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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par 3. mērķi: teritoriālās sadarbības uzdevumi — pārrobežu, starpvalstu un 
starpreģionu sadarbības turpmākā darba kārtība
(2010/2155(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā XVIII sadaļu,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz 
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/19991;

– ņemot vērā 2006. gada 5. jūlija Regulu (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās 
sadarbības grupu (ETSG)2;

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 6. oktobra Lēmumu par Kopienas kohēzijas stratēģijas 
pamatnostādnēm (2006/702/EK)3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2010. gada 7. oktobra rezolūciju par ES kohēzijas un 
reģionālo politiku pēc 2013. gada4, 

– ņemot vērā 2010. gada 6. jūlija rezolūciju par Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras 
reģionam un makroreģionu nozīmi turpmākajā kohēzijas politikā5,

– ņemot vērā 2010. gada 20. maija rezolūciju par pētniecībai un inovācijai paredzēto fondu 
sinerģiju īstenošanu Regulā (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
un Septītajā pamatprogrammā pētniecībai un attīstībai pilsētās un reģionos, kā arī 
dalībvalstīs un Eiropas Savienībā6, 

– ņemot vērā 2009. gada 24. marta rezolūciju attiecībā uz Zaļo grāmatu par teritoriālo 
kohēziju un pašreizējo stāvokli debatēs par kohēzijas politikas gaidāmo reformu7;

– ņemot vērā 2009. gada 19. februāra rezolūciju par Eiropas kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta pārskatīšanu8, 

– ņemot vērā 2008. gada 21. februāra rezolūciju par teritoriālās programmas un Leipcigas 
hartas īstenošanu — Eiropas telpiskās attīstības un teritoriālās kohēzijas rīcības 

                                               
1 OV L 210, 31.7.2006, 25.–78. lpp.
2 OV L 210, 31.7.2006, 25.–78. lpp.
3 OV L 291, 21.10.2006, 11.–32. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0356.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0254.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0189.
7 OV C117E, 6.5.2010., 65. lpp.
8 OV C 76E, 25.3.2010.,83. lpp.
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programmas izstrādi1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2005. gada 1. decembra rezolūcija par „eiroreģionu” lomu 
reģionālās politikas attīstībā2, 

– ņemot vērā 2005. gada 28.septembra rezolūciju par teritoriālās kohēzijas nozīmi 
reģionālajā attīstībā3,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 8. decembra paziņojumu par Eiropas stratēģiju Donavas 
reģionam (COM(2010)0715) un orientējošo rīcības plānu, kas papildina stratēģiju 
(SEC(2010)1489), 

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 9. novembra piekto ziņojumu par ekonomikas, sociālo 
un teritoriālo kohēziju — kohēzijas politikas nākotne (piektais ziņojums par kohēziju) 
(COM(2010)0642),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 19. oktobra paziņojumu par ES budžeta pārskatīšanu 
(COM(2010) 0700) un tā tehniskajiem pielikumiem (SEC(2010)7000),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 6. oktobra paziņojumu „Reģionālās politikas 
ieguldījums stratēģijā „Eiropa 2020” paredzētajā gudrā izaugsmē” – (COM(2010)0553),

 ņemot vērā Komisijas 2010. gada 31. marta paziņojumu „Kohēzijas politika — 2010. gada 
stratēģiskais ziņojums par programmu īstenošanu 2007.-2013. gadā” (COM(2010)0110),

 ņemot vērā Komisijas 2009. gada 10. jūnija paziņojumu par Eiropas Savienības stratēģiju 
Baltijas jūras reģionam (COM(2009)0248 galīgā redakcija) un orientējošo rīcības plānu, 
kas papildina stratēģiju (SEC(2009)0712/2),

 ņemot vērā Komisijas 2008. gada 6. oktobra paziņojumu „Zaļā grāmata par teritoriālo 
kohēziju. Teritoriālās daudzveidības priekšrocību izmantošana” (COM(2008)0616),

 ņemot vērā Reģionu komitejas pastāvīgo ziņojumu „Jaunas perspektīvas ETSG regulas 
pārskatīšanai”4,

 ņemot vērā pēc Komisijas pasūtījuma sagatavotu neatkarīgu ziņojumu „Kopienas 
iniciatīva INTERREG III (2000–2006), paveiktā novērtējums” 
(Nr. 2008.CE.16.0.AT.016), 

