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EA politiskās prioritātes 2015.–2020. gadam 

Ieteikumi attiecībā uz jauno pilnvaru termiņu  

 

 

ES ar savām 28 dalībvalstīm aptver milzīgu teritoriju fiziskās ģeogrāfijas un kultūras daudzveidības 

ziņā. Tās valstis, reģioni un vietējās pašvaldības sevī ietver idejas un iespējas, kas var darboties, lai 

nodrošinātu pārējo dalībvalstu turpmāko attīstību un plašāku perspektīvu ES iestādēm. EA grupas 

uzskati galvenajās jomās ir vienoti, respektējot valstu un reģionu identitāti. Mēs atbalstām uz 

vienošanās principu balstītu politiku, kurā tiek ņemts vērā katra locekļa viedoklis. EA grupas mērķis ir 

sniegt locekļiem iespējas pilnībā iesaistīties visā RK darbā savu valstu, reģionu, vietējo pašvaldību un 

visu to cilvēku labā, kurus mūsu locekļi pārstāv. Lai to panāktu, Eiropas Savienībai ir jākļūst 

demokrātiskākai, tuvākai iedzīvotājiem un pārredzamākai. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienību 

raksturotu skaidrība, pieejamība un efektivitāte. Skaidrība nozīmē to, ka iedzīvotāji var saprast mūsu 

darba metodes un mērķus, ko cenšamies sasniegt. Pieejamība nozīmē to, ka esam atvērti iedzīvotāju 

viedoklim, savukārt efektivitāte — ka pastāv iestāžu struktūra, kas ir demokrātiska, taču vienlaikus arī 

efektīva.  

 

EA grupa turpinās pilnībā ņemt vērā pašreizējās mainīgās politiskās un ekonomiskās tendences un 

sniegs ieguldījumu atbilstošu un saskaņotu stratēģiju izstrādē. Mēs uzskatām: lai šīs tendences varētu 

ņemt vērā, ir svarīgi ES līmenī uzklausīt vietējās un reģionālās pašvaldības, un tāpēc esam pārliecināti, 

ka Reģionu Komitejai un vietējām un reģionālajām pašvaldībām ir jābūt nozīmīgām dalībniecēm ES 

politikas izstrādes procesā. EA grupa atbalsta subsidiaritātes principu, lai nodrošinātu, ka lēmumus 

pieņem iedzīvotājiem iespējami tuvākā līmenī un palielina viņu līdzdalību politiskajos procesos. 

Saistībā ar to EA grupa atzīst, ka jaunatnei ir būtiska un neatņemama loma debatēs par ES nākotni.  

 

Ir svarīgi, lai Reģionu Komiteja sniegtu pievienoto vērtību ES lēmumu pieņemšanas procesā, 

nodrošinot atbalstu, sakarus un zinātību vietējā līmenī. EA grupa aicinās ES iestādes, cieši 

sadarbojoties ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām un pilsonisko sabiedrību, veicināt labāku 

saziņu ar saviem pilsoņiem un atbalstīt informācijas kampaņas vietējā un reģionālā līmenī gan 

dalībvalstīs, gan kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs. Mums jāatjauno ES saikne ar tās 

iedzīvotājiem, lai nodrošinātu, ka viņi jūtas piederīgi Eiropas Savienībai un ka tiek padziļinātas viņu 

zināšanas par dažādajām politikas programmām, kas ietekmē viņu ikdienas dzīvi. 

 

Tam nevajadzētu arī būt vienvirziena procesam, kurā ES darbojas lejupēji, lai ietekmētu politiku 

vietējā līmenī. Reģionu komitejai būtu jāstrādā, lai pievērstu Eiropas Komisijas uzmanību reģionālo 

un vietējo pašvaldību augšupējām vajadzībām. Ņemot to vērā, būtu jāizpēta un jāievieš jauni 

mehānismi, lai RK atzinumi gūtu efektīvu izpausmi ES iestāžu darbā un konkrētā rīcībā. 

