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1.

IEVADS

Iekšlietu politikas virzienu nozīme pēdējo gadu laikā ir pastāvīgi palielinājusies. Šo politikas
virzienu mērķis ir izveidot telpu bez iekšējām robežām, kur ES pilsoņi un trešo valstu
valstspiederīgie varētu ieceļot, pārvietoties, dzīvot un strādāt, bagātinot ar jaunām idejām,
kapitālu, kompetenci un inovācijām vai aizpildot brīvās vietas valstu darba tirgos, turklāt ar
pārliecību, ka viņu tiesības tiks pilnībā ievērotas un viņu drošība – garantēta. Šā mērķa
sasniegšanai būtiska ir sadarbība ar valstīm ārpus ES un starptautiskajām organizācijām.
2.

PROBLĒMAS DEFINĪCIJA

2.1.

Politikas uzdevumi

Nākamās daudzgadu finanšu shēmas laikā (2014.–2020. gadā) ES saskarsies ar būtiskiem
uzdevumiem iekšlietu jomā. Paredzams, ka patvēruma jomā saglabāsies faktori, kas liek
personām meklēt patvērumu un starptautisku aizsardzību ES, piemēram, kari, represīvi režīmi
un politiska nestabilitāte. Patvēruma vai noteikta veida starptautiskas aizsardzības meklētāju
plūsmas var ievērojami svārstīties, un to sastāvā var būt daudzas dažādas grupas ar atšķirīgām
vajadzībām un motivāciju. Darbam ar šīm plūsmām dalībvalstīm būs nepieciešami ievērojami
līdzekļi un spējas, un dažas valstis to ģeogrāfiskā novietojuma dēļ uzņems neproporcionāli
lielu skaitu patvēruma meklētāju.
Likumīgi uzturošas trešo valstu valstspiederīgo integrācija ir ES galvenā problēma.
Integrācijas trūkums var radīt sociālas grūtības, kuru risināšanas izmaksas būs jāsedz visai
sabiedrībai kopumā. Labāka integrācija ļauj legālajiem migrantiem aktīvi piedalīties
uzņēmējas valsts sabiedriskajā dzīvē un palīdzēt ES ekonomikai risināt pašreizējās
demogrāfiskās problēmas. Paredzams, ka legālo migrantu ieplūšana pakāpeniski palielināsies,
jo īpaši darbaspēka migrācijas jomā. Tādēļ ir paredzams, ka pieaugs arī vajadzība pēc trešo
valstu valstspiederīgo integrācijas.
Ģeogrāfiskā novietojuma vai pievilcīga ekonomiskā profila dēļ dažas dalībvalstis uzņem
nesamērīgi lielu skaitu nelikumīgo migrantu. Nelikumīga ieceļošana dārgi izmaksā ne tikai
galamērķa dalībvalstīm, bet arī pašiem migrantiem. Iespējams, ka jaunu nelikumīgo migrantu
skaits samazināsies, lai gan nav paredzams, ka esošo nelikumīgo migrantu daudzums ES
būtiski mazināsies, pat ja ievērojami uzlabotos nelikumīgo migrantu atklāšana un izraidīšana.
Līdz ar to ir paredzams, ka atgriešanas pārvaldība joprojām radīs problēmas.
Efektīva, iedarbīga un droša robežkontrole ir būtiska, lai nodrošinātu personu brīvu
pārvietošanos ES teritorijā, kā arī iekšējās drošības uzturēšanu. Dalībvalstīm ir ļoti atšķirīgs
ārējās robežas garums un robežšķērsošanas punktu skaits un veids. Tādēļ dažas dalībvalstis
sedz nesamērīgi lielu daļu saistīto izmaksu. Tā kā personas ar derīgu vīzu vai uzturēšanās
atļauju var brīvi pārvietoties Šengenas zonā, dalībvalstis ir ieinteresētas piemērot vienotus
standartus. Paredzams, ka pieaugs robežšķērsošanas gadījumu skaits, kā arī ES robežu
pārvaldības problēmas.
Organizētā noziedzība dažādās izpausmēs, terorisms un citi ar drošību saistīti riski (tostarp to
novērtēšana un pārvaldība) rada ES būtiskas problēmas. Paredzams, ka kopējais noziedzības
līmenis joprojām būs stabils, taču noziedzīgo nodarījumu veids mainīsies un noziedznieki
sāks izmantot jaunās tehnoloģijas. Paredzams, ka var palielināties pārrobežu un organizētā
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noziedzība, un tā kļūs sarežģītāka un starptautiskāka. Daži noziedzīgo nodarījumu veidi,
piemēram, krāpšana, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un kibernoziegumi, var pieaugt.
Kaut arī pastāvīgie dalībvalstu centieni un ES likumdošanas pasākumi var samazināt teroristu
aktivitātes, terorisma draudu transnacionālā būtība joprojām ir aktuāla, un ir maz izredžu, ka
paredzamā nākotnē šis apdraudējums būtiski mazināsies.
Nesenie notikumi pie Grieķijas un Turcijas robežas un Vidusjūras reģiona dienviddaļā arī
pierāda to, cik svarīgi ir ES izstrādāt visaptverošu nostāju migrācijas jautājumos, kas attiektos
uz dažādiem aspektiem, piemēram, pastiprinātu robežu pārvaldību un Šengenas regulējumu,
labākiem risinājumiem legālai migrācijai, paraugprakses integrācijas jautājumos labāku
izplatīšanu, nostiprinātu kopīgo Eiropas patvēruma sistēmu un stratēģiskāku pieeju attiecībām
ar trešām valstīm migrācijas jautājumos.
2.2.

