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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas kaimiņattiecību politika (EKP) tika izstrādāta 2004. gadā, un tā attiecas uz 
16 partnervalstīm, kas atrodas austrumos un dienvidos no ES robežas, proti, uz Alžīriju, 
Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Ēģipti, Gruziju, Izraēlu, Jordāniju, Libānu, Lībiju, 
Moldovas Republiku, Maroku, Okupēto Palestīnas teritoriju, Sīriju, Tunisiju un Ukrainu. Ar 
Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP) ES piedāvā kaimiņvalstīm priviliģētas attiecības, kas 
balstītas uz abpusējām saistībām attiecībā uz tādām vērtībām un principiem kā demokrātija un 
cilvēktiesības, tiesiskums, laba pārvaldība, tirgus ekonomikas principi un ilgtspējīga attīstība, 
tostarp darbība klimata jomā. Šajā politikā paredzēta arī politiskā asociācija un dziļāka 
ekonomiskā integrācija, paaugstināta mobilitāte un uzlaboti tieši personiski kontakti. 
Nākamajā daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam EKP finansēšanai paredzēts īpašs 
instruments, proti, Eiropas kaimiņattiecību instruments (EKI), ko piemēro attiecībā uz 
minētajām 16 partnervalstīm, kā arī uz Krievijas Federāciju. Komisijas priekšlikumā atzīts, 
ka, īstenojot Eiropas kaimiņattiecību politiku, ir konstatēts, ka vajadzīgas daudzas pārmaiņas. 
Atzinuma sagatavotājs principā atbalsta šo pieeju.

Tomēr būtu jānorāda, ka regulā jāveic daži īpaši pielāgojumi, jo īpaši reģionālās attīstības 
politikas jomā. Vispirms jāmin paredzētās pārrobežu sadarbības (CBC) programmas, un jo 
īpaši šajā saistībā ierosinātā finansējuma piešķiršanas joma, iespējams, pat vajadzētu apsvērt 
domu par atsevišķu regulu pārrobežu sadarbības jomā. Tādēļ atzinuma sagatavotājs ierosina 
koriģēt šīm programmām EKI paredzēto finansējuma daļu (līdz 7 % līmenim), ņemot vērā 
pieeju, ko Eiropas Parlaments konsekventi piemēro attiecībā uz teritoriālās sadarbības mērķi. 
Tāpat ir ieviesta atsauce uz Eiropas teritoriālās sadarbības grupu, lai atspoguļotu nozīmi, kāda 
šim instrumentam būs pēc šobrīd plānotās reformas, paredzot kohēzijas politikas turpmāko 
īstenošanu gan ES, gan ārpus tās robežām.

Lai iesaistītu iespējami daudzus partnerus, galvenokārt kaimiņvalstu vietējās un reģionālās 
iestādes, Eiropas kaimiņattiecību politikā tāpat kā kohēzijas politikā noteikti jāievēro 
partnerības un daudzlīmeņu pārvaldības principi. Tāpat jāiesaista arī nevalstiskās 
organizācijas (pilsoniskās sabiedrības organizācijas). Visi šādā veidā definētie partneri 
jāiesaista EKI programmu plānošanas, īstenošanas un uzraudzības procesā. Lai īstenotu šo 
mērķi, būtu jānosaka tāda pati kārtība kā attiecībā uz citām Eiropas Savienības politikas 
jomām, proti, daudzgadu finanšu shēmas piemērošanas periodā obligāti būtu jāveic arī šo 
programmu starpposmu pārskatīšana. Tādēļ atzinuma sagatavotājs šim jautājumam ir
ierosinājis visaptverošu risinājumu.

Vispārīgāk runājot, minētie pūliņi ir veltīti tam, lai panāktu demokrātiju un cilvēktiesību 
ievērošanu, un šajā cīņā vajadzētu iesaistīt Eiropas politikas jomas. Tādēļ ir ierosināta papildu 
atsauce, lai norādītu uz jaunajiem risinājumiem šajā jomā. Tā kā Eiropas kaimiņattiecību 
politikai būtu jāpalīdz izveidot demokrātiskas iestādes un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas valstīs ap Eiropas Savienības robežām, EKI finansējumam vajadzētu būt 
daudzveidīgam un līdzsvarotam, lai atspoguļotu attiecīgās politikas darbības jomā iekļauto 
valstu un reģionu daudzveidību. Turklāt, paturot prātā to, ka tādā mērā šādu kritēriju var 
definēt tikai iepriekš, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka vismaz dažus no attiecīgiem 
jautājumiem var definēt deleģētā aktā, ar ko īsteno attiecīgo regulu, ar noteikumu, ka šāda 
prasība ir iekļauta jau pašā regulā. Tomēr, lai šos kritērijus būtu iespējams definēt pietiekami 
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precīzi, būtu labi iekļaut tos jau regulā.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju ziņojumā 
iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Jāapsver iespēja pieņemt atsevišķu 
regulu attiecībā uz pārrobežu sadarbību, 
kas līdzīgi Interreg programmām tiek 
īstenota gar ārējām robežām, lai izveidotu 
visaptverošu, sistēmisku risinājumu, kura 
mērķis ir uzlabot pārrobežu programmu 
projektu īstenošanas procesu.