 

Grupa ir paredzējusi noteikt prioritātes attiecībā uz saviem galvenajiem ikgadējiem mērķiem katra 

nākamā pilnvaru termiņa gada sākumā. 
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1. Ieguldījums Eiropas nākotnē 

 

Mūsu grupa vēlas uzsvērt dažus no šādiem jautājumiem: 

 

Tālāk par “Eiropa 2020”: virzība uz attīstību un darbvietām visos reģionos 

 

Šis pilnvaru termiņš būs izšķirošs, lai patiešām sekmīgi īstenotu stratēģiju “Eiropa 2020” un 

Investīciju plānu, kas nodrošinās reālu attīstību un radīs darbvietas. EA grupa uzskata, ka stratēģija ir 

jāpārskata, lai novērstu tās trūkumus. 

 

Eiropas Savienībai, kuru smagi skārusi iepriekš nepieredzēta ekonomikas krīze, būs jāatjauno sava 

apņemšanās nodrošināt ilgtspējīgu attīstību ne tikai ekonomikas, bet arī sociālajā un vides jomā. 

 

Turklāt šai stratēģijai arī turpmāk būtu jākoncentrējas uz teritoriālās kohēzijas mērķi, kas paredz ES, 

kura sastāv no valstīm un reģioniem, kur tiek respektēts, apspriests un veicināts šajos reģionos esošais 

potenciāls, idejas un iespējas. 

 

Jaunas pieejas enerģētikas jomā būtu jāveido tā, lai sekmētu noturīgu izaugsmi un veicinātu reālu 

darbvietu radīšanu vietējās teritorijās. Dažas dalībvalstis darbvietu radīšanas ziņā ir bijušas 

sekmīgākas nekā citas. Nodarbinātības modeļi visā Eiropā būtu jāizvērtē, un pieņemtie sekmīgie 

modeļi būtu jāpadara pieejami ES dalībvalstīm.  

 

Eiropas Savienībai jāapliecina patiesa apņemšanās vairāk ieguldīt izglītībā, inovācijā un pētniecībā, 

kam ir būtiska nozīme, lai gūtu konkurētspējas priekšrocības. ES būtu jātiecas mobilizēt privātā un 

publiskā sektora ieguldījumus, lai atjaunotu ekonomikas izaugsmi un palielinātu ES konkurētspēju 

galvenajās augsto tehnoloģiju nozarēs, piemēram, IKT, dzīvības zinātnēs un tīrākos enerģijas avotos, 

vienlaikus nodrošinot līdzsvarotu attīstību visos reģionos. 

 

Uzskatām, ka īpaši svarīgi ir cieši pārraudzīt pārskatītās stratēģijas īstenošanu ne tikai dalībvalstu 

līmenī, bet arī vietējā un reģionālajā līmenī, lai palīdzētu sasniegt jaunās prioritātes, ko ES ir 

izvirzījusi turpmākajiem gadiem.  

 

Publisko finanšu atjaunošana un atbalsts ieguldījumiem 

 

EA grupa atbalstīs labāku ekonomisko sadarbību un ES ekonomikas pārvaldības pārskatīšanu, lai 

nodrošinātu publisko finanšu noturību un stabilitāti, vienlaikus nodrošinot elastīgumu attiecībā uz 

attīstību veicinošiem ieguldījumiem. 

 

Ekonomikas lejupslīdei nevajadzētu negatīvi ietekmēt iedzīvotāju dzīvi un vietējo un reģionālo 

pašvaldību finansiālo patstāvību un spēju sniegt pakalpojumus. 

 

EA grupa uzskata, ka ES programmām un atbalstam būtu jāpapildina finansējums, kas patlaban tiek 

nodrošināts reģioniem un vietējām pašvaldībām. 

 

EA grupa mudinās vietējās un reģionālās pašvaldības izmantot pieejamos resursus un inovatīvus 

finanšu instrumentus, lai veiktu apjomīgus ilgtermiņa ieguldījumus izglītībā, mūžizglītībā, pētniecībā 
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un jauninājumos, kā arī kvalitatīvas infrastruktūras, ilgtspējīga sabiedriskā transporta un 

energoefektīvu tehnoloģiju attīstīšanā. 

 

EA grupa uzskata, ka atbalsts uzņēmējdarbībai, MVU un sociālajiem uzņēmumiem vietējā un 

reģionālajā līmenī ir izšķirīgs, lai veicinātu ilgtspējīgu ekonomikas atlabšanu. 