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A7-0000/2011),

A. tā kā pašlaik Eiropas Savienībā ir 27 valstis un 271 reģions; 

                                               
1 OV C 184E, 6.3.2009., 95. lpp.
2 OV C 285E, 22.11.2006., 16. lpp.
3 OV C 227E, 21.9.2006., 88. lpp.
4 jāpieņem Reģionu komitejas 88. plenārsēdē, kas paredzēta 2011. gada 27.–28. janvārī.
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B. tā kā pierobežas reģionos dzīvo aptuveni 37,5 % no Eiropas iedzīvotājiem;

C. tā kā neformālā sadarbība, eiroreģioni, Eiropas Padomes iniciatīvas, secīgie līgumi un 
atvasinātie Eiropas Savienības tiesību akti ir veicinājuši ciešāku un ilgtspējīgāku saišu 
izveidi starp teritorijām;

D. tā kā, lai gan ir iedibināti teritoriālās sadarbības pamati, joprojām pastāv daudz uzdevumu, 
un tā kā šo uzdevumu raksturu nosaka vēsturiskie aspekti un sadarbības brieduma pakāpe; 

E. tā kā ar līgumiem tika „atceltas” robežas, un ir svarīgi mazināt to ietekmi Savienības 
pilsoņu ikdienas dzīvē;

F. tā kā ar reģionālo politiku tiek veicināta saskaņota reģionu attīstība, stiprinot ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju Eiropas Savienībā; 

G. tā kā kohēzijas politikas ietvaros teritoriālās sadarbības mērķis palīdz „veidot vēl ciešāku 
Eiropas tautu savienību”, ļaujot ierobežot šķēršļus starp teritorijām un reģioniem; 

H. tā kā teritoriālā sadarbība, kas ļauj dažādu reģionu iedzīvotājiem sadarboties, ir izziņas 
process, kas rada vienotu piederības un kopīgas nākotnes sajūtu;

I. tā kā teritoriālās sadarbības prioritāšu priekšplānā ir jābūt pilsoņiem;

J. tā kā teritoriālās sadarbības pastiprināšana ir atkarīga no panākumiem integrācijas un 
koordinācijas jomā Eiropā visās nozarēs un tā kā teritoriālā sadarbība pat par sevi ir 
Eiropas integrācijas eksperimentāla laboratorija; 

K. tā kā struktūrfondu pamatregula un Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir ievērojami 
palielinājusi teritoriālās sadarbības nozīmi;

L. tā kā programmas INTERREG III 2000.–2006. gada plānošanas periodam īstenošanas 
novērtējums pārliecinoši apliecina šā mērķa pievienoto vērtību Eiropas projektā;
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Stiprināt „teritoriālās sadarbības” mērķi

1. atgādina, ka teritoriālā sadarbība paredz mudināt teritorijas un reģionus sadarboties, lai 
vienoti risinātu kopīgos uzdevumus, ierobežot fiziskos, administratīvos un 
reglamentējošos šķēršļus, kuri kavē šo sadarbību, un mazināt „robežu ietekmi”;

2. ir pārliecināts par teritoriālās sadarbības Eiropas pievienoto vērtību un tās nozīmi iekšējā 
tirgus un Eiropas integrācijas stiprināšanā; prasa, lai teritoriālā sadarbība joprojām būtu 
viens no kohēzijas politikas pīlāriem; 

3. uzskata, ka teritoriālā sadarbība ir pierādījusi savu efektivitāti un ka tās potenciāls kā 
konkurētspējas veicināšanas avots nav pietiekami izmantots, jo tai ir piešķirts pārāk maz 
līdzekļu; prasa, lai "teritoriālās sadarbības" mērķis atbilstu vismaz 5 % no kopējā 
kohēzijas politikas budžeta nākamajam plānošanas periodam;

4. iesaka saglabāt 3. mērķa pašreizējo struktūru, kas paredz sadalījumu trijās sadaļās 
(pārrobežu, starpvalstu un starpreģionu), un pārrobežu sadaļas pārsvaru pār pārējām 
sadaļām, tai piešķirot vismaz 70 % no teritoriālās sadarbības budžeta;

5. uzskata, ka ir jāsaglabā nošķīrums starp pārrobežu sadaļu, kas atbilst pierobežas 
iedzīvotāju dzīves telpas vajadzībām, un starpvalstu sadaļu, kas ļauj sadarboties plašākās 
stratēģiskās jomās;

