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I. KOMISIJAS UN EĀDD ATBILDES ĪSUMĀ 

Pārrobežu sadarbības programmas, kas tiek īstenotas gar ES ārējo sauszemes un jūras robežu, ir 
unikāla dalībvalstu un kaimiņu partnervalstu sadarbības forma. Šī sadarbība paredz pastiprinātus 
tiešus personiskus kontaktus un apmaiņas reģionālā un vietējā līmenī, un iesaista plašu dalībnieku 
loku (pašvaldības, NVO, universitātes u.c.). Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) pārrobežu 
sadarbības programmas (PSP) 2014.–2020. gadam augsti vērtē visas ieinteresētās personas, un 
tās plašā mērogā uzskata par veiksmīgu veidu, kā tuvināt ES un tās kaimiņvalstis kopīgos 
pārbaudījumos un prioritātēs, sadarbībā uzsvaru liekot uz līdzdalību un partnerību.  

Šai sadarbībai ir unikāla nozīme ES ārpolitikas instrumentu kopumā. Vairākos gadījumos EKI PSP ir 
bijušas pamats sadarbībai, kura citādi nenotiktu vai arī būtu grūti īstenojama politisku iemeslu dēļ, 
piemēram, Izraēlas un tās arābu kaimiņu sadarbība. PSP ir svarīgs apolitisks un uzticību veicinošs 
instruments. Tās ir nozīmīgs līdzeklis un pievienotā vērtība, ko atzīst visi iesaistītie partneri.  

EKI PSP ir arī būtiski svarīgas, risinot pierobežas teritoriju attīstības nepilnību jautājumus un 
pārrobežu izaicinājumus, piemēram, klimata pārmaiņas vai transporta savienojamību. Risinot šos 
jautājumus ar īpašu sadarbības pārvaldības modeli, EKI PSP ir pierādījušas, ka ir efektīvs kopīgu 
risinājumu instruments.  

Komisija atzinīgi vērtē ERP īpašā ziņojuma vispārējo secinājumu, kurš apstiprina, ka EKI PSP ir 
sniegušas atbilstošu un vērtīgu atbalstu reģioniem abās ES ārējās robežas pusēs. Ņemot 
vērā revīzijas veikšanas laiku, ziņojumā varēja tikai daļēji atspoguļot rezultātus, kādus sasniegušas 
EKI pārrobežu sadarbības programmas, kuru pilnīga īstenošana sākās 2019. gadā. Pilnīgi rezultāti 
būs zināmi 2025. gadā, kad šīs programmas tiks slēgtas. 

Komisija atzīst, ka vienmēr var uzlabot vienā teritorijā īstenojamu ES instrumentu savstarpējo 
papildināmību. Mēs atzinīgi vērtējam ES delegāciju ieinteresētību būt vairāk iesaistītām un labāk 
informētām par sadarbību. Mēs arī atzinīgi vērtējam ERP secinājumu, ka ir ciešāk jāiesaista ES 
delegācijas, un uzskatām, ka šādai iesaistei ir jārespektē šo programmu pārvaldības noteikumi 
saskaņā ar dalītās pārvaldības pieeju.  

Komisija atzīst dažas problēmas, ar ko iepriekš ir nācies saskarties EKI PSP īstenošanas gaitā, 
piemēram, programmu vēlāka uzsākšana, dažas nepilnības rezultātu uzraudzībā un nepietiekama 
pieeja rīkiem, kas ļauj ziņot par krāpšanu. Komisija šīs problēmas risināja, integrējot EKI PSP 
vispārējā Interreg sistēmā kohēzijas politikas ietvaros. Interreg NEXT programmām, kā tās tagad 
dēvē, 2021.–2027. gadā būs vienkāršots tiesiskais regulējums, jaunas procedūras un nepārtrauktas 
augsta līmeņa saistības, neskatoties uz bezprecedenta pārbaudījumiem, kurus radījusi Krievijas 
militārā agresija pret Ukrainu. Interreg NEXT būs tā atbalsta centrā, ko ES sniegs Ukrainai un tās 
cilvēkiem virzībā uz Eiropu, spēju veidošanā un sadarbības saikņu veicināšanā ar ES un tās 
pierobežas reģioniem.  
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II. KOMISIJAS UN EĀDD ATBILDES UZ ERP 
GALVENAJIEM APSVĒRUMIEM  

1. EKI PSP papildināmība ar citām ES finansētām programmām  

Komisija atzinīgi vērtē ERP galveno apsvērumu, ka EKI pārrobežu sadarbības programmu izstrādē 
tika ievērota līdzdalība un tajās identificētās prioritātes bija saskaņā ar pierobežas reģionu 
kopīgajām problēmām. Komisija arī ņem vērā ERP atzinumu, ka programmās izvēlētie tematiskie 
mērķi bija saskaņā ar to ietvaros veikto analīzi par reģionu problēmām un nepilnībām1 un ka 
pilsoniskajai sabiedrībai bija svarīga loma iesaistīto reģionu vajadzību un prioritāšu definēšanā2. 

