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Kopš 2007. gada vietējās un reģionālās iestādes, kas pārstāv vismaz divas dalībvalstis, var 
dibināt Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG). Šīm grupām ir juridiskas personas 
statuss, un to mērķis ir atvieglot pārrobežu, starptautisko un starpreģionālo sadarbību un 
tādējādi sekmēt Eiropas Savienības vienotību.

Kā veiksmīgus šādas sadarbības piemērus var minēt pārrobežu infrastruktūru un pakalpojumu 
izveidošanu veselības vai satiksmes jomā, kā arī ES līdzfinansētu projektu vai programmu 
īstenošanu.

Iepriekšējo 5 gadu laikā ir nodibinātas 26 šādas grupas, kas aptver vairāk nekā 550 iestādes 
15 dalībvalstīs un skar vairāk nekā 28 miljonu cilvēku dzīvi. Paredzēts dibināt vēl 20 ETSG.

Tomēr rezonanse visā Eiropā ir ļoti atšķirīga. Ir apvidi, piemēram, Skandināvija, kur joprojām 
nav nevienas ETSG, un vietās, kur ir nodibināta vai tiek dibināta ETSG, tās dalībnieki praksē 
saskaras ar savā ziņā daudzveidīgām problēmām.

1. Revīzijas mērķis un nolūks: vienkāršošana un paplašināšana

Regulas pārskatīšana ir paredzēta, lai stiprinātu ETSG instrumentu. Teritoriālo sadarbību 
apgrūtina valstu atšķirīgās juridiskās, grāmatvedības un pārvaldes struktūras. Plašā 
apspriešanas procesa laikā iesaistītās puses un ieinteresētās personas turklāt pauda 
neapmierinātību ar šķēršļiem un pretestību no valstu ministriju puses, kuras kavē ETSG 
dibināšanu un netraucētu darbību. Tādēļ, pārskatot regulu, jāpievērš uzmanība 
nepieciešamajiem uzlabojumiem, jālikvidē atlikušie juridiskie šķēršļi un jānovērš 
neskaidrības, kuru rezultātā dalībvalstis regulu ir piemērojušas atšķirīgi un daļēji kļūdaini. 
Proti, tikai vienkāršota un uz juridisko noteiktību balstīta sadarbība rada arī lielāku stimulu 
intensīvākai sadarbībai starp reģioniem.

Sadarbības institucionālā pamata veidošana
ETSG ir lielas iespējas kļūt par svarīgāko instrumentu Eiropas un tās pierobežu teritoriālajā 
sadarbībā un vienlaicīgi veidot šīs sadarbības institucionālo pamatu.

Taču: saglabājot brīvprātības principu
Tomēr arī turpmāk tiks saglabātas izvēles iespējas attiecībā uz ETSG kā sadarbības veidu, un 
iestādēm netiks liegts izvēlēties jebkādu citu teritoriālās sadarbības veidu.

Papildu finansiālie stimuli nav nepieciešami
Pretēji atsevišķām prasībām nodrošināt papildu līdzekļus no ES budžeta referents uzskata, ka 
ETSG daudzveidīgā pievienotā vērtība ir pietiekams sākotnējais stimuls šādas grupas 
dibināšanai. Bez tam, lai novērstu blakusefektus, ETSG dibināšanas mērķim un nolūkam 
jābūt neatkarīgam no atsevišķa finansējuma. ETSG nav pašmērķis, bet gan instruments 
noteiktu mērķu sasniegšanai. Jo precīzāk un konkrētāk šie mērķi ir noteikti, jo efektīvāki un 
labāk izmērāmi ir to rezultāti.

2. Svarīgākais jauninājums Komisijas priekšlikumā
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Komisija ir ņēmusi vērā daudzas prasības un vēlamos uzlabojumu, ko minējušas iesaistītās 
personas. Šajā darba dokumentā vispirms tiks izskaidroti būtiskākie priekšlikumā ieteiktie 
grozījumi, kā arī ziņotāja ierosinājumi, kas varētu kalpot par pamatu turpmākām diskusijām.

2.1. Atviegloti ETSG dibināšanas un apstiprināšanas noteikumi

Ilgstošā un daļēji patvaļīgā apstiprināšanas procedūra ir visbiežāk dzirdētā sūdzība no 
pastāvošajām ETSG. Līdzšinējais trīs mēnešu laikposms, lai dalībvalstis apstiprinātu statūtus 
un konvenciju, reti tika ievērots. Pārskatītās regulas projektā šis laikposms tagad ir pagarināts 
līdz sešiem mēnešiem. Pēc šā laikposma tiek pieņemts, ka konvencija ir apstiprināta ar 
klusējošu piekrišanu. Ar šo pieņēmumu, ka konvencija ir apstiprināta, pieteikuma 
iesniedzējiem tiek sniegta nepieciešamā juridiskā noteiktība.

