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Īss kopsavilkums 
 

Reģionu komiteja regulāri publicē uzraudzības ziņojumu par Eiropas teritoriālās 

sadarbības grupu (ETSG) attīstību. Šajā ziņojumā analizēti jaunākie notikumi 

laikposmā no 2013. gada beigām, sniedzot pārskatu par visu ETSG pašreizējo 

statusu. 

 

Līdz 2014. gada beigām kopumā bija izveidotas 50 ETSG, kas aptver vairāk 

nekā 800 valsts, vietējās un reģionālās iestādes no 20 dažādām dalībvalstīm. Vēl 

citas 18 grupas patlaban tiek veidotas. 

 

Īstenošana dalībvalstīs 
 

Grozīto ETSG regulu pieņēma 2013. gada 17. decembrī, un to piemēro no 

2014. gada 22. jūnija. Dalībvalstīm noteiktais termiņš regulas īstenošanai bija 

2014. gada 22. jūnijs. ETSG un dalībvalstis 2014. gadā apspriedās par regulas1 

īstenošanu, kā arī par īpašiem jautājumiem, kas iekļauti jaunajā kohēzijas 

politikā un ir būtiski ETSG. 

 

Šis process joprojām turpinās. Līdz šim Reģionu komiteja ir identificējusi 

Spānijas Karaļa 2015. gada 23. janvāra Dekrētu Nr. 23/2015. Grozītie Ungārijas 

un Slovākijas noteikumi stājās spēkā attiecīgi 2014. gada 20. decembrī un 

2015. gada 1. martā. Austrijas federālās zemes Burgenlande, Karintija, 

Zalcburga un Tirole, lai panāktu atbilstību pārskatītajai ETSG regulai, savus 

tiesību aktus grozīja laikposmā no 2014. gada oktobra līdz 2015. gada 

februārim. Luksemburgā tika veikta pārbaude, lai noteiktu, vai jāgroza spēkā 

esošie tiesību akti. Amatpersonas secināja, ka nav vajadzības veikt izmaiņas. 

 

Pārējās ES dalībvalstis savus tiesību aktus nebija grozījušas līdz 2015. gada 

beigām. Iespējams, ka tās nebija konstatējušas nepieciešamību grozīt spēkā 

esošos tiesību aktus. 

 

Eiropas Komisija nepieņēma regulas 17. pantā un 17. panta a) punktā paredzēto 

deleģēto aktu. 

 

                                                      
1 

 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1302/2013, ar ko 

groza Regulu (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) attiecībā 

uz šādu grupu izveides un darbības precizēšanu, vienkāršošanu un uzlabošanu. Pārskatīto 

ETSG regulu piemēro no 2014. gada 22. jūnija. 
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Pārskats par ETSG stāvokli 
 

Laikposmā no 2013. gada beigām līdz 2014. gada beigām tika izveidotas 

8 ETSG. Četras nesen izveidotas ETSG aptver teritorijas Ungārijā un Slovākijā, 

kā arī Polijā un Zviedrijā. Viena grupa izveidoja Centrāleiropas transporta 

koridoru, savukārt Rumānija tika iekļauta ETSG European Common Future 

Building (šo grupu izveidoja jau 2012. gadā, taču par tās izveidi iepriekš nebija 

paziņots). Iestādes, jo īpaši Spānijas un Francijas iestādes, tika iesaistītas vēl 

četrās jaunās ETSG. 

 

ETSG, kas izveidotas 2013. gada beigās vai 2014. gadā 

# Nosaukums Valstis  Izveides 

datums 

1 ETSG Torysa HU, SK 2013. gada 

9. oktobris 

2 ETSG Svinka HU, SK 2013. gada 

9. oktobris 

3 ETSG Alzette Belval FR, LU 2012. gada 

13. februāris 

4 AEuCC Cities of Ceramics, AECT 

limitada 

ES, FR, IT, RO 2014. gada 

7. janvāris 

5 ETSG European Common Future 

Building 

HU, RO 2012. gada 

17. oktobris 

6 Central European Transport Corridor 

EGTC Ltd. 

