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ES finansējums pārrobežu
reģioniem jānovirza
mērķtiecīgāk
Eiropas teritoriālās sadarbības programma (Interreg) ir ES kohēzijas politikas ilgtermiņa
instruments, kura mērķis ir veicināt ekonomikas izaugsmi pierobežas apgabalos. Saskaņā ar
Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ziņojumu Interreg finansētajās sadarbības programmās bija
izstrādātas skaidras stratēģijas pārrobežu reģionu problēmu risināšanai. Tomēr vairākas
nepilnības Interreg programmu īstenošanā un to uzraudzībā ierobežoja spēju atraisīt
programmās iekļauto blakus esošo reģionu potenciālu.
Pierobežas reģionu ekonomikas rādītāji bieži ir sliktāki nekā citiem dalībvalstu reģioniem. ES ir
ieviesusi dažādas programmas ar nolūku mazināt labklājības un attīstības atšķirības starp
reģioniem. Viena šāda programma ir Interreg, kuras mērķis ir palīdzēt pierobežas reģioniem īstenot
to ekonomisko potenciālu, vienlaikus veicinot solidaritāti dažādu valstu iedzīvotāju vidū. Kopējais
Interreg budžets 2014.–2020. gada plānošanas periodam bija 10,1 miljards EUR. Vairāk nekā
6 miljardi EUR tika izlietoti, finansējot projektus attiecībā uz iekšējām robežām – ar 53 sadarbības
programmu starpniecību tika finansēti aptuveni 24 000 projektu, aptverot 59 % ES sauszemes
teritorijas un 48 % ES iedzīvotāju.
“Kaut arī ES nodrošina īpašu finansējumu pierobežas reģionu ekonomikas izaugsmei, to potenciāls
vēl nav pilnībā atraisīts,“ sacīja par ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Ladislav
Balko. “2021.–2027. gada plānošanas periodā mēs iesakām mērķtiecīgāk virzīt sadarbības
programmas un noteikt prioritāros projektus, sarindojot tos pēc vērtības.”
Lielākajā daļā revidentu pārbaudīto sadarbības programmu bija analizētas attiecīgo reģionu
vajadzības; revidenti konstatēja skaidru saikni starp ierosinātajiem mērķiem, plānotajiem
ieguldījumiem un darbībām, kā arī to plānotajiem rezultātiem un ietekmi. Tomēr ierobežotā
budžeta dēļ sadarbības programmas nevar atrisināt visas pārrobežu problēmas, un programmu
iestādes nenoteica prioritāros projektus nolūkā koncentrēties uz visneatliekamākajiem projektiem
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attiecībā uz blakusesošajiem reģioniem. Turklāt saskaņā ar noteikumiem dažas no šīm problēmām,
piemēram, pārrobežu veselības aprūpes jautājumi, starp dalībvalstīm ir jārisina valsts līmenī.
Tāpat revidenti konstatēja to, ka nav skaidri nošķirtas programmas, kuras ir tiesīgas saņemt
Interreg finansējumu, no programmām, kuras varētu finansēt no citām kohēzijas politikas
vispārējām programmām (piemēram, no Eiropas Reģionālās attīstības fonda), un tas varētu radīt
situāciju, kad viena veida darbības varētu saņemt finansējumu no vairākiem avotiem. Revidenti arī
konstatēja vairākus apšaubāmus pārrobežu projektus – nepieciešamā partneru “sadarbība”
aprobežojās ar kopīga projekta priekšlikuma iesniegšanu, lai iegūtu finansējumu. Revidenti
uzskata, ka nepieciešamība palielināt ES intervences pasākumu pievienoto vērtību ir īpaši svarīga,
jo Interreg budžets 2021.–2027. gada periodā samazināsies. Tie uzsver, ka projekti ir jāsarindo pēc
vērtības, lai nodrošinātu, ka finansējuma izlietošanai tiek pieņemti tikai labākie priekšlikumi, un lai
izvairītos no pārklāšanās ar citu finansējumu (piemēram, nosakot, ka līdzfinansētajiem projektiem
ir jābūt savstarpēji papildinošiem).
Visbeidzot, revidenti pozitīvi novērtē to, ka tikai daži pārrobežu projekti ir apturēti vai atcelti Covid19 pandēmijas dēļ, lielākoties tādēļ, ka Interreg ietvaros jau bija noslēgts liels skaits projektu
līgumu. Taču krīzes ietekme bija jūtama, un programmu iestādes īstenoja centienus, lai atbalstītu
to projektu īstenošanu, par kuriem bija noslēgti līgumi. Iestādes arī izmantoja ES piedāvāto elastību
un vienkāršošanas pasākumus, lai mazinātu pandēmijas ietekmi, it īpaši saistībā ar iespēju
pagarinot projektu pabeigšanas termiņus un galvenos dokumentus iesniegt vēlāk.
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