Komisija arī stimulē un veicina ES programmu un instrumentu koordināciju, lai pastiprinātu to 
sinerģiju un novērstu dubultu finansēšanu. Mēs atzinīgi vērtējam ERP apsvērumu, ka Komisija 
centās novērst projektu dubultu finansēšanu un identificēt iespējamās sinerģijas3. Komisija arī 
attiecīgi ir sniegusi ieteikumu par programmām. Papildus tam 2020. gada jūlijā ar Komisijas, 
Interact un TESIM (Komisijas tehniskās palīdzības projekts EKI PSP atbalstam) atbalstu tika 
izveidota platforma dialogam “Vidusjūras reģiona sinerģijas uzlabošana” Platforma ir pieejama 
visām 2021.–2027. gada Interreg programmām, kuras darbojas Vidusjūras reģionā, un tā veicina 
labāku koordināciju gan plānošanas, gan īstenošanas gaitā. Komisija arī ņem vērā ERP atzinumu, ka 
arī TESIM, Interact programmas un EKI pārrobežu sadarbības programmas bija savstarpēji 
koordinētas4.  

Vadošās iestādes atbild par sinerģijas nodrošināšanu un dubulta finansējuma novēršanu. Šai ziņā 
Komisija nepiekrīt, ka veiktā koordinācija bijusi “nepietiekama” un ka “nav bijis strukturētas 
koordinācijas”5. 

Komisija un EĀDD uzskata, ka ir svarīgi ES delegācijām vairāk iesaistīties EKI pārrobežu sadarbības 
programmās un Interreg NEXT programmās6. Tomēr kohēzijas politikas tiesiskais regulējums skaidri 
nosaka Komisijas lomu programmu īstenošanā. Atbilstoši dalītās pārvaldības pieejai atbildība par 
projektu atlasi un projektu līmeņa uzraudzību paliek iesaistītajām valstīm un programmas 
iestādēm, nevis Komisijai. 

Komisija 2021.–2027. gada programmās ir ievērojami vienkāršojusi programmu izveides 
procedūras saskaņā ar kohēzijas politikas pasākumiem. Proti, tika atcelta programmas iestāžu 
iecelšana, un tas palīdzēs novērst kavēšanos, kāda radās 2014.–2020. gada periodā7, un paātrinās 
turpmāko programmu uzsākšanu.  

                                                 
1 Sk. ERP 15. apsvērumu.  

2 Sk. ERP 22. apsvērumu.  

3 Sk. ERP 23. apsvērumu.  

4 Sk. ERP 28. apsvērumu. 

5 Sk. ERP 29. apsvērumu. 

6 Sk. ERP 31. apsvērumu. 

7 Sk. ERP 33. apsvērumu. 
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2. Atlase, uzraudzība un ziņošana  

Komisija atzinīgi vērtē ERP secinājumus par atlases procesu, kas raksturots kā “lielākoties 
pārredzams un veidots tā, lai atlasītu vispiemērotākos EKI PSP projektus”, un par Komisijas un 
vadošo iestāžu lomu noderīgu vadlīniju sniegšanā par projektu īstenošanu un krāpšanas risku 
mazināšanu. Mēs ņemam vērā ERP konstatējumus par projektu paredzamo sniegumu (labu), kā arī 
par vājāku pārrobežu ietekmi, ko uzrādījusi neliela daļa revidēto projektu. Komisija 2022. gada 
oktobra sākumā saņēma informāciju no programmas iestādēm, ka ERP konstatētās nepilnības tiek 
tajā pašā laikā vismaz daļēji risinātas8. Piemēram, šobrīd notiek autoceļa robežšķērsošanas vietas 
būvniecība Malhovicē, Polijā, kas pastiprinās reģionālā autoceļa 885 projekta pārrobežu dimensiju, 
un tā tiks pabeigta 2025. gadā. Saskaņā ar informāciju, kas saņemta no programmas iestādēm, 
visas novēlotās pārbaudes uz vietas, kas bija plānotas 2020.–2021. gadā, tika veiktas līdz 
2022. gada jūnija beigām. 