6. tomēr, lai nodrošinātu teritoriālās darbības saskaņotību un nepārtrauktību, atkarībā no 
projektu stratēģiskās nozīmes mudina nodrošināt lielāku elastīgumu, izmantojot ERAF 
regulas 21. pantā sniegtās iespējas saistībā ar vietām, kur notiek pārrobežu un starpvalstu 
sadarbība; šajā sakarībā prasa pārskatīt 150 km ierobežojumu piekrastes un jūras 
reģioniem saistībā ar pārrobežu sadarbību;

7. prasa tālredzīgi noteikt katras robežas stratēģiskās vajadzības saistībā ar stratēģiju "Eiropa 
2020" un tad ietvert un pielāgot Eiropas teritoriālo sadarbību visos stratēģiskās plānošanas 
līmeņos, t.i., Eiropas, valsts un reģionālajā līmenī;

8. vēlas, lai līdzekļus turpmāk nepiešķirtu dalībvalsts, bet tie tiktu piešķirti Kopienas līmenī 
ar teritoriālās sadarbības programmas starpniecību, par pamatu ņemot pamatregulas 2. 
pielikuma 5. punktā noteiktos kritērijus, lai stratēģiski un integrēti apmierinātu katras 
teritorijas un sadarbības telpas vajadzības; aicina Eiropas Komisiju apsvērt citus 
stratēģiskus, izmērāmus, atbilstīgus un teritoriju vajadzībām piemērotus kritērijus, kas 
varētu mazināt uzsvaru uz galveno, t.i., demogrāfijas kritēriju;

9. atkārtoti apstiprina starpreģionu sadarbības nozīmi, taču pauž nožēlu par tās vajadzībām 
piešķirto līdzekļu trūkumu; prasa šajā programmā samazināt Eiropas līdzfinansējuma 
līmeni no 75 % līdz 60 % tiem reģionu dalībniekiem, uz kuriem attiecas "konkurētspējas 
un nodarbinātības mērķis"; mudina reģionus labāk izmantot starpreģionālās sadarbības 
iespējas saistībā ar pamatregulas 37. panta 6. punkta b) apakšpunktu; tādēļ norāda, ka 
3. mērķa "starpreģionu" sadaļu var arī izmantot, lai vienkāršotu šādu projektu saskaņošanu 
un darbību, liktu lietā zināšanas un apmainītos ar labu praksi, ciešāk sadarbojoties 
programmas INTERACT ietvaros un saņemot tās atbalstu; 
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10. pauž atbalstu ar programmu ESPON veiktajiem pasākumiem un ierosina uzlabot tās 
rezultātu pieejamību, lai atvieglotu to izmantošanu attiecīgajām ieinteresētajām pusēm; 

11. atzinīgi vērtē ar programmas URBACT gūtos panākumus pilsētu ilgtspējīgas attīstības 
jomā un prasa atjaunot tās darbību; 

12. aicina Eiropas Komisiju apsvērt iespēju izveidot līdzekli, lai iesaistītu vietējās un 
reģionālās vēlētās amatpersonas šajos Eiropas pieredzes un labas prakses apmaiņas tīklos;

Iekļaut teritoriālo sadarbību kopējā pieejā

13. uzskata, ka ir vajadzīga labāka papildināmība starp "teritoriālās sadarbības" mērķi, no 
vienas puses, un "konverģences" un "konkurētspējas un nodarbinātības" mērķiem, no otras 
puses; ierosina reģionālās darbības programmām piedalīties pārrobežu un starpvalstu 
projektos, kuri uz tām attiecas, paredzot piešķirt kredītus teritorijām kopā ar to 
programmu partneriem iepriekš noteiktiem un apstiprinātiem prioritāriem projektiem 
saskaņā ar daudzlīmeņu pārvaldības un partnerības principiem;

14. mudina dalībvalstis un reģionus ieviest daudzreģionu darbības programmas, ar kurām 
varētu risināt kopējās teritoriālās problēmas; aicina Komisiju apsvērt iespēju veikt 
vajadzīgos reglamentējošos pielāgojumus, lai saskaņā ar to pašu modeli izveidotu 
daudzreģionu pārrobežu darbības programmas;

Pieņemt teritoriālu pieeju citiem Kopienas politikas virzieniem 

15. atgādina, ka Padomes iniciatīva – makroreģionu koncepcija – ir eksperimentāla kopēju un 
ļoti lielu teritoriju projektu saskaņošanas pieeja, lai izmantotu integrētu un daudznozaru 
pieejas priekšrocības Kopienas stratēģiskajiem pasākumiem, kurus finansē no pašlaik 
pieejamiem līdzekļiem;  atgādina, ka šīs stratēģijas nedrīkst ne radīt Savienības budžetā 
papildu izmaksas, ne radīt vajadzību pēc jaunu iestāžu izveides un jaunu tiesību aktu 
piemērošanas;