Pašreizējie finanšu instrumenti iekšlietu jomā pienācīgi nerisina nākotnes
vajadzības un prioritātes

Kaut arī pašreizējie finanšu instrumenti iekšlietu jomā kopumā ir uzskatāmi par tādiem, kas
ļauj sasniegt mērķus un darbojas efektīvi, tie pilnībā nerisina iepriekš minētās problēmas.
Vispārīgā solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldības programma (dalīta pārvaldība)
Eiropas Bēgļu fondam nepietiek līdzekļu, lai pienācīgi atbalstītu visaptverošu ES
pārvietošanas politiku un stimulētu dalībvalstis piedalīties pārvietošanas operācijās,
izmantojot galvojumus. Tas arī neparedz nekādus papildu finansiālos stimulus, lai ES iekšienē
pārvietotu starptautiskās aizsardzības saņēmējus („pārvietošanu”).
Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds risina integrācijas jautājumus, atbalstot
valstu stratēģijas. Tomēr ir paredzams, ka vajadzība pēc spēju stiprināšanas valstu līmenī
samazināsies, jo dažas integrācijas problēmas efektīvāk tiek risinātas reģionālā un vietējā
līmenī, t. i., līmenī, kas tuvāks indivīdam. Efektīvāk jāizmanto arī īpašie pasākumi un
jāpievēršas migrantu grupām, kuras nevar viegli sasniegt ar parastajiem paņēmieniem.
Eiropas Atgriešanās fonds pašlaik neatbalsta pirmsizraidīšanas uzņemšanas/aizturēšanas
apstākļus un vispārīgos pasākumus nelikumīgās migrācijas mazināšanai.
Ārējo robežu fonds nevar sniegt atbalstu pasākumiem, kuri paredz kontrolēt pārvietošanās
brīvību (iekšzemē) un papildina pasākumus nelikumīgas ieceļošanas novēršanai, dokumentu
pārvaldības (uzturēšanās atļauju datubāzes) uzlabošanai un dokumentu viltošanas novēršanai.
Tas arī neatbalsta iestāžu sadarbību un saišu veidošanu starp dažādām tiesībaizsardzības
iestādēm, tostarp tām, kas strādā ES teritorijas iekšienē.
Vispārējā programma „Drošība un brīvību garantēšana” (centralizēta tieša pārvaldība)
Īpašās programmas ISEC (Noziedzības novēršana un cīņa pret noziedzību) un CIPS (Terora
aktu un citu ar drošību saistītu risku profilakse, gatavība tiem un to seku pārvarēšana)
neatbalsta tiesībaizsardzības aprīkojuma testēšanu un validēšanu, lai mazinātu plaisu starp
izpēti un tehnoloģiju izstrādi un operatīvo īstenošanu/sērijveida piemērošanu, vai
tiesībaizsardzības iestāžu strukturālo spēju stiprināšanu, iepērkot aprīkojumu, piemēram,
atklāšanas ierīces un IT sistēmas. Ir sarežģīti finansēt noteiktas darbības, piemēram, kopīgās
izmeklēšanas grupas vai jaunākos politikas virzienus, kam nepieciešama lielāka elastība,
piemēram, krīzes pārvaldībā.

LV

3

LV

2.3.