Attiecībā uz programmu uzraudzības un ziņošanas sistēmu visas programmas izvēlējās vismaz 
vienu kopīgo iznākuma rādītāju katrai prioritātei, un tas ļauj ticami apkopot datus EKI PSP līmenī9. 
Programmām plānots sniegt turpmāku atbalstu, tostarp tehnisko palīdzību, lai palīdzētu izveidot 
precīzu projekta līmeņa rādītāju sistēmu.  

3. NEXT programmas un nākotnes perspektīva 

Komisija atzinīgi vērtē ERP atzinumu, ka jaunajā tiesiskajā regulējumā un 2021.–2027. gada 
procedūrās veiktās izmaiņas ņem vērā pagātnes mācības. Komisija ir pārliecināta, ka ieviestie 
vienkāršošanas pasākumi nesīs taustāmu labumu programmām un to īstenošanai, kā arī projektu 
atbalsta saņēmējiem. Komisija uzskata, ka jaunais regulējums sniedz vairāk nekā stabilu sistēmu 
nepilnību konstatēšanai programmu vadības un kontroles sistēmās, izvairoties no negatīvajām 
sekām un ilgajiem kavējumiem, ko radīja iepriekšējā iecelšanas procedūra10. Tāpat Komisija 
saskata tikai priekšrocības un neredz būtiskus riskus vienkāršotās procedūras piemērošanai lieliem 
infrastruktūras projektiem. Tiesību akti joprojām ļauj Komisijai sniegt atzinumu pirms projekta 
atlases, bet ar šādu iejaukšanos nevajadzētu kavēt šādu projektu īstenošanu. 

Komisija uzskata, ka EKI PSP uzraudzības un ziņošanas sistēmu nepilnības, kuras konstatēja ERP, 
tiek atbilstoši risinātas jaunajā regulējumā. Programmās ir jāpiemēro kohēzijas politikas snieguma 
satvars, izveidojot skaidru kopīgo iznākuma un rezultātu rādītāju sistēmu. Komisija ir konsekventi 
iedrošinājusi izmantot programmās šos kopīgos rādītājus, un visās Interreg NEXT programmās ir 
izdarīta izvēle lietot šos jaunos kopīgos iznākuma un rezultātu rādītājus, un tas ļaus daudz 
augstākā pakāpē apkopot datus par 2021.–2027. gada programmām, nekā tas bija iespējams par 
2014.–2020. gada programmām11.  

Daudzgadu stratēģijas dokumenta pieņemšana patiešām kavējās Krievijas militārās agresijas pret 
Ukrainu dēļ. Tomēr 12. augustā tas tika pieņemts.  

Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu dēļ visi ES sadarbības pasākumi ar Krieviju un Baltkrieviju 
ir pārtraukti, un nav plānots tuvākajā nākotnē uzsākt 2021.–2027. gada sadarbības programmas ar 
šīm valstīm. Neraugoties uz ārkārtīgi problemātisko politisko kontekstu, dienvidu kaimiņreģionu 

                                                 
8 Sk. ERP 59. un 66. apsvērumu. 

9 Sk. ERP 61. apsvērumu. 

10 Sk. ERP 77. apsvērumu. 

11 Sk. ERP 81. apsvērumu. 
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sadarbība Vidusjūras reģionā joprojām tiek uztverta ar entuziasmu un ļoti lielu apņemšanos to 
īstenot.   

Turklāt papildu impulss un nozīme ir piešķirta sadarbībai ar Ukrainu un Moldovu, jo abām šīm 
valstīm ir piešķirts ES kandidātvalsts statuss. Interreg sniedz unikālu iespēju Ukrainai un Moldovas 
Republikai tiešā veidā piedalīties dalītās pārvaldības programmās. Ar investīcijām izglītībā, 
veselībā, zaļajā infrastruktūrā vai pārrobežu pārvaldībā Interreg NEXT programmas palīdzēs risināt 
partnervalstu pierobežas reģionu dažādās problēmas un neatliekamās vajadzības un piedāvās 
nenovērtējamas iespējas reģionu un vietējām ieinteresētajām personām stiprināt savas spējas 
projektos, ko īstenos kopīgi ar partneriem dalībvalstīs. Komisija dara visu iespējamo, lai stiprinātu 
šo sadarbību gan finansiāli, gan pielāgojot tiesisko regulējumu. Komisija arī dara visu, lai pieņemtu 
jaunās programmas līdz 2022. gada beigām ar mērķi iespējami drīz dot pamatu jaunas sadarbības 
uzsākšanai un investīcijām pierobežas reģionos.  