 

Ieguldījumi cilvēkresursos  

 

EA grupa par galvenajām prioritātēm izvirzīs izglītību, mūžizglītību un apmācību, jo tie ir svarīgākie 

instrumenti līdzdalības paaugstināšanai darba tirgū un Eiropas hroniskās jauniešu bezdarba problēmas 

risināšanai. Vispārēja piekļuve izglītībai ir jāpadara par vienu no Eiropas Savienības galvenajām 

prioritātēm. Ieguldot mūsu skolās, augstskolās un koledžās, mēs ar mācīšanos vairosim un aizsargāsim 

intelektuālo un finansiālo bagātību. Pašreizējā iedzīvotāju novecošanās un zemais dzimstības līmenis 

apdraud mūsu sociālās drošības un pensiju sistēmas, kā arī nopietni apgrūtina jauniešu piekļuvi darba 

tirgum. EA grupa atzinīgi vērtē Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda, kā 

arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Stratēģisko investīciju fonda lomu, lai palīdzētu 

vietējām un reģionālajām pašvaldībām bezdarba samazināšanā, nodrošinot iedzīvotājiem, neatkarīgi 

no viņu vecuma, nepieciešamās jaunās prasmes. EA grupa īpašu uzmanību pievērš kvalifikāciju 

atzīšanai un visām programmām, kuras veicina mobilitāti un investīcijas uzņēmējdarbības kultūrā. 

 

Pētniecība, inovācija, vidi saudzējoša izaugsme un digitālā attīstība 

 

EA grupa turpinās darbu, lai nodrošinātu, ka visi eiropieši ir zināšanu sabiedrības locekļi. Lielāko 

uzsvaru liksim uz infrastruktūras nodrošināšanu un pētniecības un inovācijas lomu, lai radītu pamatu 

Eiropas pētniecības telpai. Grupa ir pilnīgi pārliecināta, ka jānosaka skaidri, reālistiski un, ja 

iespējams, saistoši mērķi, lai novērstu inovācijas plaisu, ar ko saskaras ES. 

 

EA grupa uzsver, ka ir svarīgi veikt ieguldījumus vidi saudzējošā izaugsmē un tehnoloģijās, lai 

veicinātu ekonomiku ar zemu oglekļa patēriņu un paaugstinātu energoefektivitāti. Mēs uzskatām, ka 

inovācijai un pētniecībai ne tikai jāapmierina rūpniecības vajadzības, bet arī vairāk jāpievēršas 

iedzīvotāju labklājības uzlabošanai un vides un dabas resursu aizsardzībai. 

 

EA grupa arī atzīmē, ka digitālās ekonomikas un informācijas sabiedrības attīstība sniegs ieguvumus 

un pavērs iespējas, jo īpaši lauku, kalnu un attālāko reģionu sociālajā un ekonomiskajā struktūrā. EA 

grupa vēlētos pilsētu un reģionu pārveidi, izmantojot lielāku un labāku savienojamību, kas nodrošina 

platjoslas pakalpojumu un interneta vispārēju pieejamību, sniedzot vienlīdzīgu piekļuvi un iespējas 

iedzīvotājiem neatkarīgi no tā, vai viņi dzīvo pilsētu, lauku vai perifērijas reģionos. 

 

Mēs turpināsim sniegt vērtīgu ieguldījumu vietējā un reģionālā līmeņa e-pārvaldes attīstīšanā, 

vienlaikus uzsverot nepieciešamību mazināt digitālo un tehnoloģisko plaisu starp pilsētām un lauku 

apvidiem, kā arī starp paaudzēm. Vietējā un reģionālā līmeņa darbības būtu visefektīvākais veids, kā 

sasniegt rezultātus. 
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Kultūras un valodu daudzveidība 

 

EA grupa uzskata, ka Eiropas spēks slēpjas tās kultūras mantojumā un plašajā kultūras daudzveidībā. 

Eiropas Savienības vēsturiskā izcelsme sakņojas dažās no pasaules vissenākajām civilizācijas vietām. 

Pasaules mērogā tai ir paveicies arī ar visaptverošākajiem mantojumiem un skaistām ainavām un 

reģioniem. ES atzīst, ka kultūras mantojuma godāšana un apzināšanās vieno ES pilsoņus, palīdz 

starptautiskajā diplomātijā, iedvesmo identitāti un radošumu, dod impulsu aktīva pilsoniskuma 

koncepcijai un ir svarīgs elements, kas ir pamatā nākotnes pilsētu un lauku reģionālās attīstības 

stratēģijām.  

