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I. Ievads

Kohēzijas politikas mērķis ir sniegt visiem Eiropas pilsoņiem vienlīdzīgas iespējas.

Šīs politikas ietvaros Eiropas teritoriālā sadarbība palīdz „veidojot vēl ciešāku Eiropas tautu 
savienību”, ļaujot mazināt šķēršļus starp teritorijām un reģioniem, lai tie kopā varētu reaģēt uz 
kopējām problēmām.

Teritoriālajā sadarbībā galvenajai prioritātei ir jābūt pilsoņiem.

Šajā darba dokumentā mēģināts apkopot visu REGI komitejas locekļu viedokļus par 
turpmākajiem pasākumiem saistībā ar 3. mērķi, vispirms pievēršoties tā pašreizējai struktūrai.

II. Eiropas teritoriālās sadarbības pievienotā vērtība

Pašreiz Eiropas Savienībā ir 27 valstis un 271 reģions.

II. A) Priekšvēsture

Institucionālās robežas starp Savienības dalībvalstīm joprojām pastāv. Tomēr gadu gaitā līdz 
ar Eiropas Savienības attīstību tās ir kļuvušas gandrīz nemanāmas, tādējādi veicinot dažādu 
sadarbību.

„Robežu ietekmes” pakāpeniska mazināšana pirmām kārtām ir vietējo un reģionālo iestāžu 
nopelns; tās pēc Otrā pasaules kara nolēma kopīgi rīkoties, veicot neformālu pārrobežu 
sadarbību, kas atbilda pilsoņu un teritoriju konkrētajām vajadzībām.

Lai gan ir iedibināti teritoriālās sadarbības pamati, joprojām pastāv daudz uzdevumu. Šo 
uzdevumu raksturu nosaka vēsturiskie aspekti un sadarbības brieduma pakāpe. Ar Līgumiem 
tika „atceltas” robežas, un pašreiz ir svarīgi mazināt to ietekmi Savienības pilsoņu ikdienas 
dzīvē.

Pārrobežu sadarbība arī patlaban ir būtisks elements vienotā tirgus izveidē. Pierobežas 
teritorijās dažkārt joprojām ir ievērojams konkurētspējas trūkums.

Šis trūkums liecina par to, ka teritoriālā sadarbība un citas Eiropas politikas jomas, kas nav 
kohēzijas politika, ir savstarpēji saistītas (transporta, nodarbinātības, konkurences, 
kaimiņattiecību politikas, veselības, vides u. c. jomās).

Neformālā sadarbība, eiroreģioni, secīgie līgumi un Eiropas Savienības sekundārie tiesību akti 
veido vienu no ES kohēzijas politikas trim pīlāriem — teritoriālās sadarbības mērķi. Šie 
dažādie posmi radīja iespēju veidot ciešākas un ilgtspējīgākas attiecības starp teritorijām.
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II. B) Veiksmes stāsti

Grieķijas un Bulgārijas pilsoņi, kuri vēlas piekļūt dažādiem pakalpojumiem, var izmantot 
ceļus, kas būvēti pārrobežu sadarbības ietvaros. Francijas un Spānijas Vidusjūras Pireneju 
reģiona iedzīvotāji drīzumā varēs kopīgi izmantot Eiropas teritoriālās sadarbības grupas 
būvētu un pārvaldītu slimnīcu.

Dažādu dalībvalstu vietējās iestādes, kuras meklē loģistikas risinājumus, var tos rast Itālijas 
reģiona koordinētas starpvalstu iniciatīvas ietvaros.

Daudzu valstu vietējie pārstāvji apmainās ar pieredzi un labo praksi, piedaloties starpreģionu 
sadarbības un apmaiņas programmās.

Minētie teritoriālās sadarbības veiksmes piemēri Eiropas Savienībā ir vienkārši, taču tie 
skaidri parāda šā mērķa pievienoto vērtību vienotajā Eiropā.

 1 030 infrastruktūras projektu un no jauna uzbūvēti vai atjaunoti ceļi vairāk nekā 
18 000 km garumā.

 Tieši vai netieši radīts vai saglabāts 115 200 darbavietu un 5 800 jaundibinātu vai jau 
darbojošos uzņēmumu.

 Izveidots gandrīz 12 000 sadarbības tīklu un struktūru, un vairāk nekā 544 000 
personu (tostarp studentu) piedalījušies kursos, apmācībās, semināros, 
darbsemināros, sanāksmēs vai citos izglītojošos pasākumos1. 