III. KOMISIJAS UN EĀDD ATBILDES UZ ERP 
SECINĀJUMIEM UN IETEIKUMIEM  

Ieteikums Nr. 1. Uzlabot programmu savstarpējo koordināciju  

Komisijai būtu: 

(a) pārskatot Interreg NEXT programmu projektus, jāizvērtē, vai programmās, kas ģeogrāfiski daļēji 

pārklājas, ir apņemšanās nodrošināt savstarpēju koordināciju, papildināmību un sinerģiju;  

(b) veicot uzraudzību, jāpārliecinās, vai izveidotā programmu savstarpējā koordinācija tiek efektīvi 

īstenota. 

Īstenošanas mērķtermiņš a) punktam: 2022. gada 31. decembris. 

Īstenošanas mērķtermiņš b) punktam: 2023. gada 30. jūnijs. 

Komisija piekrīt šim ieteikumam. 

Attiecībā uz a) punktu visu 2021.–2027. gada Interreg programmu, tostarp Interreg NEXT, 
programmdokumentā ir jāapraksta, kā tiek ņemta vērā papildināmība un sinerģija ar citām finanšu 
programmām un instrumentiem. (Interreg regulas 17. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) punkts). 
Tāpēc Komisija, izvērtējot programmu kvalitāti pirms apstiprināšanas, vērtē, vai šī prasība tiek 
ņemta vērā. Tas ietver aprakstu par to, kā programmas iestādes plāno veikt koordināciju ar citiem 
ES finansējuma avotiem, tostarp tiem, kas paredzēti ES divpusējai sadarbībai ar partnervalstīm. 
Koordinācija var atšķirties atkarībā no programmas sarežģītības, konteksta un ģeogrāfiskajām 
īpatnībām.  

Attiecībā uz b) punktu Komisija pārbaudīs, vai programmas iestādes savās Interreg NEXT 
programmās īsteno programmu savstarpējo koordināciju.  

Ieteikums Nr. 2. Pastiprināt ES delegāciju iesaisti 

Komisijai, pildot savu padomdevējas lomu, būtu sistemātiski jāiesaista EĀDD un attiecīgās ES 

delegācijas kā novērotājus kopīgajās plānošanas komitejās un kopīgajās uzraudzības komitejās. 
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Īstenošanas mērķtermiņš: 2023. gada 31. marts. 

Komisija piekrīt šim ieteikumam. 

EKI pārrobežu sadarbības programmu un Interreg NEXT programmu chef de file ir Reģionālās 
politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts, tādējādi pārstāvot Eiropas Komisiju uzraudzības 
komitejās. Kā visu kohēzijas politikas programmu gadījumā, vadošais ģenerāldirektorāts ņems vērā 
katras uzraudzības komitejas darba kārtību un noorganizēs atbilstošu Komisijas, Eiropas Ārējās 
darbības dienesta un ES delegāciju pārstāvību.   

Komisija nodrošinās sistemātisku uzraudzības komitejas dokumentu koplietošanu ar attiecīgajiem 
kolēģiem, tostarp ar Eiropas Ārējās darbības dienestu un ES delegācijām. Šī jau ir ieviesta prakse 
dažās EKI pārrobežu sadarbības programmās, piemēram, Vidusjūras programmā.  

Komisija uzsver, ka kopīgās plānošanas komitejas nav formālas programmas struktūras. Tās 
iesaistītās valstis izveido pēc nepieciešamības, lai uzrakstītu jaunos programmdokumentus. Tās 
beigs savu darbību 2022. gadā, tiklīdz programmas tiks pieņemtas. 

Ieteikums Nr. 3. Pielāgot IT rīku ziņošanai par krāpšanu  

Komisijai būtu jādod iespēja krāpšanas apkarošanas struktūrām (norādītas finansēšanas nolīgumos) 

ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, tiešā veidā izmantojot Pārkāpumu pārvaldības sistēmu. 

Īstenošanas mērķtermiņš: 2023. gada 31. decembris. 

Komisija piekrīt šim ieteikumam. 

