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I IEVADS

1. Komisija 2004. gada 14. jūlijā pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulai, ar ko izveido Eiropas pārrobežu sadarbības grupu (EGCC) 1.

2. Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pieņēma atzinumu 2005. gada 6. aprīlī 2.

3. Reģionu komiteja iesniedza atzinumu 2004. gada 18. novembrī 3.

4. Eiropas Parlaments sniedza savu atzinumu pēc pirmā lasījuma 2005. gada 6. jūlijā 4.

5. Komisija pieņēma grozītu priekšlikumu 2006. gada 7. martā 5.

6. Padome 2006. gada 5. maijā panāca politisku vienošanos ar mērķi pieņemt kopēju nostāju 

saskaņā ar Līguma 251. pantu.

7. Padome 2006. gada 12. jūnijā pieņēma kopēju nostāju par priekšlikumu, kā izklāstīts 

dokumentā 9062/06.

II MĒRĶI

8. Komisijas priekšlikuma mērķis bija ieviest Kopienas mēroga sadarbības instrumentu, ar ko 

ļautu izveidot sadarbības grupas starp Kopienas valsts, vietējiem un reģionāliem partneriem, 

kuriem būtu juridiskas personas statuss un ko sauktu par „Eiropas teritoriālās sadarbības 

grupām” (ETSG).

  
1 COM(2004) 496 galīgā redakcija
2 OV C 255, 14.10.2005. 76. lpp.
3 OV C 71, 22.03.2005. 46. lpp.
4 10806/05/ CODEC 587 REGIO 43 CADREFIN 144.
5 COM(2006) 94 galīgā redakcija
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III KOPĒJĀ NOSTĀJA

Vispārēji noteikumi

9. Padome, kas piekrīt priekšlikuma mērķiem, tomēr ir pielikusi visas pūles, lai uzlabotu dažus 

noteikumus un iekļautu vēl dažas iezīmes ar nolūku nodrošināt lielāku juridisku skaidrību 

un konsekvenci, konkrēti: 

- kontroles noteikumi (4. pants), 

- juridiskas personas statusa iegūšana (5. pants), 

- uzdevumus izstrādāja un precizēja (7. pants), 

- noteikumus par atbildību pastiprināja, lai labāk aizsargātu trešās puses (12. pants),

- dalībvalstīm papildināja pārejas periodu, lai pielāgotu to valstu tiesību aktus regulas 

prasībām (18. pants).

Priekšlikuma detalizētas izskatīšanas laikā (2004. gada jūlijs - 2006. gada maijs) ir ieviestas 

vairākas redakcionālas izmaiņas, lai darītu skaidrāku tekstu, risinātu juridiski lingvistiskus 

jautājumus un nodrošinātu regulas vispārējo saskaņotību. Šīs izmaiņas nav minētas šajā 

piezīmē, ja vien tajās nav pieņemti Eiropas Parlamenta grozījumi.

10. Plenārsēdes balsojumā 2005. gada 6. jūlijā Eiropas Parlaments pieņēma 41 grozījumus 

priekšlikumā, no kuriem gandrīz 85% iekļāva Padomes kopējā nostājā.

11. Gatavojot kopējo nostāju, Padome rūpīgi izskatīja Komisijas grozīto priekšlikumu. Kopējā 

nostājā ir ietverti visi Eiropas Parlamenta ierosinātie grozījumi, ko Komisija pieņēmusi vai 

principā pieņēmusi savā grozītajā priekšlikumā.

12. Juristu-lingvistu izstrādātajā kopējās nostājas teksta galīgā redakcijā atsevišķu apsvērumu un 

pantu numerācija ir mainīta. Šajā dokumentā ir ievērota kopējā nostājā izmantotā numerācija 

un tādēļ tā reizēm atšķiras no Parlamenta atzinuma tekstā un grozītā priekšlikuma tekstā 

izmantotās numerācijas.
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Virsraksts

13. Padome nolēma ņemt vērā Eiropas Parlamenta ierosinājumu, proti, visā dokumentā nomainīt 

instrumenta nosaukumu no „Eiropas pārrobežu sadarbības grupa” uz „Eiropas teritoriālās 

sadarbības grupa”. Šo grozījumu ieviesa visā kopējās nostājas tekstā, tādējādi pilnībā vai 

daļēji iekļaujot grozījumus Nr. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 

37, 41.

Apsvērumi

14. „Teritoriālās sadarbības” definīcija, kas aptver trīs sadarbības veidus, proti, "pārrobežu", 

"starpvalstu" un "starpreģionu", nav ietverta 6. apsvērumā, kā bija ierosināts grozījumā 

Nr. 42/3, bet ir ietverta 1. panta 2. punktā.

15. 5. apsvērumā Padome pieņēma EP 6. un 10. (daļēji) grozījumu, jo tas attiecas uz 

nolīgumiem starp dalībvalstīm un/vai reģionālām un vietējām iestādēm un precizē, ka regula 

nav paredzēta tam, lai apietu citas sadarbības formas.

16. Eiropas Parlaments ierosināja dažus precizējumus 8. grozījumā. Lai arī kopējā nostājā šis 

apsvērums ir svītrots, 4. panta 5. punktā ir teikts, ka ETSG locekļi var pilnvarot vienu no

saviem locekļiem pildīt tās uzdevumus.

