo politiku pasaules 
mērogā” — budžeta pozīcija 13 03 23

PIEZĪMES
Mērķis ir turpināt un izvērst 2009. gadā sākto izmēģinājuma projektu „Reģionālās un 
vietējās sadarbības stiprināšana, veicinot ES reģionālo politiku pasaules mērogā”.

PAMATOJUMS
Kohēzijas politikas starptautiskā dimensija 2009. gadā un 2010. gada sākumā ir ievērojami 
nostiprinājusies, kas lielā mērā noticis, pateicoties papildu iespējām, ko ļāva īstenot ES 
izmēģinājuma projekta nodrošinātie resursi. Īstenojot sākotnējo izmēģinājuma projektu, tika 
gūti ievērojami panākumi, tādēļ REGI komiteja vēlas projektu turpināt, paplašinot tā darbības 
jomu un vairāk koncentrējoties uz vietējās pārvaldes attīstīšanu, mācību programmu 
īstenošanu konkrētām vietām paredzētas politikas izstrādes un stratēģiskās plānošanas jomās 
un ar kontroles mehānismiem un pareizu finanšu pārvaldību saistītiem procesuāliem 
jautājumiem.

IESNIEDZA: Reģionālās attīstības komitejas Verts grupas locekļi
Makroreģionu stratēģijas iepazīšana

PIEZĪMES
Baltijas jūras reģionā sāktā makroreģionu stratēģija rada jaunu pamatu Eiropas integrācijas 
uzlabošanai, balstoties uz Eiropas „dzīves telpām”. Tiek izvērsti arī citi projekti: Donavas 
reģionā, Alpos, Vidusjūras rietumu daļā, Atlantijas loka reģionā.

Ir svarīgi, lai projektā „Baltijas jūras reģions” gūtā pieredze būtu zināma plašāk, dodot iespēju 
šo pieredzi izmantot citos projektos un ņemt to vērā, izstrādājot turpmākās kohēzijas politikas 
nostādnes.

Ierosinātie pasākumi:

1. Pasākuma rīkošana Baltijas jūras reģionā, lai iepazīstinātu visus 
ieinteresētos reģionus ar projektu „Baltijas jūras reģions” un šādas 
makroreģionu koncepcijas pamatprincipiem. 200 000 €

2. Semināra rīkošana Briselē valstu un vietējām varas iestādēm, kuras 
piedalās ar makroreģionu koncepciju saistītu projektu īstenošanā.

150 000 €

3. Makroreģioniem veltīta pamatdokumenta izstrāde un izplatīšana
150 000 €

Izmēģinājuma projekta izmaksas KOPĀ: 500 000 €
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IESNIEDZA: Tamás DEUTSCH, Reģionālās attīstības komiteja
Eiropas reģionu, kuru starpā pastāv vislielākās atšķirības ekonomikas attīstības un IKP 
ziņā, partnerības atbalsta sistēma

PIEZĪMES
Projekta vispārējās ieceres:
1. Izveidot sistēmu divpusējām partnerībām, kuru mērķis būtu ar labāko praksi saistītās 
pieredzes uzņēmējdarbībā un tautsaimniecībā pārņemšana no 50 visattīstītākajiem Eiropas 
reģioniem 20 visvājāk attīstītajos Eiropas reģionos. Projektā iesaistāmos reģionus noteiks, 
izvērtējot statistikas datus par IKP uz vienu iedzīvotāju.
2. Noteikta veida tehniskās palīdzības sniegšana un zināšanu pārnese ekonomikas un 
uzņēmējdarbības attīstības jomā notiks konsultāciju, mācību braucienu, semināru, apmācību 
kursu vai sabiedrisku pasākumu veidā. Tēmu ziņā galvenokārt būs jāaplūko sākotnējā 
pieredze ES fondu apguvē (reģionālie vai kohēzijas fondi, pirmspievienošanās palīdzība, 
lauku attīstība), dalība pētniecības pamatprogrammās, attīstības pasākumu īstenošana MVU 
un dinamikas ieviešana reģionālajos darba tirgos.
3. Projekta mērķgrupa ir vietējās varas iestādes, MVU, NVO, pilsoniskās organizācijas, 
profesionālās organizācijas un arodapvienības.