III. Apspriežamie uzdevumi

III. A) Vispārējs raksturojums

Pēdējos piecos gados, ņemot vērā struktūrfondu pamatregulu un stājoties spēkā Lisabonas 
līgumam, ievērojami palielinājusies teritoriālās sadarbības nozīme.

Turpinot Kopienas iniciatīvu Interreg, 2007.–2013. gada finanšu shēmā teritoriālās sadarbības 
mērķis ir noteikts par vienu no trīm Eiropas Savienības kohēzijas politikas pīlāriem.

Līdz ar to „teritoriālā kohēzija” saskaņā ar Līguma 174. pantu ir kļuvusi par vienu no trīm 
kohēzijas politikas sastāvdaļām līdzās ekonomiskajai un sociālajai kohēzijai. Tādējādi šis 
mērķis tiek nostiprināts kā viena no Eiropas Savienībās galvenajām prioritātēm.

Teritoriālās sadarbības mērķis ir novērst fiziskos, administratīvos un reglamentējošos šķēršļus 
starp teritorijām un reģioniem, lai tie varētu kopīgi risināt teritoriālos (pakalpojumi, 
infrastruktūra, pilsētu un lauku teritoriju plānošana), globālos (globalizācija, klimata 
pārmaiņas), ekonomikas un sociālos uzdevumus.

Daudzgadu finanšu shēmā šim mērķim atvēlēti 7,5 miljardi euro (jeb 2,5 % no ES 

                                               
1 Kopienas iniciatīva INTERREG III (2000–2006), paveiktā novērtējums (Nr. 2008.CE.16.0.AT.016)
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strukturālajiem izdevumiem).

Kādus turpmākos stratēģiskos mērķus mēs gribētu noteikt „teritoriālajai 
sadarbībai”?

 Trīs sadaļas:

Ar pārrobežu sadarbības līdzekļiem finansē kopējo stratēģiju īstenošanu reģionos, kas 
atrodas pie dalībvalstu iekšējām (un dažkārt ārējām) robežām (attālums starp robežu un 
reģionu nedrīkst būt lielāks par 150 kilometriem). 3. mērķa 2007.–2013. gada budžetā šai 
sadaļai atvēlēts visvairāk līdzekļu (5,5 miljardi euro jeb 73 %). Tās pārvaldība notiek NUTS 3
līmenī. Šī daļa no visām trim sadaļām juridiskā un organizatoriskā ziņā ir arī vissaistošākā. 

Starpvalstu sadarbības mērķis plašākā mērogā ir veicināt vienā un tai pašā ģeogrāfiskā zonā 
blakus esošu reģionu sadarbību, pamatojoties uz Savienības stratēģiskajām prioritātēm, kas ir, 
piemēram, pētniecība un attīstība, informācijas sabiedrība, vide, augstākā izglītība, mobilitāte
un pilsētu ilgtspējīga attīstība, kā arī reaģēšana uz dabas katastrofām (1,5 miljardi euro jeb 
20 %) pašreizējā finanšu plānošanas periodā. 

Starpreģionu sadarbība nozīmē visu 27 Savienības dalībvalstu reģionu sadarbību neatkarīgi 
no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas un attiecas tikai uz informācijas, pieredzes un labās 
prakses apmaiņu (0,3 miljardi euro jeb 4 %). 
Turklāt ir trīs citas atbalsta programmas, kuru kopējais finansējuma apjoms ir 150 miljoni 
euro: URBACT II (informācijas apmaiņa ar mērķi veicināt pilsētu ilgtspējīgu attīstību), 
INTERACT (teritoriālās sadarbības labās prakses noteikšana, raksturošana un izplatīšana) un 
ESPON (pētījumu un datubāzu teritoriālās sadarbības jomā nodrošināšana).

Vai ir jāsaglabā pašreizējā mērķu sistēma, kas ietver trīs sadaļas, un, ja atbilde ir 
pozitīva, kādai jābūt tās struktūrai un finansējuma sadalījumam? 

III.B) „Teritoriālās sadarbības” vieta kohēzijas politikā

Teritoriālās sadarbības mērķi nevar pareizi izprast, ja tas tiek nošķirts no pārējiem diviem 
mērķiem, kas hronoloģiski ir tā priekšgājēji.

1. mērķis „Konverģence” paredzēts izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai Savienības 
vismazāk attīstītajos reģionos, un tā budžets ir 251 miljards euro (81,54 % no strukturālajiem 
izdevumiem laika posmā no 2007. gada līdz 2013. gadam).