17. Padome nevarēja pieņemt šādus grozījumus:

- Nr. 12, detalizētāks noteikums par lēmumu pieņemšanu ir atrodams 9. panta 2. punkta 

b) apakšpunktā;

- Nr. 13, jo kopējā nostāja pārfrāzē Subsidiaritātes klauzulu (16. apsvērums)

1. pants - ETSG būtība

18. 17. grozījumu pieņēma 4. panta 3. un 4. punktā, kurā ieviesa detalizētus noteikumus par 

kontroli.

19. Padziļināti izskatījusi 18. grozījumu, Padome nespēja to pieņemt, jo tas pārsniedz 

ekonomiskas un sociālas kohēzijas stiprināšanas jomu.
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2. pants - Piemērojamie tiesību akti

20. Padome nolēma šajā pantā ņemt vērā Eiropas Parlamenta 32. grozījumā izteikto domu, proti, 

piemērot ETSG tās dalībvalsts tiesību aktus, kurā tā ir reģistrējusi biroju.

21. Padome nolēma kopējā nostājā ieviest precīzāku sākotnējā priekšlikuma „vietēju struktūru” 

definīciju, kas jau pastāv Kopienas tiesību aktos.  Tā uzskata, ka tā varētu attiekties uz 

„struktūrām, kas darbojas citos, nevis peļņas gūšanas nolūkos, kurās piedalās reģionālās/ 

vietējās iestādes un dalībvalstis”, kā prasīts 20. grozījumā.

22. Kopējā nostājā pieņemts arī 21. un 24. grozījums, Padome tomēr ir izvēlējusies ieviest šo 

noteikumu 7. panta 5. punktā.

5. pants - Juridiskas personas statusa iegūšana un publicēšana Oficiālajā Vēstnesī

23. Šajā pantā pieņemts un izvērsts EP 41. grozījuma saturs.

7. pants - Uzdevumi

24. Padome izvēlējās vienu no EP ierosinājumiem, kas iekļauti 22. grozījumā, proti, 7. pantā 

noteikt ETSG uzdevumus. Tomēr tā neuzskatīja, ka būtu jārunā par ETSG kompetencēm.

25. Kopējās nostājas 7. pants ir pilnībā veltīts jautājumam par uzdevumiem, ko ETSG var pildīt, 

kā arī to robežām. Šajā sakarā tā pieņem Eiropas Parlamenta 24. grozījumu.

8. pants - Konvencija

26. Padome nolēma vienkāršot šā panta sadaļas, tādēļ 27. grozījums kļuva lieks.
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27. Kopējā nostājā ņemtas vērā visas izmaiņas, kas ieviestas dažādās teksta daļās, un tiecas 

sniegt precīzu ETSG satura atspoguļojumu. Izstrādājot šo pantu, Padome pilnībā vai daļēji 

piekrita EP 29., 31. un 33. grozījumam.

28. Rūpīgi izskatījusi 34. grozījumu, Padome secināja, ka nespēj to pieņemt. Galvenais iemesls 

tam ir dalībvalstu atšķirīgās tiesību sistēmas, kurās ne vienmēr ir īpašs tiesību akts, ar ko 

reglamentē asociāciju darbību.

29. Padome nespēja pilnībā pieņemt 36. grozījumu attiecībā uz pienākumu ziņot Komisijai par 

konvenciju un attiecībā uz to, ka Komisija reģistrē konvenciju visu ETSG konvenciju 

publiskā reģistrā. Tā tomēr 5. panta 1. punktā ir paredzējusi, ka ETSG locekļi informē 

Reģionu komiteju par konvenciju un par statūtu reģistrāciju un/vai to publicēšanu.

9. pants - Statūti

30. EP 37., 38. un 39. grozījumu par statūtu saturu pieņēma citos kopējās nostājas pantos 

(37. grozījumu 10. pantā, 38. grozījumu 14. pantā un 39. grozījumu šajā pantā). Vienīgais 

izņēmums ir 37. grozījuma daļa attiecībā uz sekretariāta izveidi, ko Padome noraidīja. 

Tādējādi Padome nepieņēma 40 grozījumu, jo izvēlējās saglabāt atsevišķu 10. pantu par 

iestādēm.

12. pants - Likvidācija, maksātnespēja, maksājumu pārtraukšana un atbildība

31. Padome uzskatīja, ka jautājums par ETSG likvidāciju, maksātnespēju, maksājumu 

pārtraukšanu un atbildību ir būtisks un tas regulā vairāk jāizvērš. Tā uzskatīja, ka tikai ļoti 

precīzi noteikumi, tādi kā 12. pantā iekļautie, varētu garantēt juridisku skaidrību un 

nodrošināt pietiekamu juridisku aizsardzību trešām pusēm. Tādējādi Padome pieņēma 

26. grozījumu.
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IV NOBEIGUMS

32. Padome ir ietvērusi lielāko daļu Eiropas Parlamenta grozījumu savā kopējā nostājā, kas 

pilnībā saskan ar Komisijas priekšlikuma mērķiem. 

33. Padomes kopējā nostājā par galveno mērķi ir izvirzīta tāda instrumenta izveide, kas 

atvieglotu sadarbību starp reģioniem. Komisija ir atzinusi Padomes kopējās nostājas 

vispārējo līdzsvaru un pauda gandarījumu par Padomē 2006. gada 5. maijā panākto politisko 

vienošanos.

___________________