Or. en

Pamatojums

Darbības programmas, kuras kopš 2006. gada īsteno gar ES ārējām robežām, būtu jākoriģē 
saskaņā ar Interreg programmām. No šā gada atšķirīgo struktūru, tiesisko neatbilstību un 
tiesību dēļ valstīs gar robežām attiecībā uz Interreg programmām tiek piemērota īpaša 
regula. Ir konstatēts, ka tas ir vienīgais veids, kā risināt kopējo projektu un programmu 
izstrādes un īstenošanas problēmas. Tāda pati pieeja būtu jāpiemēro gar mūsu ārējām 
robežām, lai patiešām izveidotu valstīm abpus robežām izdevīgas kopīgas programmas un 
projektus.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Jāuzsver, ka ir svarīgi stiprināt 
demokrātiju un cilvēktiesības, ir 
jāuzņemas arī iniciatīvas, lai šajā saistībā 
radītu jaunu — Eiropas Demokrātijas 
fondam līdzīgu — pārliecinošu 
mehānismu.
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Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Centieni panākt ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju ir svarīga 
Savienības iezīme, un kā savstarpēji 
izdevīga daudzlīmeņu pārvaldības procesa 
daļa tie, cik vien iespējams, būtu 
jāatspoguļo kaimiņattiecību politikā, īpaši 
iesaistot vietējās un reģionālās iestādes.
Šīs sadarbības teritoriālā dimensija, kurai 
vienlaikus ir arī starpvalstu un 
starpreģionu virzieni, Savienības 
kaimiņattiecību politikā visuzskatāmāk 
tiek īstenota ar pārrobežu sadarbības 
starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ilgtspējīga un iekļaujoša attīstība visos 
aspektos, nabadzības samazināšana, tostarp 
veicinot privātā sektora attīstību; iekšējās 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas, lauku attīstības un pasākumu 
klimata jomā veicināšana un noturības pret 
katastrofām paaugstināšana;

d) ilgtspējīga un iekļaujoša attīstība visos 
aspektos, nabadzības samazināšana, tostarp 
veicinot privātā sektora attīstību; iekšējās 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas veicināšana, dalībvalstu un 
partnervalstu sadarbības, kā arī 
partnervalstu savstarpējās sadarbības 
uzlabošana, lauku attīstības un pasākumu 
klimata jomā un noturības pret katastrofām 
paaugstināšana;

Or. en
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Pamatojums

Šim iestāžu darbības uzlabošanas instrumentam ir dažādas priekšrocības un labumi.
Nozīmīgākie ir: modernas un efektīvas pārvaldes izveide centrālā, vietējā un reģionālā 
līmenī; tieša pieredzes un zināšanu apmaiņa par jautājumiem saistībā ar ES tiesību aktiem; 
ES pārvaldības labākās prakses ieviešana; apmācība un profesionālo spēju uzlabošana; 
organizatorisko paņēmienu un kultūras apmaiņa; labāka saziņa un saskaņošana utt.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) izveidot pilsoniskās sabiedrības un 
nevalstiskās organizācijas un atbalstīt šo 
organizāciju darbības, kas vērstas uz 
demokrātiskas sabiedrības veidošanu.

Or. en

Pamatojums

Dažās valstīs pilsoniskā sabiedrība ir administratīvās spējas uzlabošanas instruments.
Jāuzsver, ka pilsoniskā sabiedrība ir jāiesaista arī demokrātisko vērtību veidošanas procesā 
un ka jāatbalsta ar valdību nesaistītas darbības.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā regulā paredzēto Savienības atbalstu 
principā nosaka sadarbībā ar saņēmējiem. 
Atbilstīgi attiecīgajam gadījumam partnerībā 
iesaista valsts, reģionālās un vietējās 
iestādes, citas ieinteresētās personas, 
pilsonisko sabiedrību, sociālos partnerus un 
citus nevalstiskos dalībniekus, ļaujot tiem 
piedalīties Savienības atbalsta sagatavošanā, 
īstenošanā un uzraudzībā.