Iekšlietu politiku ārējā dimensija nav pienācīgi atbalstīta

Esošās ārējās palīdzības programmas nav paredzētas iekšlietu politiku ārējās dimensijas
atbalstam, bet galvenokārt tam, lai finansētu citus mērķus, jo īpaši paplašināšanās, attīstības
un kaimiņattiecību politiku ar mērķi apmierināt saņēmējas valsts vajadzības. Kaut arī šāda
palīdzība būtu jāsaglabā, ES acīmredzami pietrūkst ietekmes sviru, lai ES varētu sekot savām
politikas prioritātēm un tās īstenot, kā arī parūpēties par ES tiešajām interesēm, piemēram,
migrācijas plūsmu pārvaldību un drošību.
Šo problēmu padziļina fakts, ka iekšlietu finanšu programmu pašreizējā paaudze arī
nepievēršas ārējai dimensijai. Kaut arī pašlaik ir iespējams finansiāli atbalstīt dažas darbības
trešās valstīs, jo īpaši, lai nodrošinātu finansējuma teritoriālo nepārtrauktību, sākot to ES
teritorijā un turpinot trešās valstīs, šīs darbības ir ļoti ierobežotas. Finansējums ir
nepietiekams sarunām par atpakaļuzņemšanas nolīgumiem un to īstenošanai, mobilitātes
partnerībām un reģionālās aizsardzības programmām, lai sniegtu palīdzību trešām valstīm,
uzlabojot to robežu pārvaldību, vai lai sadarbotos ar trešām valstīm tādās jomās kā cilvēku,
narkotiku un ieroču tirdzniecība, starptautisko noziedznieku tīklu likvidēšana, terorisma un
citu ar drošību saistītu risku novēršana.
2.4.

Izpildu mehānismu operatīvie ierobežojumi iekšlietu jomā

Četriem dalītās pārvaldības fondiem katram ir savs juridiskais pamats un īstenošanas
noteikumi. Tas izraisa ieguldītā darba dublēšanos un noteikumu atkārtošanos, tā savukārt
radot papildu darba slodzi, atšķirīgu interpretāciju risku un paaugstinātu kļūdas iespējamību.
Fondi apvieno daudzgadu shēmu ar ikgadējo programmu veidošanu, un tas ir sarežģīti,
laikietilpīgi un grūti pārvaldāmi. Attiecībā uz finanšu pārvaldību un vadības un kontroles
sistēmām tie ir līdzīgi, kaut arī atšķiras no citiem fondiem, kam arī ir dalītā pārvalde, jo īpaši
no struktūrfondiem, un tas rada apjukumu.
Dotācijas, ko piešķir tiešās pārvaldības projektiem (ISEC un CIPS), kopumā ir nelielas, tāpēc
tās nevar izmantot stratēģiskiem mērķiem, turklāt rodas līdzekļu neizlietošanas problēma. Tā
kā atbilstības noteikumi ir sarežģīti, salīdzinoši augsts ir vispārējais kļūdas rādītājs izmaksu
pieprasījumos, ko iesniedz gala saņēmēji, tādēļ ir nepieciešami pastiprināti ex-ante un ex-post
kontroles pasākumi, radot lielu administratīvā darba slodzi. Arī dotāciju pieprasīšanas process
ir pārāk ilgs, neļaujot tiesībaizsardzības iestādēm ātri noorganizēt operācijas, reaģējot uz
jauniem apdraudējumiem.
Nesenie notikumi Vidusjūras reģiona dienviddaļā apliecināja to, cik svarīgas ES ir spējas ātri
un efektīvi reaģēt krīzes situācijās. Pašreizējais ārkārtas reaģēšanas mehānisms attiecas tikai
uz krīzēm saistībā ar patvēruma meklēšanu, un tas nespēj ātri un efektīvi reaģēt krīzes
situācijās. Arī pieejamais finansējums ir pārāk mazs.
3.

SUBSIDIARITĀTES ANALĪZE

3.1.

ES tiesības rīkoties

ES tiesības rīkoties iekšlietu jomā galvenokārt ir atvasinātas no Līguma par Eiropas
Savienības darbību (LESD) V sadaļu, jo īpaši uz LESD 77. panta 2. punktu, 78. panta
2. punktu, 79. panta 2. un 4. punktu, 82. panta 1. punktu, 84. pantu un 87. panta 2. punktu.
Sadarbību ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām regulē LESD 212. panta
3. punkts.
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3.2.

Subsidiaritāte

Uzdevumus, ar ko ES saskaras iekšlietu jomā, dalībvalstis nevar atrisināt tikai saviem
spēkiem vien. Migrācijas plūsmu regulēšanai, ES ārējo robežu pārvaldībai un ES drošībai
dalībvalstīm ir jāiegulda lieli līdzekļi un jāattīsta būtiskas spējas. ES finansējums ir
mehānisms, kas iedzīvina solidaritātes principa finansiālās sekas un ļauj taisnīgi sadalīt
atbildību starp dalībvalstīm, un bez tā dažām valstīm būtu nesamērīgi liels slogs, ko rada
garas robežas vai migrācijas uzplūdi. Uzlabota operatīvā sadarbība, kas paredz apvienot
līdzekļus, sekmē apjomradītus ietaupījumus un sinerģiju, tādējādi nodrošinot sabiedrisko
līdzekļu efektīvāku izmantošanu un pastiprinot solidaritāti un savstarpēju uzticēšanos starp
dalībvalstīm. ES finansējums var radīt arī ietekmes sviras, kas nepieciešamas trešo valstu
pārliecināšanai sadarboties ar ES jautājumos, kuri lielākoties attiecas uz ES un dalībvalstīm.
4.