16. prasa Komisijai rūpīgi pārbaudīt sākotnēji īstenoto stratēģiju rezultātus; uzskata, ka šis 
process ir izraisījis lielu interesi, un tas būtu jāizmanto; ierosina ar starpvalstu 
programmām atbalstīt šīs teritoriālās stratēģijas, saskaņojot pašreizējo un turpmāko 
makroreģionālo stratēģiju izpēti, noteikšanu un vadību; 

17. uzskata, ka visās starpvalstu stratēģijās ir pienācīgi jāņem vērā atbilsme pamatnostādnēm 
attiecībā uz Eiropas transporta tīkliem un saistībā ar integrēto jūrniecības politiku ieviestās 
stratēģijas; 

18. atgādina, ka teritoriālā sadarbība attiecas gan uz Eiropas Savienības iekšējām, gan ārējām 
robežām; prasa Komisijai apsvērt to, kā izveidot labāku sinerģiju starp ERAF, 
pirmspievienošanās instrumenta, Eiropas kaimiņatttiecību un partnerības instrumenta un 
Eiropas Attīstības fonda iniciatīvām;

19. šajā sakarībā ierosina pastiprināt sadarbību starp dažādiem attiecīgajiem Eiropas 
Komisijas ģenerāldirektorātiem;
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Veicināt Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) izveidi

20. uzskata, ka ETSG ir unikāls un vērtīgs teritoriālās pārvaldības instruments un ka tas atbilst 
strukturētas sadarbības vajadzībām finanšu, juridiskā statusa un daudzlīmeņu pārvaldības 
ziņā;

21. tomēr uzskata, ka ir jāvienkāršo tā īstenošana, un prasa Eiropas Komisijai nekavējoties 
iesniegt grozījumu priekšlikumus Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 1082/2006 
par ETSG, ņemot vērā reģionu noteiktās problēmas un jau izveidotās grupas un balstoties 
uz Reģionu komitejas veikto darbu, lai:

– precizētu ETSG statusu valstu tiesību sistēmās; 
– atļautu izveidot ETSG starp ieinteresētajām personām dalībvalstī un trešā valstī;  
– pārformulētu 4. panta 3. punktu nolūkā nodrošināt, ka tiek stingri ievērots triju mēnešu 
termiņš;
– vienkāršotu tiesību aktus, kas reglamentē ETSG personālu un nodokļu režīmu;

22. mudina piešķirt ETSG vispārējās dotācijas, lai ļautu tām tieši pārvaldīt struktūrfondus, un 
prasa noteikumos, kas reglamentē citu Eiropas fondu darbību, pienācīgāk ņemt vērā ETSG 
starptautiskās un daudzpusējās īpašības, lai atvieglotu tām piekļuvi citiem finansējuma 
avotiem; 

Vienkāršot īstenošanu

23. uzskata, ka teritoriālās sadarbības programmu īstenošana joprojām ir pārāk sarežģīta un ka 
3. mērķa sasniegšanai ir nepieciešami pielāgoti noteikumi;

24. aicina Komisiju paredzēt īpašus pasākumus, kas vienkāršotu revīzijas un kontroles 
noteikumus, ļautu sistemātiskāk izmantot vienotas likmes izmaksu aprēķināšanu, noteiktu 
precīzāku kārtību noteikumiem par tiesībām uz Kopienas finansējumu, nodrošinātu 
elastīgumu, piemērojot saistību atcelšanu, palielinātu pieļaujamo kļūdas risku līdz 5 % un 
tehniskās palīdzības līmeni līdz 8 %, lai pārvaldes iestādes varētu likt uzsvaru uz projektu 
stratēģisko pārraudzību, nevis pieteikumu atbilsmi administratīvajiem noteikumiem; 

25. prasa arī pielikt pūles, lai vienkāršotu kārtību, kā tiek iesaistītas privātās ieinteresētās 
personas; ierosina ieviest finanšu inženierijas sistēmas, par pamatu ņemot JEREMIE un 
JESSICA modeli, lai vienkāršotu pārrobežu projektus, kas rada ienākumus, privāto 
ieinteresēto personu līdzdalību un valsts un privāto partneattiecību ieviešanu;