Šo trīs galveno aspektu īstenošanas ieguvumi būs šādi:
- jaunu sadraudzības reģionu izveide, kas veicinās ES reģionālās un kohēzijas politikas 
iedarbīgumu;
- ES pašreizējo fondu un instrumentu pienācīga izmantojuma veicināšana visvājāk 
attīstītajos ES reģionos;
- visattīstītāko reģionu iesaistīšana kohēzijas politikas iniciatīvās.

Atslēgvārdi:
ES reģionālā politika, ES struktūrfondi un Kohēzijas fonds, lauku attīstība, MVU, 
ekonomikas krīze

IESNIEDZA: Reģionālās attīstības komitejas Verts grupas locekļi
Struktūrfondos paredzētā partnerības principa īstenošana

PIEZĪMES
Struktūrfondos paredzētā partnerības principa īstenošana

Saskaņā ar Struktūrfondu vispārējās regulas 11. pantu struktūrfondu programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, pārraudzībā un novērtēšanā jābūt iesaistītiem partneriem. Pieredze 
liecina, ka gadu gaitā partnerības principa īstenošana kopumā šķiet uzlabojusies. Tomēr 
joprojām pastāv nozīmīgi šķēršļi, kas dažādās valstīs, reizēm pat vienas valsts robežās, ir 
atšķirīgi.
Izmēģinājuma projekta mērķis ir sākt pieredzes apmaiņu par partnerības principa īstenošanu, 
tās šķēršļiem un problēmām un veicināt labas prakses kodeksa izstrādi. Īpaša uzmanība tiks 
pievērsta sociālo un ekonomisko partneru gūtajai pieredzei, kā arī tādu struktūru pieredzei, 
kuras pārstāv pilsonisko sabiedrību, vides partnerus, nevalstiskās organizācijas un par 
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dzimumu līdztiesības veicināšanu atbildīgās struktūras.

Tiks aplūkoti šādi jautājumi:
- jau no paša sākuma izstrādājams konsultāciju/līdzdalības plāns attiecībā uz plānošanu, 

īstenošanu un novērtēšanu, un par tā mērķiem jāvienojas ar attiecīgajiem partneriem;
- kā partnerības principu savos priekšlikumos un ziņojumos ir ņēmušas vērā 

kompetentās iestādes (galvenokārt vadības un uzraudzības komitejas)?
- visās darbības programmās visiem partneriem, lai tie varētu veikt savus uzdevumus, 

jābūt pieejamai tehniskajai palīdzībai attiecībā uz veiktspējas palielināšanu, 
koordināciju un pārstāvību;

- partneriem jāuztic atbildība par procedūrām, kurās tie izraugās savus locekļus darbībai 
vadības komitejās un citās konsultatīvajās struktūrās, pamatojoties uz interesēm, 
pārstāvību un atvērtību pret jauniem, aizrautīgiem un novatoriskiem dalībniekiem;

- partneri jau no paša sākuma ir jāiesaista projektu atlases kritēriju noteikšanā;
- partnerībai jābūt fondu finansiāli atbalstīto projektu kritērijam;
- īpaša pieredze starptautiskajā partnerībā.

Pasākumi:
- darbsemināri, semināri; 
- „labas prakses kodeksa” izstrāde;
- „izcilas partnerības reģionu” tīkla izveides uzsākšana.

IESNIEDZA: Tamás Deutsch, Reģionālās attīstības komiteja
Eiropas reģioniem, tostarp makroreģioniem (Donavas makroreģions, Baltijas 
makroreģions), paredzēta Eiropas mēroga kompetenču un izcilības platforma attiecībā 
uz ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda norisēm

PIEZĪMES
Projekta vispārējās ieceres:
1. izstrādāt kopīgu platformu, kas būtu izmantojama piekļuvei reģionālajām kompetencēm;
2. izstrādāt kompetenču plānus, kuri sniegtu pārskatu par katrā reģionā (tostarp 
makroreģionos) īstenotajiem ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem;
3. atbalstīt kompetenču, projektu informācijas un tīklu izveides uzlabošanu un jaunu 
risinājumu izstrādi šajā jomā.

