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Preses relīze 
Luksemburgā, 2019. gada 9. decembrī 

ES revidenti gatavojas pārbaudīt pārrobežu sadarbības 
programmas  

Daudzi ES iekšējo robežu reģioni ir mazattīstīti un sastopas ar sociālekonomiskām atšķirībām. 
Eiropas Revīzijas palāta veic revīziju, lai vērtētu, vai īpašās programmas, kas finansētas 
ES kohēzijas politikas ietvaros, ir efektīvi risinājušas pārrobežu problēmas. 

ES iekšējo robežu reģioni aizņem 40 % no ES teritorijas un tos apdzīvo 30 % no ES kopējā 
iedzīvotāju skaita. Bieži vien tie ir mazattīstīti, jo esošie administratīvie, loģistikas, juridiskie un 
kulturālie ierobežojumi var traucēt to izaugsmei. Eiropas Komisijas pētījumā secināts, ka pārrobežu 
sadarbības šķēršļu samazināšana kaut par 20 % palielinātu šo reģionu IKP par 2 % un radītu līdz pat 
miljonam darbavietu. ES kohēzijas politikas mērķis ir samazināt šķēršļus un atšķirības ar Eiropas 
teritoriālās sadarbības programmu starpniecību, kuru budžets 2014.–2020. gada plānošanas 
periodam ir vairāk nekā 10 miljardi EUR.  

“Pārrobežu šķēršļu samazināšana būtu ieguvums daudzām ES teritorijām un daudziem 
iedzīvotājiem,” teica par šo revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Ladislav Balko. 
“Mēs gribam noskaidrot, vai Komisija un dalībvalstis ir efektīvi novērsušas pārrobežu reģionos 
pastāvošos fiziskos un juridiskos/administratīvos šķēršļus, veicinot sociālekonomisko izaugsmi un 
teritoriālo integrāciju.”  

Lielākā daļa pārrobežu sadarbības programmu atbalsta divpusēju sadarbību starp kaimiņvalstīm 
un/vai jūras robežu reģioniem; citas koncentrējas uz īpašām starpvalstu problēmām, piemēram, uz 
plūdu pārvaldību vai piesārņojumu, bet horizontālās tīklošanas programmas veicina labas prakses 
apmaiņu starp visām dalībvalstīm. Tomēr iepriekšējo sadarbības programmu novērtējumos bija 
secināts, ka programmas nav pietiekami mērķtiecīgas, tām trūkst saskanīgas stratēģijas un ar šo 
reģionu integrētās attīstības programmām sinerģijas ir ierobežotas.  
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Šajā revīzijā revidenti pārbaudīs, vai 

– sadarbības darbības programmas ir mērķtiecīgi vērstas uz pārrobežu reģionu vajadzībām 
un problēmām, nevis uz vispārējām attīstības vajadzībām, kuras varētu risināt ar citām 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmām; 

– ir atlasīti projekti, kas vislabāk risina pārrobežu vajadzības un problēmas; 

– vai ir radītas sinerģijas ar citām ES rīcībpolitikām, izvairoties no pārklāšanās; 

– rezultāti ir ilgtspējīgi.  

Piezīmes izdevējiem  

ES kohēzijas politika atbalsta Eiropas teritoriālās attīstības programmas jeb “Interreg programmas” 
ar līdzekļiem no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF). Eiropas teritoriālās attīstības atbalstu 
sniedz, izmantojot “sadarbības darbības programmas”, kuras iesaista partnerus no vismaz divām 
dalībvalstīm vai no vienas dalībvalsts un trešās kaimiņvalsts. 2014.–2020. gada plānošanas 
periodam Komisija apstiprināja 107 sadarbības darbības programmas. Tām piešķirtais budžets 
pašlaik ir 10,1 miljards EUR. 2021.–2027. gada periodam to plānots samazināt līdz 
8,4 miljardiem EUR. 

Ziņojumu par pārrobežu sadarbību plānots publicēt 2020. gada beigās. 

Ieskati gaidāmajā revīzijā ir dokumenti, kuros sniegta informācija par revīzijas uzdevumu, ar kuru 
revidenti pašlaik strādā. To pamatā ir sagatavošanās darbs, kas paveikts līdz revīzijas sākšanai, un 
tie nav uzskatāmi par revīzijas apsvērumiem, secinājumiem vai ieteikumiem.  

Saistībā ar šo ieskatu preses pārstāvjus lūdzam sazināties ar  

Claudia Spiti – E-pasts: claudia.spiti@eca.europa.eu   
Tālr.: (+352) 4398 45765 / Mob. tālr.: (+352) 691 553 547 
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