Padarīt redzamu teritoriālo sadarbību

26. pauž nožēlu par to, ka teritoriālā sadarbībā ir nepietiekami redzama gan valsts un vietējās 
pārvaldes līmenī, gan pilsoņu acīs; prasa Komisijai jo īpaši apsvērt risinājumus, kas ļautu 
nodrošināt ETSG labāku pamanāmību teritoriālajā sadarbībā ieinteresētajām pusēm un 
plašākai sabiedrībai;

27. uzskata, ka sadarbība izglītības un kultūras jomā, piedaloties stratēģijas "Eiropa 2020" 
inteliģentas un iekļaujošas izaugsmes mērķu sasniegšanā, piešķir pamanāmību 
teritoriālajai sadarbībai, nojaucot "garīgās robežas", kas kavē pilsoņu tuvināšanos; 
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28. prasa nodrošināt labāku saskaņošanu un saziņu starp visām ieinteresētajām pusēm 
teritoriālās sadarbības īstenošanas procesā, ierosina visām vienas sadaļas programmām 
ieviest vienotu vizuāli atpazīstamu formu (logo) un aicina Komisiju ierosināt vērienīgu 
plašsaziņas līdzekļu informācijas kampaņu pierobežas reģionos par teritoriālās sadarbības 
ieguvumiem nākamā plānošanas perioda sākumā;

29. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstīm.
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PASKAIDROJUMS

Pēdējos piecos gados struktūrfondu pamatregula un Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir 
ievērojami palielinājusi teritoriālās sadarbības nozīmi. Aizstājot Kopienas iniciatīvu 
INTERREG, 2007.–2013. gada finanšu shēmā teritoriālās sadarbības mērķis ir noteikts par 
vienu no trim Eiropas Savienības kohēzijas politikas pīlāriem. Līdz ar to „teritoriālā kohēzija” 
saskaņā ar Līguma 174. pantu ir kļuvusi par vienu no trim kohēzijas politikas sastāvdaļām 
līdzās ekonomiskajai un sociālajai kohēzijai. Tādējādi šis mērķis tiek nostiprināts kā viena no 
Eiropas Savienībās galvenajām prioritātēm. 

Referente uzskata, ka teritoriālās sadarbības mērķis ir novērst fiziskos, administratīvos un 
reglamentējošos šķēršļus un mazināt "robežu ietekmi" 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. 
Joprojām netiek pietiekami izmantotas konkurētspējas veicināšanas iespējas, kas var palīdzēt 
veidot "vēl ciešāku Eiropas tautu savienību".

Programmas INTERREG III 2000.–2006. gada plānošanas periodam īstenošanas novērtējumā 
ir pārliecinoši apliecināta šā mērķa pievienotā vērtība Eiropas projektā un sniegti vairāki 
veiksmīgi piemēri: īstenoti 1030 infrastruktūras projekti, izveidots vairāk nekā 18 000 km 
jaunu ceļu vai šo ceļu vajadzībām ir saņemts finansējums, 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.

Stiprināt „teritoriālās sadarbības” mērķi

Vērienīgs budžets:

Referente uzskata, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2010. gada 7. oktobra rezolūcijā par ES 
kohēzijas un reģionālo politiku pēc 2013. gada pausto nostāju, saskaņā ar Eiropas Komisijas 
5. ziņojumā par kohēzijas politiku pausto nostāju,  saskaņā ar Reģionu komitejas ieteikumiem 
un Padomes par reģionālo attīstību atbildīgo ministru neformālās sanāksmes, kas notika Lježā 
2011. gada 22. un 23. novembrī, secinājumiem ir būtiski jāpastiprina 3. mērķis. 

Daudzgadu finanšu shēmā šim mērķim atvēlēti EUR 8,5 miljardi (jeb tikai 2,5 % no ES 
strukturālajiem izdevumiem). Sarunās par iepriekšējo plānošanas periodu Komisija prasīja, lai 
3. mērķis atbilstu vismaz 5 % no kohēzijas politikas budžeta. Mērķis savu briedumu būs 
sasniedzis 2013. gadā. Sadarbības pieprasījums ir ievērojams un vajadzības ir milzīgas. 
Referente uzskata, ka Eiropas Parlamentam ir jāatbalsta teritoriālās sadarbības ieinteresēto 
pušu ieceres, atkārtoti prasot piešķirt šim mērķim vismaz 5 % no kopējā kohēzijas politikas 
budžeta. 

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

Referente uzskata, ka ir jāsaglabā šā mērķa struktūra ar trim sadaļām, jo katrai no tām ir sava 
loģika un vērtība.