2. mērķis „Reģionu konkurētspēja un nodarbinātība” ir vērsts uz to, lai palīdzētu pārējiem ES 
reģioniem sagatavoties nākotnes uzdevumiem, un tā budžets 2007.–2013. gadam ir 
49 miljardi euro (15,95 % no strukturālajiem izdevumiem minētajā laikā posmā).

Katrs no šiem mērķiem aptver dažādus reģionus, un tiem atvēlēti 97,5 % no finansējuma 
apjoma. Tādējādi pirmie divi mērķi aizēno teritoriālās sadarbības mērķi nevis juridiskā līmenī, 
kurā visi mērķi ir vienlīdzīgi, bet gan finansējuma līmenī.

Taču 3. mērķis attiecas uz visiem ES reģioniem, un, ņemot vērā tā potenciālu apvienot 
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sadarbībai pilsoņus, reģionus un dažādas valstis (kā arī pašreizējos sasniegumus šajā jomā), 
šim mērķim ir ievērojama pievienotā vērtība, kas svarīga visai Eiropai. 

Turklāt var uzskatīt, ka teritoriālās sadarbības mērķis ir tikpat „orientēts uz nākotni” cik 
2. mērķis, jo tas palīdz „veidot vēl ciešāku Eiropas tautu savienību”, ko Eiropa prasa jau kopš 
1957. gada Romas līguma. 

Līdz ar to teritoriālās sadarbības mērķim atvēlētā vieta kohēzijas politikā un nākamajos 
finanšu plānos rada pamatu galvenajām bažām. 

Kādai jābūt konverģences un reģionu konkurētspējas un nodarbinātības mērķu 
saiknei (tostarp finansiālajā ziņā) ar teritoriālās sadarbības mērķi? 

III. C) ES 2020, makroreģioni un sadarbība pie ārējām robežām

Ir svarīgi aplūkot to, kā varētu saistīt teritoriālās sadarbības mērķi ar pārējām ES iniciatīvām. 

Eiropas teritoriālā sadarbība un ES 2020
Eiropas Parlaments atkārtoti uzsvēris1, ka kohēzijas politika (un plašākā skatījumā arī tās 
teritoriālās sadarbības mērķis) nav pakārtota stratēģijai „ES 2020”, taču tā ir viena no tās 
galvenajiem mehānismiem. Tādējādi, ja kohēzijas politikas prioritātes būtu jāsaskaņo ar 
stratēģijas „ES 2020” mērķiem, tad tas jādara, ievērojot pietekamu elastību, jo:

- teritoriālās sadarbības mērķis ir ne tikai daudz kompleksāks, bet ir paredzēts arī 
citam mērķim — ES integrācijai;
- dažiem visneaizsargātākajiem un nabadzīgākajiem reģioniem ir jāpārvar dažādas 
sociālekonomiskas, dabas radītas vai citas grūtības, kam jāvelta īpaša uzmanība.

Tai pašā laikā jāizvairās no vilinājuma veidot jaunus tematiskos fondus saistībā ar stratēģiju 
„ES 2020”.

Eiropas teritoriālā sadarbība un makroreģionālā pieeja
Ar Padomes makroreģionu iniciatīvu paredzēts īstenot kopīgo projektu koordinēšanu daudz 
plašākā teritorijā. Šīs iniciatīvas mērķis ir izmantot integrētās pieejas un daudznozaru pieejas 
priekšrocības attiecībā uz kopējām stratēģiskajām darbībām, kuras finansē no jau esošajiem 
fondiem. 

Eiropas teritoriālā sadarbība un sadarbība pie ārējām robežām
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments (ENPI) un arī pirmspievienošanās 
palīdzības instruments (IPA) paredz atbalsta sniegšanu pārrobežu sadarbībai pie ārējām 
robežām. 

Kā teritoriālo sadarbību kā kohēzijas politikas daļu un struktūrfondu ietvaros 
piesaistīt stratēģijai „ES 2020”, vienlaikus saglabājot elastību? Kādi varētu būt 
markoreģionu pieejas un 3. mērķa koordinēšanas pasākumi? Vai ir vēlama 
3. mērķa un instrumentu sadarbībai pie ārējām robežām sinerģija un 

                                               
1 Ziņojums par kohēzijas politikas ieguldījumu Lisabonas mērķu un stratēģijas „ES 2020” mērķu sasniegšanā 
(2009/2235(INI)), Attīstības komiteja, referents Ricardo Cortés Lastra
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koordinēšana?