Komisijas projektā turklāt daļēji ir noteikta prasība katrai dalībvalstij izraudzīties tikai vienu 
iestādi, kas atbild par apstiprināšanu (vienas pieturas aģentūra). Pašlaik 27 dalībvalstīs par 
apstiprināšanu lemj 79 atbildīgās iestādes. Tādējādi dažās dalībvalstīs piekrišana pieteikumam 
ir jāsniedz pat četrām ministrijām, un tas var radīt nevēlamu kavēšanos un pretrunas. Tad, 
protams, būtu jānoskaidro, kā var izveidot šādas vienas pieturas aģentūras valstīs, kur atļaujas 
izsniedz nevis centrālā valdība, bet gan federālās iestādes. Šādā gadījumā atbilstīgi prasībām 
būtu iespējams, ka apstiprināšanu veic atbildīgā federālā pārvaldes iestāde, ja tai ir 
lēmējtiesības kā vienīgajai iestādei.

Vēl viena Reģionu komitejas prasība ir regulā definēt kritērijus pieteikuma noraidīšanai. 
Tomēr nav skaidrs, vai šāds izsmeļošs uzskaitījums vispār ir iespējams un vai tas ir 
mērķtiecīgs. Proti, jau šodien var tiesiskā ceļā pārbaudīt patvaļīgus lēmumus, tomēr tas nav 
varējis novērst ieilgušus dibināšanas procesus.

2.2. Darbības noteikumu vienkāršošana un precizēšana

Juridisko noteiktību sekmētu arī konvencijas (kurā noteikti ETSG konstitucionālie elementi) 
skaidra nošķiršana no statūtiem (kuri ietver īstenošanas elementus). Turpmāk būtu 
jāapstiprina tikai konvencija.
Turklāt atzinīgi jāvērtē vienkāršotā procedūra attiecībā uz jauno dalībvalstu iestāšanos ETSG, 
kā arī vienkāršotā grozījumu procedūra.

2.3. ETSG paplašinātā darbības joma dalība

Darbības joma
ETSG jābūt atvērtām visām teritoriālās sadarbības jomām. Turklāt priekšlikumā paskaidrots, 
ka vienu vai vairākus teritoriālās sadarbības komponentus var pārnest uz ETSG.
Iepriekšējā redakcijā ETSG mērķis bija tikai ekonomiskās un sociālās sadarbības stiprināšana. 
Tagad ETSG mērķis ir stiprināt ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Atbilstoši tam 
ETSG uzdevumi vairs neaptver tikai teritoriālās sadarbības atvieglošanu un sekmēšanu, lai 
stiprinātu ekonomisko un sociālo kohēziju, bet to uzdevumiem jābūt vērstiem uz politiku šajās 
jomās. ETSG turpmāk jāsekmē arī stratēģijas „Eiropa 2020” un makroreģionālo stratēģiju 
īstenošana.

Dalībnieki
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Atbalstāms ir Komisijas priekšlikums par piemērošanas jomas paplašināšanu, attiecinot to arī 
uz publiskiem uzņēmumiem Direktīvas 2004/17/EK izpratnē. Tādējādi par ETSG 
dalībniekiem var kļūt arī uzņēmumi, kas darbojas ūdensapgādes, energoapgādes, 
transporta un pasta pakalpojumu nozarēs.

2.4. Lielāka skaidrība par personāla vadību un darbā pieņemšanas procedūrām

Vēl viena ļoti bieži minēta sūdzība ir tā, ka līdz šim ETSG darbiniekiem tika piemērotas 
nereti atšķirīgas atalgojuma, sociālās apdrošināšanas un nodokļu (nodokļu dubultā uzlikšana) 
sistēmas. Regulas grozījumā tagad paredzēts, ka darbiniekiem var piemērot tās valsts 
noteikumus, kurā tie ir faktiski nodarbināti, nevis tās valsts, kurā ir ETSG juridiskā adrese. 
Šis jaunais nosacījums ir svarīgs un arī pietiekams. Pastāvošās ETSG minēja arī tādu prasību 
kā personāla nolikuma ieviešana attiecībā uz darbiniekiem, kā tas ir Eiropas aģentūrās. Tomēr 
šis priekšlikums šķiet nepiemērots jau tādēļ vien, ka aģentūras ir dibinājusi Komisija, nevis 
dalībvalstis. Tādā gadījumā Komisijai faktiski būtu arī jāatstādina un jānorīko darbā ETSG 
darbinieki, un tad tiktu pārkāpti subsidiaritātes un samērīguma principi.

2.5. Ārpus ES esošo reģionu dalība ETSG

Noteikti atzinīgi ir vērtējams priekšlikums, ar ko paredz iespēju arī trešo valstu reģioniem un 
iestādēm kļūt par ETSG dalībniekiem neatkarīgi no tā, vai pārējie ETSG dalībnieki pārstāv 
vienu vai vairākas dalībvalstis. Turklāt priekšlikums paredz iesaistīt arī attālākos reģionus 
(aizjūras teritorijas). Tomēr arī šajā sakarā būtu jānosaka, vai ir nepieciešams paredzēt 
objektīvus kritērijus, saskaņā ar kuriem apstiprina vai noraida pieteikumu par tādas ETSG 
dibināšanu, kuras dalībnieki pārstāv tikai vienu dalībvalsti un tikai vienu trešo valsti vai 
attiecīgi aizjūras teritoriju. Pretējā gadījumā šāda veida ETSG dibināšanas novērtējums tiktu 
atstāts atsevišķas dalībvalsts ziņā, ko nebūtu iespējams pārbaudīt.