 

EA grupa atbalsta tautu pašnoteikšanās principu, kas nozīmē, ka Eiropas Savienībai ir jānodrošina 

“iekšējās paplašināšanās” iespēja, ļaujot veidoties jaunām dalībvalstīm, ar nosacījumu, ka šīs valstis 

veidojas mierīgā un demokrātiskā procesā.  

 

Mēs strādāsim, atbalstot nacionālās un reģionālās identitātes, lai nodrošinātu, ka kultūras un valodu 

daudzveidības ievērošana būtu viens no pamata principiem Eiropas integrācijas procesā, kas nenozīmē 

atšķirību izlīdzināšanu vai vienādas identitātes radīšanu, bet gan ciešākas sadarbības un labākas 

savstarpējās sapratnes veicināšanu Eiropas iedzīvotāju vidū. EA grupa arī turpmāk atbalstīs un 

aizsargās Eiropas mazāk lietotās valodas un reģionālās valodas. 

 

2. Solidaritāte labklājības un vides ilgtspējas sasniegšanai 

 

Mūsu grupa vēlas uzsvērt dažus no šādiem jautājumiem. 

 

Teritoriālā kohēzija, kas iekļauj pārrobežu sadarbību 

 

Globalizētā pasaulē balstīšanās uz jauno daudzveidību kā ekonomikas spēka un kultūras bagātības 

avotu palīdzēs caur konkurenci un solidaritāti nostiprināt kopienu kohēziju. 

 

Ir jānodrošina reģionālais un strukturālais finansējums, lai garantētu līdzsvarotu attīstību visos ES 

reģionos. Attīstot Eiropas kohēzijas politiku, jāņem vērā reģionu vajadzības un galvenā uzmanība 

jāpievērš atšķirību samazināšanai starp bagātiem un nabadzīgākiem reģioniem. Ir svarīgi veidot 

vienotu Eiropas Savienību, kurā tiek atzīta kopīga atbildība un apliecināta solidaritāte. Turklāt ES 

kohēzijas politikas uzmanības centrā jāizvirza mērķis veicināt nodarbinātības iespēju radīšanu, 

vienlaikus samazinot sociālās atšķirības. 

 

EA grupa iestājas par patiesām pārmaiņām reformētās kohēzijas politikas īstenošanas kultūrā un 

apņemas uzraudzīt vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistīšanu un pilnībā piemērot partnerības 

principu, kas tagad ir iekļauts ES tiesību aktos (ar Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz partnerību).  

 

Mēs aicinām nodrošināt lielāku atbalstu spēju veidošanai un mācību iespējas pašvaldību ierēdņiem, 

kuri atbild par projektiem, kā arī vienkāršotas procedūras. 

 

Ieguldījumi infrastruktūrā ir svarīgi, taču EA grupa uzskata, ka attīstība nenotiks, ja uzmanības centrā 

nebūs cilvēki. 
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Mēs uzskatām, ka īpaši svarīgi ir uzlabot finansēšanas instrumentu koordināciju un sinerģiju starp 

Eiropas, valstu un pašvaldību budžetiem. 

 

Pamatojoties uz pozitīvo pieredzi, kas gūta saistībā ar Baltijas jūras, Donavas un Adrijas-Jonijas jūras 

makroreģioniem, EA grupa sniegs atbalstu jaunajai stratēģijai Alpu reģionam (EUSALP), jo tas 

palīdzēs uzlabot politikas konsekvenci un nodrošināt lielāku sadarbību starp dažādiem pārvaldības 

līmeņiem, lai risinātu kopīgus uzdevumus, piemēram, vides aizsardzības un ekonomikas attīstības 

saskaņošanu. 

 

EA grupa sekos jaunās EUSALP īstenošanai un nodrošinās, ka stratēģijā vispirms tiek ievērotas Alpu 

reģionā esošo kalnu rajonu intereses un atbilstoši tiek ņemtas vērā to apkārtnes un tajā esošo pilsētu 

intereses un lai šo apgabalu mijiedarbība būtu savstarpēji izdevīga. 