Šo trīs galveno aspektu īstenošanas ieguvumi būs šādi:
- būs vieglāk izveidot jaunu sadarbību starp reģioniem, jo kompetences būs redzamākas un 
pieejamākas;
- būs iespējams uzlabot stratēģisko lēmumu pieņemšanu ES politikā, reģionālajā politikā, 
uzņēmējdarbībā un nevalstiskajās organizācijās, pamatojoties uz pilnvērtīgāku informāciju par 
kompetencēm un projektu rezultātiem;
- uzlabojot pieejamību rūpniecības nozarei, ir iespējams atbalstīt projektu rezultātu 
komercializāciju;
- būs iespējams nodrošināt efektīvāku pozicionēšanu, jo tā būs balstīta uz redzamām 
kompetencēm;
- ES reģionālās politikas un tās finansējuma pārredzamības uzlabošana
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Atslēgvārdi:
ES reģionālā politika, ES struktūrfondi un Kohēzijas fonds, Baltijas reģiona un Donavas 
reģiona stratēģija, Ungārijas prezidentūra ES 2011. gadā, reģionālā un ekonomiskā attīstība, 
pārredzamība

IESNIEDZA: Elie Hoarau
Izmēģinājuma projekts — Programma atjaunojamo enerģiju attīstīšanai īpaši 
nomaļajos reģionos

PIEZĪMES
Atjaunojamo enerģiju attīstīšana un jaunu atjaunojamās enerģijas veidu izpēte īpaši nomaļajos 
reģionos var dot lielu labumu visai Eiropas Savienībai.

Īpaši nomaļo reģionu enerģētikai ir raksturīga pilnīga energosistēmu izolētība (īpaši sarežģīta 
situācija ir salu reģionos) un niecīgais mērogs apgādes ziņā, kā arī spēcīga atkarība no viena 
vienīga enerģijas avota — fosilās enerģijas. Šī unikālā situācija liecina par minēto teritoriju 
lielo neaizsargātību salīdzinājumā ar apstākļiem Eiropas kontinentālajā daļā un attaisno 
nepieciešamību pēc Kopienas rīcības un izmēģinājuma projekta īstenošanas šajā jomā.

Turklāt klimata pārmaiņu rezultātā neizbēgami pieaugs tradicionālās, no fosiliem avotiem 
iegūtās enerģijas ražošanas izmaksas un palielināsies ar piegādes nosacījumiem saistītā 
nedrošība. No otras puses, kaut arī elektroenerģijas un gāzes tirgus liberalizācija šajā nozarē 
nāks par labu vienotā tirgus izveides pabeigšanai, tomēr īpaši nomaļie reģioni savu tirgus 
īpatnību dēļ no tā nekādu labumu negūs.

Pateicoties nozīmīgiem dabas resursiem (vējš, plūdmaiņas, saule, vulkāni utt.), īpaši 
nomaļajiem reģioniem ir liels potenciāls atjaunojamās enerģijas jomā, un tas rada izdevīgus 
apstākļus videi draudzīgas enerģijas piegādei, vienlaikus mazinot fosilā kurināmā patēriņu un 
atkarību no fosilajiem enerģijas avotiem. Ņemot vērā stratēģisko nozīmīgumu un īpaši 
nomaļajos reģionos īstenojamo projektu nesamērīgi augstās izmaksas, šā potenciāla izvēršanai 
vajadzīgs ne vien pastāvīgs Kopienas finansiālais atbalsts, bet arī izcila izmēģinājuma 
projekta īstenošana, kas pavērtu līdzīgas attīstības iespējas arī daudziem citiem Eiropas 
reģioniem.

IESNIEDZA: Elie Hoarau
Izmēģinājuma projekts — Niedru stādījumu izmantošanas sekmēšana notekūdeņu 
filtrēšanai salu teritorijās

PIEZĪMES
Sadzīves notekūdeņu attīrīšana ir jautājums, kas rada problēmas pat kontinenta lauku apvidos, 
taču īpaši nomaļo reģionu neurbanizētajos apvidos šis jautājums kļūst nepārvarami sarežģīts.
Šajos apvidos esošajās teritoriālajās kopienās, kuru lielums nesasniedz 2000 iedzīvotāju skaita 
ekvivalentu, līdz šim ūdeņu attīrīšanai piedāvāti tikai neapmierinoši risinājumi. Nelielās 