2. Šajā regulā paredzēto Savienības atbalstu 
principā nosaka sadarbībā ar saņēmējiem. 
Partnerībā iesaista šādus partnerus:

i) kompetentās reģionālās, vietējās, pilsētu 
un citas valsts iestādes;
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ii) ekonomiskos un sociālos partnerus;
iii) struktūras, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, nevalstiskās organizācijas un 
struktūras, kuras atbild par vienlīdzības 
un diskriminācijas aizlieguma 
veicināšanu; kā arī
iv) nevalstiskos dalībniekus.

Partneri piedalās programmu uzraudzības 
komitejās.
Iesaistot šos partnerus, jāievēro Eiropas 
rīcības kodekss.

Or. en

Pamatojums

Pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana ir svarīgs demokrātijas veidošanas un stiprināšanas 
elements. Lai centrālā, vietējā un reģionālā līmenī izveidotu modernu un efektīvu pārvaldi, 
tiešu pieredzes un zināšanu apmaiņu par jautājumiem saistībā ar ES tiesību aktiem, ieviestu 
ES pārvaldības labāko praksi, uzlabotu apmācību un profesionālās spējas, veicinātu 
organizatorisko paņēmienu un kultūras apmaiņu, veidotu labāku saziņu un saskaņošanu, un 
visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi, īstenotu struktūrpolitiku, noteikti, skaidri un precīzi jāatzīst 
partnerības princips.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Finanšu līdzekļu indikatīvos 
piešķīrumus kopīgajām darbības 
programmām nosaka, pamatojoties 
galvenokārt uz iedzīvotāju skaitu 
attiecināmajās teritorijās. Nosakot 
indikatīvos piešķīrumus, var būt jāveic 
korekcijas, lai atspoguļotu vajadzību 
līdzsvarot Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda iemaksas ar iemaksām, kas piešķirtas 
no šā instrumenta līdzekļiem, kā arī citus 
faktorus, kas ietekmē sadarbības intensitāti, 
piemēram, pierobežas teritoriju īpatnības 
un to spēja pārvaldīt un apgūt Savienības 
atbalstu.

4. Nosakot kopējo darbības programmu 
finansējuma indikatīvos piešķīrumus, var 
būt jāveic korekcijas, lai atspoguļotu 
vajadzību līdzsvarot Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda iemaksas ar iemaksām, kas 
piešķirtas no šā instrumenta līdzekļiem, kā 
arī citus faktorus, kas ietekmē sadarbības 
intensitāti, piemēram, pierobežas teritoriju 
īpatnības un to spēja pārvaldīt un apgūt 
Savienības atbalstu.
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Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienības kaimiņvalstu un reģionu īpatnību dēļ vajadzīga līdzsvarota pieeja, kurā 
ņemtas vērā šo valstu un reģionu atšķirības.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
10. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums Nr.

6.a Daudzgadu finanšu shēmā jāveic 
kopējo darbības programmu pārskatīšana, 
lai ņemtu vērā īstenošanas procesā 
radušos faktorus, piemēram:
– pārmaiņas sadarbības prioritātēs un 
sociāli ekonomiskā attīstība,
– attiecīgo pasākumu īstenošanas 
rezultātus un jautājumus, kas izvirzīti 
uzraudzības un īstenošanas procesā,
– vajadzību koriģēt pieejamo finanšu 
līdzekļu summas un pārdalīt resursus.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā paredzētā iespēja pārskatīt kopīgās darbības programmas šķiet 
nepietiekama, jo šo programmu veiksmīgu īstenošanu lielā mērā nosaka augsta līmeņa 
dalībnieki, vienlaikus nav ņemts vērā tas, ka vietējās un reģionālās iestādes un citi nevalstiski 
dalībnieki spētu labāk pārzināt īstenošanas procesā radušās problēmas. Tādēļ būtu jārada 
iespēja veikt īstenojamo programmu rūpīgu analīzi, jo šāda prakse tiek piemērota citās ES 
politikas jomās.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
12. pants − 3. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izmantojot atbilstīgus instrumentus, 
pārrobežu sadarbību īsteno saskaņā ar 1. 
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un 2. punktu. Šie instrumenti īpaši 
jāiekļauj Eiropas teritoriālās sadarbības 
grupā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 1082/20061.
_________________
1 OV L 210, 31.7.2006., 19. lpp.