PL, HU, SV 2014. gada 

24. marts 

7 Huesca Pirineos – Hautes Pyrénées (HP-

HP) 

ES, FR 2014. gada 

11. novembris 

8 AECT Faja Pirítica Ibérica ES, PT 2014. gada 

14. oktobris 

 

Ziņojumā arī analizēts līdz 2013. gada oktobrim izveidotās 41 ETSG statuss, kā 

arī sniegta plaša informācija par būtiskākajiem rādītājiem, piemēram, iestādēm, 

projektiem, dalībniekiem. 

 

Saskaņā ar Ungārijas Ārlietu ministrijas sniegto informāciju ETSG Karst Bodva 

būtu jāapvieno ar citu ETSG reģionā, tādējādi likvidējot minēto grupu. Tiek 

ziņots, ka arī ETSG Sajó–Rima ir pārtraukusi darbību, un tāpēc tā drīzumā būtu 

jālikvidē. 
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Grupu īss raksturojums — ceļā uz stratēģijas 

“Eiropa 2020” īstenošanu un jaunu kohēzijas politiku 
 

2014. gads bija ievērojams ar to, ka 2007.–2013. gada programmām paredzētais 

finansējums jau bija piešķirts, taču jaunā perioda programmu īstenošana vēl 

nebija uzsākta. Tāpēc to var uzskatīt par sarežģītu pārejas periodu tām ETSG, 

kuras nespēj nodrošināt darbību tikai ar dalības maksām. 

 

Attiecībā uz ģeogrāfiskajām tendencēm jānorāda, ka turpinājās dinamiska 

attīstība saistībā ar Ungāriju. Ir izveidotas 3 jaunas grupas, turklāt ir paredzēts 

tās paplašināt. 

 

Pēdējo divu gadu laikā vairākas grupas ir ziņojušas par veiksmīgu 

paplašināšanos vai ir izstrādājušas īpašus plānus jaunu dalībnieku uzņemšanai. 

Trīs ETSG ir paplašinājušas savas darbības teritoriju, un septiņām grupām ir 

konkrēti paplašināšanās plāni, — šis process patlaban tiek īstenots (divos no 

šiem plāniem iesaistīta jaunā dalībvalsts — Horvātija). 

 

Saistībā ar partnerības veidošanu ir saņemti vairāki interesanti ziņojumi par 

ETSG, kas izveidotas konkrētiem mērķiem. Dalībvalstu pilsētu ar keramikas 

mākslas un amatniecības tradīcijām asociācijas ir izveidojušas AEuCC. Līdzīgi 

arī iestādes, kas saistītas ar nacionālajiem parkiem un vidi, ir izveidojušas divas 

ETSG, kuras specializējas jūras lietās, — šīs grupas ir izveidojuši Francijas un 

Itālijas partneri. ETSG Grande Région, kas darbojas kā pārvaldes iestāde 

attiecībā uz daudzpusēju pārrobežu Eiropas teritoriālās sadarbības programmu, 

neuzņemsies šo funkciju jaunajā periodā (2014.–2020. gadā), lai gan, iespējams, 

tiks veidota jauna ETSG. 

 

ETSG budžeta būtisks un stabils komponents ir regulāras dalības maksas. Tiek 

lēsts, ka 50 ETSG kopējais gada budžets, ko veido dalības maksas, pašlaik ir 

aptuveni EUR 12 miljoni. Ir jāpieskaita vēl EUR 20 miljoni, ko veido grupas 

Hospital of Cerdanya — kurai ir vislielākais budžets — gada darbības izdevumi. 

 

ETSG īstenoto ES projektu, kuri a) tika īstenoti 2014. gadā, b) tika pabeigti 

2014. gadā vai c) patlaban ir īstenošanas beigu posmā, kopējā vērtība ir gandrīz 

EUR 60 miljoni. Eiropas teritoriālās sadarbības projekti ir būtisks ienākumu 

avots gandrīz visām ETSG. 2014. gadā 18 no 49 grupām turpināja atbilstīgi 

2007.–2013. gada programmām iesāktos projektus; tiek ziņots, ka 44 projekti 

patlaban vēl tiek īstenoti. 