Ar pārrobežu sadarbības līdzekļiem (73 % no budžeta) 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). Tās īstenošana ir "teritorializēta" 
NUTS 3 līmenī un atbilst pārrobežu reģionu vietējām vajadzībām. Referente uzskata, ka 
debates par atbilstības pāreju uz NUTS 2 līmeni, ko prasīja dažas ieinteresētās puses, var 
apdraudēt šo pārrobežu sadarbības vietējo dimensiju. Tomēr atkarībā no projektu veida ERAF 
regulas 21. pantā sniegto iespēju izmantošana attiecībā uz vietu, kur notiek pārrobežu un 
starpvalstu sadarbība, nodrošina elastīgumu, kas būtu jāveicina. Šis pants ļauj pamatotos 
gadījumos apmaksāt izdevumus, kurus ar šo programmu nav paredzēts apmaksāt.  

Starpvalstu sadarbības mērķis (20 % no budžeta) plašākā mērogā ir veicināt vienā un tajā 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.

Visbeidzot, starpreģionu sadarbība (4 % no budžeta) nozīmē visu 27 Savienības dalībvalstu 
reģionu sadarbību neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas un attiecas uz informācijas, 
pieredzes un labas prakses apmaiņu.

Pieredze liecina, ka1 starpreģionālās sadarbības projektu konkursos pieprasījums ir 10 reižu 
lielāks par piedāvājumu. Šī atšķirība var radīt administratīvu slogu pārvaldes iestādei, atturēt 
kandidātus no līdzdalības un izraisīt viņos vilšanos. Lai ekonomētu un uzlabotu projektu 
kvalitāti, ir vēlams samazināt līdzfinansējuma līmeni līdz 60 % (pašlaik tas ir 75 %) 
dalībniekiem no "konkurētspējas un nodarbinātības" reģioniem. Referente arī ierosina 
reģioniem vairāk izmantot iespējas, kas ir paredzētas pamatregulas 37. panta 6. punkta 
b) apakšpunktā. Šis pants ļauj pēc dalībvalsts iniciatīvas iekļaut "konverģences" vai 
"reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības" darbības programmā starpreģionālās 
sadarbības pasākumus ar reģionu vai vietējo iestādi citā dalībvalstī. "Teritoriālās sadarbības" 
mērķa starpreģionālā sadaļa var palīdzēt atbalstīt saskaņošanu, kapitalizāciju, apmaiņu ar labu 
praksi un šādi īstenotu projektu stratēģisku iedzīvināšanu. Līdz ar to programma INTERACT
būtu efektīvāka, ja to labāk un ciešāk iesaistītu šajā sadaļā. 

Programma URBACT II (informācijas apmaiņa ar mērķi veicināt pilsētu ilgtspējīgu attīstību) 
ir guvusi zināmus panākumus un tādēļ būtu jāturpina. 

Turklāt saistībā ar debatēm par programmu Erasmus vietējām vēlētām amatpersonām būtu 
noderīgi, lai apmaiņas tīklos (starpreģionālā sadarbība/INTERACT un URBACT) tiktu vairāk 
iesaistītas vēlētās amatpersonas nolūkā padarīt apmaiņu redzamāku un tai piešķirt politisku 
impulsu. 

                                               
1 Avots − programmas Interreg IV vadība 2007-2013. Pirmais uzaicinājums piedalīties projektos:

atlasītas 4832 kandidatūras 492 projektiem. Otrais uzaicinājums piedalīties projektos: atlasītas 
4671 kandidatūras 481 projektam.
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Programma ESPON, kas nodrošina pētījumus un datubāzes teritoriālās sadarbības un 
pierobežu teritoriju jomā, ir efektīvs instruments. Tomēr ir jāpieliek pūles, lai rezultāti būtu 
vieglāk pieejami un pamanāmāki visām sadarbībā iesaistītajām pusēm.

Stratēģiskāka un kopējā pieejā ietverta teritoriālā sadarbība

Lai gan kopumā finansējuma proporcijas starp šīm sadaļām var saglabāt, plānošanai ir jākļūst 
stratēģiskākai un tai jānotiek visos plānošanas posmos. Referente vēlas, lai sadarbības 
pasākumi tiktu saskaņoti visos pārvaldības līmeņos līdz ar teritoriju vajadzībām labāk 
pielāgotu stratēģiju "Eiropa 2020" un citām pašreizējām teritoriālajām stratēģijām 
(eirokvartāli, eiroreģioni, makroreģioni). 