 

Ceļā uz līdzsvarotu politiku attiecībā uz pilsētām un lauku reģioniem 

 

EA grupa atzīst reālo un jūtamo labumu, ko Eiropas iedzīvotāji guvuši, pateicoties dalībvalstu un 

Eiropas Komisijas atbalstam ilgtermiņa, spēcīgai un saskaņotai struktūrpolitikai un kohēzijas politikai. 

 

Lai gan pilsētu atjaunošana ir ļoti būtiska joma, ir svarīgi atzīt visu Eiropas reģionu un vietējo kopienu 

nozīmi un lomu, ko tās pilda spēcīgas ekonomikas veidošanā. EA grupa stingri ieteiks, lai no 

struktūrfondu līdzekļiem turpmāk finansētajās programmās būtu iekļauti tādi jautājumi kā pilsētu un 

lauku reģionu atjaunošana, sociālā maznodrošinātība, īpašas iniciatīvas saistībā ar mājokļiem, 

ekonomikas pārstrukturēšana un sabiedriskais transports, kā arī lauku un kalnu reģionu atveseļošana. 

 

EA grupa vēlas redzēt skaidru rīcību pilsētu un lielpilsētu centru atdzīvināšanas jomā, jo īpaši attiecībā 

uz pilsētu centru pārveidi, jo, kamēr pilsētu nomalēs notikusi plaša iepirkšanās zonu attīstība, centri ir 

tikuši pamesti novārtā. 

 

EA grupa atzīst visu Eiropas reģionu nozīmīgumu un to, cik svarīgi turpmākajās programmās ir 

nodrošināt līdzsvaru starp pilsētām un lauku reģioniem. Lauku kopienas ir svarīga Eiropas daļa, kas 

nodrošina pilsētu funkcionēšanai vajadzīgo dzinējspēku, un iestādēm visās darbībās ir jānodrošina 

līdzsvarota pieeja. EA grupa uzskata lauku, lauksaimniecības un kalnu apgabalus par būtisku vērtību 

vietējā līmeņa ekonomikas un sociālajā attīstībā un aicina Eiropas iestādes vairāk ņemt vērā lauku 

reģionu vajadzības un panākt atbilstošu līdzsvaru starp pilsētu un lauku attīstības politiku. EA grupa 

tic lauksaimniecības politikai, kas sniedzas “no lauku saimniecības līdz galdam”; jānodrošina, lai lielā 

apjomā būtu pieejami kvalitatīvi un izsekojami lauksaimniecības produkti, vienlaikus aizsargājot 

dabas un vides resursus mūsu reģionos. 

 

Ilgtspējīgs tūrisms 

 

EA grupa vēlas norādīt, ka tūrisms ir globāla parādība, kas veidojas vietējā līmenī, bet, ņemot vērā ļoti 

daudzveidīgo konkurenci, tam ir jāatrod sava niša. Tāpēc grupa uzskata, ka konsekventas politikas 

izstrāde ilgtspējīga tūrisma jomā nodrošinās reālus ieguvumus vietējām kopienām gan saimnieciskajā, 

gan vides aspektā. Tūrisms ir būtisks IKP un nodarbinātības faktors visos līmeņos — vietējā, 

reģionālā, valstu un Eiropas līmenī. EA grupa atzīst tūrisma svarīgo nozīmi reģionālās attīstības un 

teritoriālās kohēzijas veicināšanā un mudina Eiropas Komisiju turpināt uzsvērt tūrisma transversālo 



 

COR-2014-07330-00-02-INFO-TRA (EN) 7/10 

raksturu un nodrošināt dalībvalstis un vietējās un reģionālās pašvaldības ar atbilstošiem un pieejamiem 

finanšu instrumentiem, veicinot un atbalstot pasākumus šajā nozarē. Jo īpaši EA grupa aicina 

Komisiju turpināt veicināt pasākumus ar mērķi atbalstīt ilgtspējīgu tūrismu. 

 

Vide un klimata pārmaiņas 

 

EA grupa sekos līdzi, kā virzīsies Eiropas Komisijas iniciatīvas, kuras palīdzēs Eiropas Savienībai 

sasniegt mazoglekļa un resursu izmantošanas ziņā efektīvu ekonomiku, cīnoties ar klimata pārmaiņu 

problēmām, vides degradēšanos, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un uzlabojot ilgtspējīgu 

mobilitāti. 