 

Aptuveni 27 no 50 ETSG ziņo, ka tām ir darbinieki, un vairumā gadījumu tos 

darbā tieši pieņem ETSG. Pamatojoties uz sniegtajiem rādītājiem, iespējams 
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noteikt, ka 2014. gada beigās Eiropas teritoriālās sadarbības grupās Eiropas 

Savienībā regulāri strādāja aptuveni 130 personas. 

 

ETSG gatavošanās jaunajam finansēšanas periodam no 

2014. līdz 2020. gadam 
 

Tikai ETSG Espacio Portalet ir ziņojusi, ka tā bija iesaistīta partnerības 

nolīguma izstrādē un pilnveidē, — šāds nolīgums ir visaptverošs satvars visām 

Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu programmām dalībvalstu līmenī. 

 

ETSG ciešāk un aktīvāk iesaistījās Eiropas teritoriālās sadarbības plānošanas 

procesā. ETSG visbiežāk iesaistījās, piedaloties Plānošanas komitejas darbā vai 

arī apspriežu procesā; šādā veidā tika iesaistīta aptuveni viena trešdaļa visu 

ETSG, kas piedalījās aptaujā (11 ETSG no 34). 

 

Daudzām grupām jauno programmu sagatavošana ir arī piemērots laiks, lai 

pārskatītu savus stratēģiskos mērķus: no 34 ETSG 9 ir norādījušas, ka tās 

iecerējušas tuvākajā laikā mainīt savu darbības virzienu vai dalībnieku sastāvu; 

 

no 34 grupām 7 ir norādījušas, ka tās ir iecerējušas jaunajā periodā pievērsties 

konkrētām ieguldījumu prioritātēm. 

 

Attiecībā uz ETSG dalību jaunajā programmā jānorāda, ka ETSG ir skaidri un 

praktiski jāorientējas uz mazo projektu fondu pārvaldību vai līdzīgām 

programmām mazāka apjoma pasākumu pārvaldībai. Kopumā 15 no 34 grupām 

ir ziņojušas, ka a) tās pašlaik jau ir atbildīgas par turpmāko mazo projektu fondu 

pārvaldību, b) tās ir iecerējušas veikt šo funkciju vai ka c) tām nav izdevies veikt 

šo funkciju. No šīm 15 grupām 9 pašlaik ir atbildīgas par mazo projektu fondu 

izmantošanu nākotnē. 

 

Attiecībā uz jaunajiem instrumentiem, proti, sabiedrības virzītu vietējo attīstību 

(CLLD), integrētajām teritoriālajām investīcijām (ITI), kā arī kopīgo rīcības 

plānu (JAP), jānorāda, ka Eiropas teritoriālās sadarbības programmās neviens no 

šiem risinājumiem nav izmantots. 

 

ETSG, kuras tiek veidotas 
 

Saskaņā ar mūsu informāciju 2014. gada beigās tika veidotas 18 ETSG. Izņemot 

ESPON, nebija iespējams noteikt jaunus projektus un idejas, kuri vēl nebūtu 

identificēti. Šī ETSG patlaban ir vienīgais saņēmējs, kas īsteno darbības 

programmas saturu, pamatojoties uz dotācijas nolīgumu. 
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Grupas Regio Pamina Eurodistrict un Euroregions Neiße-Nisa, kā arī Grand 

Genève ir jaunās grupas, kas iekļautas sadaļā “ETSG, kuras tiek veidotas”. 

Sadaļā “Idejas” pievienotas šādas grupas: ETSG Novum, Eiropas Mazo salu 

federācija (ESIN), kā arī Senmartēnas ETSG, kurā ir divas aizjūras zemes un 

teritorijas. 
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