Teritoriālo sadarbību dažkārt kavē valstu apsvērumi par peļņu un "es vēlos atgūt savu naudu" 
sindroms, kad dalībvalstis un ieinteresētās puses kopīgi finansē projektus to teritorijā bez 
reālas sadarbības un Eiropas pievienotās vērtības. Tādēļ referente ierosina, lai finansējumu 
piešķirtu no teritoriālās sadarbības programmas un nevis to piešķirtu dalībvalsts, nolūkā 
integrēti apmierināt attiecīgās sadarbības telpas vajadzības. Saglabājot galveno, t.i., 
demogrāfijas kritēriju, Eiropas Komisija varētu apsvērt citus stratēģiskus, izmērāmus, 
atbilstīgus un teritoriju vajadzības atspoguļojošu kritērijus, kas varētu mazināt pārmērīgo 
uzvaru uz šo kritēriju. Papildu rādītājos varētu ņemt vērā īpašas teritoriālās sadarbības 
problēmas, piemēram, pārklājumu, piekļuvi infrastruktūrai vai noteiktus rādītājus, kas saistīti 
ar stratēģiju "Eiropa 2020".

Referente uzskata – lai gan teritoriālās sadarbības budžets ir būtiski jāpaaugstina, tas nekad 
nebūs pietiekams, lai finansētu lielus Eiropai nepieciešamus pārrobežu vai starpvalstu 
infrastruktūras projektus transporta, enerģijas un jaunu saziņas tehnoloģiju jomā. Lai patiesi 
īstenotu teritoriālās kohēzijas principu un palielinātu saskaņā ar "konverģences" un 
"konkurētspējas un nodarbinātības" mērķiem piešķirtā finansējuma Eiropas pievienoto 
vērtību, ir vajadzīga lielāka papildināmība starp "teritoriālās sadarbības mērķi" un kopējo 
pieeju. 

Tādējādi tiek ierosināts plānošanas perioda sākumā "konverģencei" un "konkurētspējai un 
nodarbinātībai" paredzētos līdzekļus sadalīt atbilstīgi "teritoriālai" pieejai konkrētam skaitam 
prioritāru projektu, kuri ir iepriekš noteikti un par kuriem ir panākta vienošanās ar programmu 
partneriem, ievērojot daudzlīmeņu pārvaldības un partnerattiecību principus. 

Visbeidzot, referente vēlētos uzsvērt pieredzi, kas gūta ar daudzreģionu darbības 
programmām, piemēram,  programmām "Luāra" un "Centrālais masīvs" Francijā, kurām ir 
kopēja teritoriāla bāze. Šīs pieredzes rezultāti varētu mudināt Komisiju apsvērt iespēju ieviest 
daudzreģionu pārrobežu darbības programmas saskaņā ar šo pašu modeli. 

Pieņemt teritoriālu pieeju citiem Kopienas politikas virzieniem

Makroreģionālās stratēģijas Baltijas jūras un Donavas reģionam daudzām ieinteresētajām 
pusēm ir radījušas gan entuziasmu, gan bažas. Referente vēlas atgādināt, ka šīs stratēģijas nav 
ne jauna starpvaldību sadarbības struktūra, kuru pārvalda dalībvalstu centrālās iestādes, ne 
jauna neidentificēta un autonoma Kopienas struktūra, kura nav saistīta ar reģionālo politiku. 
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Īpaši nozīmīgs ir "triju nē" noteikums: nav jaunu iestāžu, nav jaunu noteikumu, nav jaunu 
budžeta pozīciju makroreģionālajām stratēģijām. 

Tomēr makroreģionu pieeja, kas ir eksperimentāla kopēju ļoti lielu teritoriju projektu 
saskaņošanas pieeja, lai izmantotu integrētas un daudznozaru pieejas priekšrocības, ar 
kopējiem stratēģiskajiem pasākumiem, kurus finansē no pašlaik pieejamiem līdzekļiem, prasa 
īpašu uzmanību atkarībā no gūtajiem panākumiem. 

Lai gan nav ieteikts izveidot makroreģionus visā Eiropā, starpvalstu pārvaldes sadaļu varētu 
izmantot, lai saskaņotu šo stratēģiju izstrādi, noteikšanu un vadību, paredzot to, kur tās būs 
noderīgas un vēlamas.

Tāpat starpvalstu sadaļā ir jāņem vērā iespējamā saskaņošana ar citām būtiskām Kopienas 
stratēģijām, piemēram, attiecībā uz Eiropas transporta tīkliem un integrēto jūrniecības 
politiku. 