 

EA grupa ir apņēmusies veicināt informētību un palīdzēt vietējā un reģionālajā līmenī samazināt 

oglekļa dioksīda pēdu, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā dažādo energoresursu struktūru un atšķirīgos 

vietējos apstākļus visā ES. 

 

Mēs vēlamies redzēt vērienīgus globālus nolīgumus, kas rosina visus reģionus iesaistīties emisiju 

samazināšanā un centienos nodrošināt ekoloģiski ilgtspējīgu nākotni Eiropai. 

 

Grupa strādās, lai nodrošinātu to, ka uzsvars tiek likts uz ekoloģiskajiem ieguldījumiem, ar mērķi 

nodrošināt ilgtspējīgu mobilitāti un dabas resursu efektīvu izmantošanu, īstenojot stratēģiju “Eiropa 

2020”. 

 

Aprites ekonomika un atkritumi 

 

EA grupa uzsver, cik svarīga nozīme ir virzībai uz resursu ziņā efektīvāku ekonomiku, kurā, cik vien 

iespējams, tiek gudri izmantota dabas resursu, izejvielu un atkritumu atkārtota izmantošana un 

pārstrāde. 

 

Šajā sakarā mēs jo īpaši aicinām Eiropas Komisiju steidzami pieņemt jaunas iniciatīvas aprites 

ekonomikas veicināšanai, tādējādi ļaujot ES novērst vērtīgu izejvielu, piemēram, plastmasas, zudumu, 

veicināt pārstrādi, samazināt emisijas un ietekmi uz vidi, vienlaikus radot jaunas darbvietas un 

ekonomiskās attīstības iespējas. 

 

Bioekonomika 

 

Bioloģiskā daudzveidība ir viena no svarīgākajām ES prioritātēm vides jomā. 

 

Grupa uzskata, ka ir būtiski turpināt īstenot ilgtspējīgu mežsaimniecības politiku un strādāt, lai 

ievērojami palielinātu meža biomasas īpatsvaru atjaunojamās enerģijas ražošanā. 

 

EA grupa atbalsta reģionālo bioloģiskās daudzveidības stratēģiju izvēršanu un rīcības plānus, lai 

palīdzētu nodrošināt enerģijas avotu nākotni un palielināt to saimniecisko potenciālu. Mēs vēlamies 

panākt vienprātību attiecībā uz centieniem novērst Eiropas atkarību no fosilā kurināmā un attīstīt uz 

bioloģisko ražošanu balstītu ekonomiku. 
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Enerģētika 

 

Enerģija ir viens no galvenajiem labklājības avotiem visās sabiedrībās. Eiropas līmenī ir jāpieņem 

virkne būtisku lēmumu un jāizdara izvēle, lai uzlabotu energoapgādi un veicinātu atjaunojamo 

enerģiju un energoefektivitāti. EA grupa aicina pabeigt iekšējā enerģijas tirgus izveidi un radīt patiesu 

enerģētikas savienību ar savstarpēji saistītiem enerģijas tīkliem, kā arī ieviest jaunus pasākumus un 

ekonomiskos stimulus, lai veicinātu energoefektivitāti. EA grupa jo īpaši vēlas pasākumus, kas 

palīdzēs Eiropai apgūt atjaunojamās enerģijas avotu milzīgo potenciālu, piemēram, plūdmaiņu, viļņu, 

ģeotermālo, vēja, saules enerģiju, hidroenerģiju un ilgtspējīgu biomasu. ES ir vairāk jādara, lai 

veicinātu tīrākus enerģijas avotus un energoefektivitāti un lai palīdzētu vietējām pašvaldībām izmantot 

savu dabas resursu potenciālu, vienlaikus nodrošinot iedzīvotājiem enerģiju par pieņemamām cenām. 

 

EA grupa aicinās Eiropas Komisiju nodrošināt finansējumu, lai Pilsētas mēru paktu parakstījušās 

pilsētas un reģioni varētu sasniegt paktā noteiktos mērķus. 

 

3. Spēcīgāka Eiropas loma pasaulē 

 

Mūsu grupa vēlas uzsvērt dažus no šādiem jautājumiem. 

 

Eiropa kā globāls partneris  

 

Eiropas apvienošanas process pirmkārt un galvenokārt ir miera projekts. Brīvības un miera telpas 

paplašināšanai, jo īpaši, aptverot ES kaimiņattiecību telpu plašākā nozīmē, jābūt visaptverošam 

Eiropas politikas mērķim. 