III. D) Eiropas teritoriālās sadarbības grupa (ETSG)

Ar atsevišķu regulu 2006. gadā tika radīts juridisks instruments, ar kuru veicina teritoriālo 
sadarbību — Eiropas teritoriālās sadarbības grupa (ETSG). ETSG var izmantot attiecībā uz 
trijām teritoriālās sadarbības sadaļām, un tā ir unikāls teritoriālās pārvaldības instruments. To 
ieviesa pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas (2007.–2013. gadam) tiesību aktu kopuma 
apspriešanas laikā.

Pamatojoties uz attiecīgo regulu, valsts, reģionālās vai vietējās iestādes var izveidot vienotas 
grupas ar juridiskas personas statusu, lai īstenotu sadarbības programmas un projektus. 
Tādējādi regula būtiski papildina daudzlīmeņu pārvaldības modeli.

Pieredze saistībā ar jau izveidotajām Eiropas teritoriālās sadarbības grupām vai tām, kuras 
tiek veidotas, liecina, ka šis instruments darbojas apmierinoši. Finansiālā, juridiskā statusa un 
daudzlīmeņu pārvaldības ziņā tās apmierina reģionālo un vietējo iestāžu vajadzības, pat 
pārsniedzot Eiropas likumdevēja cerības. 

Tomēr ir ļoti svarīgi, lai vietējās un reģionālās iestādes Eiropas Savienībā būtu labāk 
informētas par ETSG. Turklāt ir ievērojams daudzums citu problēmu, galvenokārt juridiskas, 
organizatoriskas vai saistībā ar finansējuma pieejamību, ar kurām ETSG jāsaskaras, jo īpaši 
tās izveides posmā (piemēram, problēmas saistībā ar valsti, kurā grupa tiek veidota, un ļoti 
ilgas reģistrēšanas procedūras).

Vai ETSG juridiskais statuss ir pietiekami skaidri noteikts, ņemot vērā būtiskas 
atšķirības sadarbības īstenošanas ziņā starp ES dalībvalstīm? Vai noteikumos par 
piekļuvi līdzekļiem vairāk jāņem vērā ETSG specifika?

III.E) Īstenošanas noteikumi

3. mērķis paredz kompleksu un daudzdimensionālu sadarbību, tajā piedaloties dažādu 
dalībvalstu partneriem. Tomēr līdzekļus biežāk piešķir valsts līmenī, nevis ar programmu 
starpniecību (izņemot starpvalstu sadarbību). Tāda līdzekļu piešķiršanas metode veicina 
atbilstības, kontroles un revīzijas kritēriju daudzveidību.

Arī finanšu mehānisms ir sarežģīts; līdzekļi tiek piešķirti, nevis parastā gada budžeta 
laikposmā, bet gan vairāk nekā divus (N+2 noteikums) vai pat trīs gadus (N+3) pēc projekta 
uzsākšanas.

Acīmredzot, šīs sistēma nav ideāla, taču tā ir jāpilnveido, nevis radikāli jāmaina. 

Kā varētu atvieglot teritoriālās sadarbības mērķa īstenošanu? Vai varētu samazināt 
atbilstības kritēriju skaitu? Vai katras programmas finansējums jāpiešķir visam 
teritoriālās sadarbības mērķim? 
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II.5. Pamanāmība

Teritoriālo sadarbību negatīvi ietekmē kāda jo īpaši būtiska un vispārīgāka problēma, kas skar 
struktūrfondus, proti, to pamanāmības trūkums.

Nedz pilsoņi ikdienas dzīvē, nedz dalībvalstu centrālās, reģionālās vai vietējās valsts iestādes, 
nedz Eiropas iestādes ilgtermiņa politikas plānā neņem vērā teritoriālās sadarbības problēmas. 
Ir jāveic pasākumi visos trijos līmeņos, ja mēs vēlamies palielināt teritoriālās sadarbības 
„pamanāmību”. Šim uzdevumam var būt divi risinājumi: 

- Eiropas cēlajam mērķim — teritoriālajai sadarbībai — visu Eiropas pilsoņu izpratnē 
jākļūst par simbolisku Eiropas Savienības iemiesojumu;
- visu līmeņu politikas veidotājiem un ierēdņiem jāiepazīstas ar teritoriālās sadarbības 
praktiskajiem aspektiem, kas var ietekmēt viņu darbu.

Kā uzlabot teritoriālās sadarbības pamanāmību attiecībā uz iepriekšminētajām 
mērķgrupām? 