PE445.640v01-00 6/8 DT\822598LV.doc

LV

notekūdeņu attīrīšanas stacijas, kurās attīrīšanas procesā izmanto aktīvās dūņas, teorētiski var 
nodrošināt augstas kvalitātes notekūdeņus, taču nodrošināt to darbību ir ļoti sarežģīti. No 
vienas puses, tas ir saistīts ar elektromehānisko iekārtu nolietošanos un atjaunošanu, bet no 
otras puses — ar to, ka jānodrošina regulāra, apjomīga dūņu ražošana.
Turklāt „visiem notekūdeņiem” paredzētās tvertnes, kurās organisko vielu jauda pat labākajā 
gadījumā nepārsniedz 50 %, nevar nodrošināt pietiekamu attīrīto notekūdeņu kvalitāti bez 
papildu aerobās apstrādes. Tāpat tvertnes laiku pa laikam ir jāatbrīvo no dūņām (respektīvi, 
jāiztukšo tvertņu saturs), tiklīdz satura apjoms sasniedzis 50 % no lietderīgā tilpuma. Tvertņu 
saturs jānogādā lielākās attīrīšanas stacijās, kurās to apstrādā, lai mazinātu nelabvēlīgo 
ietekmi, taču tādējādi attiecīgajā stacijā palielinās „parastās dūņu ražošanas” apjoms.
Ir svarīgi, lai īpaši nomaļajos reģionos un salu teritorijās palielinātos interese par niedru 
stādījumu izmantošanu notekūdeņu filtrēšanā, jo šī metode nodrošina optimālu attiecību starp 
ekspluatācijas izmaksām un darbības rezultātiem.

IESNIEDZA: László Surján (EPP) Reģionālās attīstības komitejas vārdā 
Virzība uz kopīgu reģionālo identitāti un etnisko samierināšanu Donavas makroreģionā

PIEZĪMES
Tiks rīkotas mācību programmas un semināri jauniešiem ar mērķi uzsvērt Donavas 
makroreģionā mītošo etnisko grupu kopīgo reģionālo identitāti, un šīs programmas, izglītojot 
sabiedrību un sniedzot kultūras apmaiņas iespējas, veicinās progresīvu, ilgtspējīgu, uz 
eiropeisku nākotni vērstu līdzāspastāvēšanas modeli. Tādējādi izmēģinājuma projekts 
attiecīgajos reģionos sekmēs sociālo un ekonomisko stabilitāti, tostarp jo īpaši pasākumus 
kohēzijas veicināšanai starp kopienām, un akcentēs starptautiskās sadarbības pievienoto 
vērtību. 
Projektā varēs piedalīties Donavas makroreģions un tā kaimiņvalstis atbilstīgi Eiropas 
kaimiņattiecību politikai. Finansējumam varēs pieteikt programmas, kurās piedalīsies vismaz 
triju šā reģiona dalībvalstu pārstāvji.

IESNIEDZA: Ramona Nicole Mănescu (ALDE), Reģionālās attīstības komiteja

Kohēzijas politikas programmu īstenošanā iesaistīto vietējo un reģionālo dalībnieku 
mācību un mobilitātes sistēma

PIEZĪMES
Par ES fondu pārvaldību atbildīgo vietējo varas iestāžu un darbinieku efektīvas, uz vietas 
piedāvātas apmācības trūkums ir galvenais iemesls tam, kāpēc ir vērojamas procesuālas 
kļūdas, nepietiekama kontrole un zems apguves līmenis. Izveidojot uz vietas strādājoša 
apmācības personāla tīklu, varētu palielināt šīs politikas izmaksu rentabilitāti un lietderīgumu.

Lai Eiropas Savienībā sniegtu palīdzību un atbalstu vietējiem dalībniekiem, kuri ir iesaistīti 
struktūrfondu un kohēzijas programmas fondu programmu īstenošanā (īpaši jaunajās 
dalībvalstīs), EP būtu jānāk klajā ar priekšlikumu mācību un mobilitātes sistēmai, kas ļautu 
šiem cilvēkiem nostiprināt savas prasmes programmu īstenošanā un apmainīties ar labāko 
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praksi un idejām attiecībā uz darba ikdienā izjustām problēmām. Tas uzlabotu programmu 
vadības un teritoriālās politikas vispārējo pārvaldību un paplašinātu iestāžu veiktspēju.