 

EA grupa atkārtoti norāda, ka Eiropas Savienībai pasaulē jāpauž spēcīga nostāja ārējo attiecību 

jautājumos. 

 

EA grupa aicinās ES iestādes padarīt paplašināšanās politiku efektīvāku, turpināt sarunas ar valstīm, 

kuras vēlas pievienoties, un nodrošināt stipru kaimiņattiecību politiku. Būtu jānodrošina būtisks 

atbalsts Eiropas Savienības kaimiņvalstīm, lai attīstītu demokrātiju un labklājību šajās valstīs.  

 

Mēs ticam ciešākai sadarbībai ar kaimiņvalstīm.  

 

Migrācija 

 

EA grupa atbalsta pamattiesībām atbilstošu imigrācijas un migrācijas politiku, vienlaikus pienācīgi 

ņemot vērā reģionu un vietējo pašvaldību vajadzības un problēmas.  

 

Vienlaikus grupa aicina uz lielāku solidaritāti un sadarbību starp dalībvalstīm centienos ieviest 

saskaņotus tiesību aktus imigrācijas jomā, ārējo robežu patrulēšanā un cīņā pret nelikumīgu imigrāciju 

un cilvēku tirdzniecību. Mēs cenšamies palielināt informētību Eiropas Savienībā par konkrētajām 

grūtībām, kas skar pierobežas reģionus, kuri risina humanitārās krīzes. 
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Drošība un miers 

 

EA grupa nosoda jebkāda veida agresiju un apvienos spēkus ar citiem partneriem, lai veicinātu mieru, 

solidaritāti, stabilitāti un drošību gan Eiropas Savienībā, gan pie tās robežām, vienlaikus atbalstot 

kaimiņvalstis centienos veicināt vietējo demokrātiju un vietējo attīstību. 

 

EA grupa turpinās uzstāt uz Eiropas Komisijas pienākumu sniegt atbalstu un palīdzību Ukrainai un 

rosina vietējo sadarbību starp ES un Ukrainas vietējām un reģionālajām pašvaldībām. 

 

EA grupa uzskata, ka ir svarīgi, lai vietējās un reģionālās pašvaldības būtu iesaistītas cīņā pret 

organizēto noziedzību, terorismu un teroristu radikalizāciju, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību 

pilsētās un lauku apvidos. 

 

Pamatojoties uz šiem iepriekš izvirzītajiem mērķiem un iepriekš minētajiem gaidāmajiem notikumiem, 

EA grupa vēlas uzsvērt arī šādu jautājumu: 

 

4. Eiropas pārvaldība un starpiestāžu dimensija 

 

EA grupa atkārtoti apstiprina, ka grupas mērķis ir labāka Eiropas pārvaldība, ievērojami uzlabojot 

Savienības darbību un padarot to vienkāršāku un pārredzamāku nekā tā ir atbilstoši pašreiz spēkā 

esošajiem līgumiem. Grupa piekrīt Eiropas Komisijas viedoklim, ka Eiropas Savienība sasniegs tās 

mērķus vienīgi tad, ja savu ieguldījumu kopīgi sniegs Kopienas un valsts līmeņa iestādes un reģionālās 

un vietējās pašvaldības, kā arī iedzīvotāji. Grupa strādās pie tā, lai stiprinātu konsultāciju un tiesību 

aktu ietekmes novērtēšanas procesus, ko Komisija ierosinājusi saistībā ar labāka regulējuma mērķi. 

Grupa arī turpinās stiprināt sadarbību ar citām Eiropas iestādēm, it īpaši ar Eiropas Parlamentu un 

Padomi, lai nodrošinātu RK viedokļa un ieteikumu ietekmes efektivitāti. 

 

Visas minētās prioritātes tiks īstenotas, ievērojot subsidiaritātes, proporcionalitātes un administratīvās 

vienkāršošanas principus. 
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Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzam sazināties ar: 

 

EA sekretariāts 

Reģionu komiteja 

 

Rue Belliard / Belliardstraat 99-101 

B – 1040 Brussels 

Tālr.: +32 – 2 - 282 – 2245 

Fakss: +32 – 2 – 282 – 2334 

E-pasts: micheal.oconchuir@cor.europa.eu 
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