Jaunām ziņošanas iestādēm un lietotājiem ir tehniski iespējams nodrošināt piekļuvi. To var piešķirt, 
un tas tiks darīts. Tomēr Komisija vēlas uzsvērt, ka, ņemot vērā pašreizējo cilvēkresursu pieejamību, 
jaunu lietotāju apmācība, norādījumu sniegšana un palīdzība tiem var būt problemātiska. Komisija 
arī atzīmē, ka trešās valstīs, kas saņem ES palīdzību, var būt problēmas ar kompetenci attiecībā uz 
ziņošanu par pārkāpumiem, izmantojot Pārkāpumu pārvaldības sistēmu valsts līmenī. 

Ieteikums Nr. 4. Sniegt norādījumus par ilgtspējas uzraudzību 

pēc projekta slēgšanas 

Komisijai būtu jāsniedz norādījumi, proti, padoms un atbalsts, par projektu (kas finansēti no EKI PSP 

un Interreg NEXT programmām) ilgtspējas uzraudzību, rekomendējot, ka tādu projektu gadījumā, kuri 

pārsniedz noteiktu summu un/vai kuros ir infrastruktūras komponents, vadošajai iestādei tiek ziņots 

par projekta rezultātu ilgtspēju pēc tā slēgšanas. 

Īstenošanas mērķtermiņš: 2023. gada 31. decembris. 

Komisija piekrīt šim ieteikumam. 

Projektu ilgtspēja ir svarīgs princips visās ES politikas jomās. Komisija proaktīvi risinās EKI PSP 
projektu ilgtspējas jautājumu programmas iestādēm paredzētos pieredzes apmaiņas pasākumos, 
piemēram, EKI PSP Konsultāciju un koordinācijas grupā un/vai uzraudzības komiteju sanāksmēs.   

Komisija uzsver, ka Interreg NEXT programmu gadījumā darbību ilglaicīgums ir regulatīva prasība 
saskaņā ar 65. pantu Kopīgo noteikumu regulā 2021.–2027. gadam. Ilglaicīgumu kontrolēs 
programmas iestādes saskaņā ar šo prasību.  
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Ieteikums Nr. 5. Lielu infrastruktūras projektu gadījumā 

apspriesties ar visiem attiecīgajiem dienestiem 

Ņemot vērā lielu infrastruktūras projektu stratēģisko nozīmīgumu divpusējās attiecībās ar 

partnervalstīm, Komisijai būtu jānodrošina, lai Reģionālās politikas un pilsētpolitikas 

ģenerāldirektorāts (REGIO ĢD) apspriežas ar visiem attiecīgajiem ģenerāldirektorātiem, Eiropas 

Ārējās darbības dienestu un ES delegācijām par plānoto projektu sarakstu un saistītajiem koncepcijas 

aprakstiem. 

Īstenošanas mērķtermiņš: 2022. gada 31. decembris 

Komisija piekrīt šim ieteikumam. 

Saskaņā ar 57. panta 3. un 4. punktu Interreg regulā 2021.–2027. gadam Reģionālās politikas un 
pilsētpolitikas ĢD saņems sarakstu ar plānotajiem lielajiem infrastruktūras projektiem, kurus 
paredzēts finansēt no Interreg NEXT programmām, un to koncepcijas aprakstus, kuros norādīta 
atrašanās vieta, budžets, vadošais partneris un partneri, kā arī galvenie mērķi un nodevumi. 
Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ĢD apspriedīsies ar attiecīgajiem dienestiem, tostarp EĀDD 
un ES delegācijām, gan par sarakstiem, gan koncepcijas aprakstiem. 

Ieteikums Nr. 6. Pastiprināt kopīgo rādītāju lietošanu 

Pārskatot Interreg NEXT programmu projektus, Komisijai būtu jāizvērtē rādītāju konsekvence un 

jāveicina iespējami plaša kopīgo iznākuma un rezultātu rādītāju lietošana. 

Īstenošanas mērķtermiņš: nekavējoties.  

Komisija piekrīt šim ieteikumam. 

Kopīgo rādītāju pastiprināta izmantošana ir nostiprināta regulās par 2021.–2027. gada periodu. 
Regulās ir noteikta sistemātiska pieeja sniegumam, uzraudzībai un izvērtēšanai un izklāstīti kopīgi 
iznākuma un rezultātu rādītāji, kuri jālieto iespējami plaši. Tas attiecas arī uz Interreg NEXT 
programmām, un Komisija, izvērtējot programmu projektu kvalitāti, pārbauda rādītāju konsekvenci. 
Kopīgo iznākuma un rezultātu rādītāju metodiskie apraksti ir izklāstīti Komisijas dienestu darba 
dokumentā SWD(2021)198. 
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