Visbeidzot, sadarbībai pie Eiropas ārējām robežām ir raksturīgi trūkumi un īstenošanas 
grūtības, jo īpaši sinerģijas trūkuma dēļ starp noteikumiem, kas reglamentē dažādu fondu 
(ERAF, EKPI, IPA, EAF) darbību, un pārvaldības problēmu dēļ. Atbildīgie Eiropas 
Komisijas ģenerāldirektorāti tiek aicināti labāk saskaņot savas darbības šajā jomā. 

Veicināt Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) izveidi

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 darbības uzsākšanas posmā (piemēram, problēmas saistībā ar valsti, kurā grupa tiek 
veidota, un ļoti ilgas reģistrēšanas procedūras).

Referente vēlas atsaukties uz vairākām problēmām, kuras ir noteikusi Reģionu komiteja, 
proti: nepieciešamību precizēt ETSG statusu valstu tiesību sistēmās, grūtībām saņemt atļauju, 
lai izveidotu ETSG starp dalībniekiem dalībvalstī un trešā valstī, nepieciešamību pārformulēt 
4. panta 3. punktu, lai tiktu stingri ievērots triju mēnešu termiņš (kura laikā dalībvalsts piekrīt 
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vai nepiekrīt ETSG izveidei), un juridisko noteikumu vienkāršošanu, kuri reglamentē ESTG 
personālu un nodokļu režīmu. 

Turklāt noteikumos par citu Eiropas fondu pieejamību ir labāk jāņem vērā ETSG konkrētās 
īpašības ne vien kā partnerei, bet arī kā Eiropas daudzpusējās un starptautiskās sadarbības 
struktūrai. 

Visbeidzot, vispārējo dotāciju piešķiršana ETSG, lai ļautu tām tieši pārvaldīt struktūrfondus, 
ievērojot ar šo programmu noteikto stratēģiju, atvieglotu projektu īstenošanu un mudinātu 
izveidot jaunas ETSG. 

Vienkāršot īstenošanu

Ar 3. mērķi ir paredzēta kompleksa un daudzdimensionāla sadarbība, tajā piedaloties dažādu 
dalībvalstu partneriem. Šie šķēršļi rada nepieciešamību pēc īpašiem noteikumiem, kas reāli 
atvieglotu īstenošanu. 

Referente ierosina virkni pasākumu, ko prasa vietējās ieinteresētās personas, proti: vienkāršot 
revīzijas un kontroles noteikumus, sistemātiskāk izmantot vienotas likmes izmaksu 
aprēķināšanu, noteikt precīzāku kārtību noteikumiem par tiesībām uz Kopienas atbalstu, 
nodrošināt elastīgumu saistību atcelšanas kārtībā, palielināt pieļaujamo kļūdas risku līdz 5 % 
un tehniskās palīdzības līmeni līdz 8 %, lai pārvaldes iestādes varētu likt uzsvaru drīzāk uz
projektu stratēģisko pārraudzību, nevis pieteikumu atbilsmi administratīvajiem noteikumiem. 

Tomēr referente vēlētos uzsvērt, ka vienkāršošana vispirms prasa stabilus noteikumus.  

Visbeidzot, viena no teritoriālajā sadarbībā visbiežāk sastopamajām problēmām ir privāto 
ieinteresēto pušu vilcināšanās, ņemot vērā šādu projektu sarežģītību un tiem raksturīgo risku.  

Tādēļ referente aicina Komisiju labāk iesaistīt šīs ieinteresētās personas, jo īpaši ar finanšu 
inženierijas sistēmām, par pamatu ņemot JEREMIE un JESSICA modeli, lai vienkāršotu 
pārrobežu projektus, kas rada ienākumus, un izveidot valsts un privātās partnerattiecības.

Padarīt redzamu teritoriālo sadarbību

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 
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praktiskajiem aspektiem, kas var ietekmēt viņu darbu.

Tādēļ referente prasa Komisijai īpaši apsvērt risinājumus, kas ļautu nodrošināt ETSG labāku 
pamanāmību teritoriālajā sadarbībā ieinteresētajām pusēm un pilsoņiem; 

Visbeidzot, ir nepieciešama labāka saskaņošana un saziņa starp visām teritoriālās sadarbības 
īstenošanā iesaistītajām ieinteresētajām pusēm, piemēram, sākot ar vienota logo izmantošanu.  
Komisija arī varētu paredzēt saziņas kampaņu pierobežas reģionos ar programmas INTERACT
atbalstu.