Or. en

Pamatojums

Jau ir pierādīts, ka Eiropas teritoriālās sadarbības grupa (ETSG) ir obligāta, lai īstenotu 
teritoriālo sadarbību (pārrobežu, starpreģionu un starpvalstu sadarbību). Tādēļ ir lietderīgi, 
ka, paplašinot tās piemērošanas jomu ar Regulas (EK) Nr. 1082/2006 grozījumiem, kurus 
tagad izskata attiecībā uz pusēm, kuras neatrodas dalībvalstīs, ETSG piemērotu Eiropas 
kaimiņattiecību politikai tās „ārējās kohēzijas” aspektā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas 12. un 13. pantā minētās 
pilnvaras deleģē uz regulas spēkā esamības 
laiku.

1. Šīs regulas 12., 13. un 16. pantā minētās 
pilnvaras deleģē uz regulas spēkā esamības 
laiku.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir jaunas atsauces, kas ierosinātas attiecībā uz deleģēto aktu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pienācīgi pamatotos gadījumos un 
Savienības finansējuma saskaņotības un 
efektivitātes nodrošināšanas nolūkā vai 
nolūkā veicināt reģionālo vai starpreģionu 

1. Pienācīgi pamatotos gadījumos, kas 
noteikti saskaņā ar 14. pantu pieņemtajā 
deleģētajā aktā, un Savienības finansējuma 
saskaņotības un efektivitātes 
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sadarbību Komisija var nolemt paplašināt 
pasākumu attiecināmību uz valstīm, 
teritorijām un reģioniem, kuri citādi nebūtu 
tiesīgi saņemt finansējumu. Neatkarīgi no 
Kopējās īstenošanas regulas 8. panta 
1. punkta fiziskas un juridiskas personas no 
šādām valstīm, teritorijām un reģioniem 
var piedalīties šādu pasākumu īstenošanas 
procedūrās.

nodrošināšanas nolūkā vai nolūkā veicināt 
reģionālo vai starpreģionu sadarbību 
Komisija var nolemt paplašināt pasākumu 
attiecināmību uz valstīm, teritorijām un 
reģioniem, kuri citādi nebūtu tiesīgi saņemt 
finansējumu. Neatkarīgi no Kopējās 
īstenošanas regulas 8. panta 1. punkta 
fiziskas un juridiskas personas no šādām 
valstīm, teritorijām un reģioniem var 
piedalīties šādu pasākumu īstenošanas 
procedūrās.

Or. en

Pamatojums

Referents uzskata, ka jēdzienu „pienācīgi pamatotos gadījumos”, kas saskaņā ar pašreizējo 
teksta formulējumu dažādus ES fondus (EKPI, IPA, EED, attīstības fondi „trešās pasaules 
valstīm”) ārējam atbalstam ļauj izmantot gandrīz tikai pēc īstenojošo iestāžu ieskatiem, vajag 
pārformulēt un precizēt.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas īstenošanai pieejamais 
finansējums laika posmā no 2014. gada 
līdz 2020. gadam ir EUR 18 182 300 000 
(pašreizējās cenās). Ne vairāk kā 5 % no 
finansējuma piešķir pārrobežu sadarbības 
programmām, kas minētas 6. panta 
1. punkta c) apakšpunktā.

1. Šīs regulas īstenošanai pieejamais 
finansējums laika posmā no 2014. gada 
līdz 2020. gadam ir EUR 18 182 300 000 
(pašreizējās cenās). Ne vairāk kā 7 % no 
finansējuma piešķir pārrobežu sadarbības 
programmām, kas minētas 6. panta 
1. punkta c) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Tā kā pārrobežu sadarbība ir ES politikas galvenā prioritāte un tās mērķis ir palīdzēt veicināt 
ekonomisko un sociālo attīstību reģionos abās kopējo robežu pusēs, risināt problēmas, 
piemēram, vides, sabiedrības veselības un organizētās noziedzības novēršanas un 
izskaušanas jomās, nodrošināt efektīvas un drošas robežas un atbalstīt cilvēku savstarpējās 
vietējās pārrobežu darbības, ir svarīgi šim instrumentam piešķirt būtiskāku finansējumu.
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