IESNIEDZA: Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Ivan, Edith Herczog, Kalfin Ivailo, Victor 
Boştinaru

Pozīcija 13 03 26 — Sagatavošanas darbība — Sadarbības veicināšana Donavas reģionā

Pozīcija 13 03 27 — Izmēģinājuma projekts — Sadarbības veicināšana Donavas reģionā

PIEZĪMES
Eiropadome 2009. gada 19. jūnijā oficiāli aicināja Eiropas Komisiju līdz 2010. gada beigām 
nākt klajā ar ES stratēģiju attiecībā uz Donavas reģionu. Šī stratēģija sāks darboties 
2011. gada sākumā, kad Eiropas Savienības prezidentūru būs pārņēmusi Ungārija. Šajā 
stratēģijā ietilps arī rīcības plāns, kurš, ņemot vērā dalībvalstu priekšlikumus, tiks pastāvīgi 
pilnveidots un atjaunināts. Ierosinātais izmēģinājuma projekts un sagatavošanas darbība ir 
nepieciešami, lai palielinātu veiktspēju, kas vajadzīga, lai nodrošinātu pareizu pārvaldību, 
īstenojot šo Donavas reģionam veltīto ES stratēģiju.

Īstenojot minēto stratēģiju, būtu jāizmanto visi pieejamie finansējuma resursi, sākot ar Eiropas 
Savienības, tās dalībvalstu un starptautisko finanšu iestāžu piedāvātajiem resursiem un 
beidzot ar privātā kapitāla piesaistīšanu. Sevišķi liela vērība jāpiegriež tam, kā labāk, 
efektīvāk un rezultatīvāk koordinēt dažādos finansēšanas instrumentus.

Finansējums paredzēts šādu ar Donavas reģionu saistītu darbību finansēšanai:
- Donavas reģiona identitātes nostiprināšana, rīkojot mācības un uzlabojot pārvaldību;
- reģiona konkurētspējas uzlabošana sociālā un ekonomiskā skatījumā;
- blakus esošo valstu integrēšana, lai pilnībā izmantotu Donavas reģiona dinamisko potenciālu 
tādās politikas jomās kā kuģošana pa iekšējiem ūdeņiem, transports, pārklājums, vide, 
enerģija, jo tādējādi Donavas baseina valstīm būtu labāk iespējams risināt kopīgus jautājumus 
un problēmas.

IESNIEDZA: Tamás Deutsch, Reģionālās attīstības komiteja
Centrāleiropas un Dienvidaustrumeiropas jauniešu reģionālās sadarbības mehānisms

PIEZĪMES
Projekta vispārējās ieceres:
1. ES kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu reģionālās integrācijas procesa
nostiprināšana, veidojot partnerības un veicinot jaunatnes līdzdalību;
2. pastāvīgas reģionāla līmeņa pilsoniskās institūcijas izveide sadarbības un apmaiņas 
īstenošanai, iesaistot Rietumbalkānu un Dienvidaustrumeiropas valstu, kā arī Centrāleiropas 
reģiona ES dalībvalstu jauniešus;
3. kopīgu zinātnes, izglītības, cilvēktiesību, valodu, kultūras un sporta projektu īstenošana 



PE445.640v01-00 8/8 DT\822598LV.doc

LV

nolūkā izveidot spēcīgus tīklus iesaistītajos reģionos;
4. pārrobežu iniciatīvu institucionalizēšana reģionā, iesaistot jauniešus.

Šo trīs galveno aspektu īstenošanas ieguvumi būs šādi:
- dziļa savstarpēja sapratne sabiedrībā, ko skāris ES paplašināšanās un integrācijas process; 
- gatavošanās stratēģiskai sadarbībai kopīgās ES politikas jomās, kas turpmāk 
īstenojamas ciešā sadarbībā;
- konkrētu reģionālu programmu izveide Eiropas jauniešu sabiedriskās līdzdalības 
nodrošināšanai ES integrācijas procesā.

Atslēgvārdi:
ES reģionālā politika, jaunatnes politika, sabiedrības līdzdalība, ES paplašināšanās, reģionālā 
un ekonomiskā attīstība, vienotība daudzveidībā