2.6. Apdrošināšanas shēma atbildības noskaidrošanai

Atšķirīgie dalībvalstu noteikumi par atbildību (ierobežota/neierobežota ETSG atbildība) radīja 
juridisko nenoteiktību, īpaši attiecībā uz darījumu partneriem un kreditoriem. Tagad tādas 
ETSG dalībvalstis, kuras dalībniekiem ir ierobežota atbildība, var pieprasīt noslēgt 
apdrošināšanas līgumu risku segšanai. Tādējādi tiek nodrošināts, ka dalībvalsts arī turpmāk 
ir atbrīvota no atbildības par savu dalībnieku ETSG un tāpēc nevar to minēt kā atteikuma 
iemeslu.

2.7. ETSG publicēšana Oficiālajā Vēstnesī

Ņemot vērā vajadzību pēc pārredzamības un lielākas atpazīstamības, ir atbalstāms 
priekšlikums par ETSG publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (C sērijā).

3. Turpmāk nepieciešamie uzlabojumi un perspektīvas

Neskatoties uz daudzējādā ziņā pareizajiem un svarīgajiem priekšlikumiem saistībā ar regulas 
pārskatīšanu, tomēr paliek vēl neskaidri daži jautājumi un neizpildītas dažas vēlmes:
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Papildus tīri tehniskiem uzlabojumiem būtiska nozīme ir tam, lai ETSG kā teritoriālās 
sadarbības īstenošanas galvenajam instrumentam tiktu pievērsta daudz lielāka vērība un 
tās tiktu atzītas visos līmeņos. Tas būtu jānodrošina arī, vairāk iesaistot ETSG ar kohēzijas 
politiku saistīto tiesību aktu izstrādē, sākot ar 2014. gadu.

Turklāt, lai ar ETSG palīdzību atvieglotu dažādu pārrobežu projektu vadību, nepieciešama 
dažādu regulu (ERAF, IPA, EKPI) labāka saskaņošana.

Apsverama un vēlama būtu ETSG iekļaušana asociāciju un partnerību nolīgumos. 

Visās Eiropas un dalībvalstu likumdošanas jomās ETSG pastāvēšanai būtu jāpievērš lielāka 
vērība nekā līdz šim.

Reģionu komitejas izveidotajai ETSG platformai būtu jākalpo kompetences un pieredzes 
apmaiņai un jāpilda atbalsta un konsultāciju kolēģijas loma.

Pamatota un lietderīga ir prasība nodrošināt ETSG atbilstīgumu visās programmās un ļaut tām 
piedalīties visās iniciatīvās un konkursos, tos attiecīgi noformējot.

Tādēļ nepieciešams nostiprināt ETSG lomu ES nozaru politikas jomās. Šajā nolūkā pirmkārt 
ir jāveido lielāka Komisijas dienestu izpratne (iekļaušana kopējā politikā). Nav pieļaujama 
situācija, ka citu ģenerāldirektorātu, piemēram, ĢD REGIO, darbinieki, jautāti par ETSG 
instrumentu, nekad nav par to dzirdējuši, kā to apliecinājuši dažādu ETSG pārstāvji.

Jānoskaidro vēl tādi juridiski neskaidri jautājumi kā ETSG pielīgto tiesību īstenošana kādā 
citā dalībvalstī. 

Tomēr jāatzīst, ka Eiropas Komisija ir sagatavojusi labu un pamatotu projektu, lai nodrošinātu 
ETSG lielāku ietekmi un redzamību teritoriālajā sadarbībā. 

Aicinu dalībvalstis konsekventi un efektīvi saskaņot savus valsts līmenī noteiktos īstenošanas 
pasākumus. Patvaļīgu un pretrunīgu juridisko interpretāciju vairs nedrīkst pieļaut. Dalībvalstu 
valsts pārvaldes iestādēm jāsaprot, ka ETSG neīsteno ārpolitiku un nav arī nekāds briesmonis, 
kas aprij kompetences un finanšu līdzekļus. ETSG ir savu uzdevumu veikšanai īpaši izveidota 
asociācija sui generis, kurai nav valsts iestādes pilnvaru un kura neizmanto valsts budžeta 
līdzekļus, bet gan atšķirībā no ministrijām atvieglo savu uzdevumu veikšanu, izmantojot 
pārvaldības ārpakalpojumus. Panākot dalībvalstīs šādu izpratni par ETSG, jau tiks izdarīts 
pakalpojums daudzām ieinteresētajām personām un turpmākiem pieteikumu iesniedzējiem.