MĒRĶI

Paziņojums „Budžets stratēģijai „Eiropa 2020””1 informēja par divu fondu izveidi.
Fonds

Mērķis

Budžets
2011. gada cenās
(miljonos euro)

Migrācijas un patvēruma
fonds

Atbalsts pasākumiem saistībā ar patvērumu un migrāciju,
trešo valstu valstspiederīgo integrācija un atgriešanās

3,433

Iekšējās drošības fonds

Finansiāla palīdzība iniciatīvām ārējo robežu un iekšējās
drošības jomās

4,113

Minēto fondu vispārīgie un konkrētie mērķi
Vispārīgie mērķi

Konkrētie mērķi

Veicināt migrācijas plūsmu uz ES
efektīvu pārvaldību jomās ar
maksimālu ES pievienoto vērtību, jo
īpaši balstoties uz solidaritāti, kopīgu
atbildību un sadarbību ar trešām
valstīm

Atvieglot legālo migrāciju uz ES, ievērojot dalībvalstu ekonomiskās
un sociālās vajadzības, un atbalstīt likumīgi uzturošos trešo valstu
valstspiederīgo integrāciju
Atbalstīt kopīgās Eiropas patvēruma sistēmas izveidi
Samazināt nelikumīgo migrāciju un sekmēt labprātīgu atgriešanos
Atbalstīt ES migrācijas politikas ārējos aspektus

Veicināt ES iekšējo drošību, balstoties
uz ārējo robežu pārvaldību un
tiesībaizsardzību, tostarp pastiprinot
gatavību un reaģēšanas pasākumus, ko
vislabāk atbalstīt ar ES finanšu
līdzekļiem, jo īpaši attiecībā uz
transnacionālo sadarbību,
apjomradītiem ietaupījumiem, valsts
un privātām partnerībām un sadarbību
ar trešām valstīm
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Nostiprināt ES ārējās robežas
Atvieglot mobilitāti pāri ES ārējām robežām
Samazināt organizētās noziedzības, terorisma un citu ar drošību
saistītu apdraudējumu risku, palielināt to atklāšanu un sekmīgu
kriminālvajāšanu
Atbalstīt ES iekšējās drošības politikas ārējos aspektus

COM (2011) 500 galīgā redakcija – I un II daļa, 2011. gada 29. jūnijs.
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Šo konkrēto politikas mērķu sasniegšanā pienācīga vērība būtu jāpievērš arī vispārējam
horizontālajam vienkāršošanas mērķim un jo īpaši turpmāko fondu elastīgumam, ātrai
finansējuma izmaksai krīžu gadījumos un administratīvā darba slodzes samazināšanai.
5.

POLITIKAS RISINĀJUMI

A uzdevums – finansēšanas prioritātes
A.1. risinājums – 2013. gadā turpināt finansējuma izmaksu (status quo).
A.2. risinājums – izmaksāt finansējumu vidējā 2007.–2013. gada līmenī.
A.3. risinājums – ieviest abos fondos ārējās dimensijas komponenti, lai trešās valstīs vai
saistībā ar tām finansētu pasākumus, kas galvenokārt atbilst ES interesēm un mērķiem, kam ir
tieša ietekme ES un tās dalībvalstīs un kas nodrošina to, ka tiek turpinātas ES teritorijā
īstenotās darbības. Šis finansējums nav paredzēts tādu darbību atbalstam, kas ir vērstas uz
attīstību, un tas atbilstīgā gadījumā papildinās finansiālo palīdzību, ko sniedz ar ES ārējās
palīdzības instrumenta starpniecību. Finansējuma samazināšana visās politikas jomās, bet ar
lielāku vērienu tajās jomās, kur atbalsts ārējo pasākumu pievienotā vērtība un to ietekme ir
paredzama lielāka.
B uzdevums – dalītā pārvaldība
B.1. risinājums – kopīga daudzgadu shēma atbilstoši vispārīgi definētajām politiskajām
prioritātēm, kas noteiktas ES stratēģiskajās pamatnostādnēs attiecībā uz valsts ikgadējām
programmām (status quo).
B.2. risinājums – tikai daudzgadu programmu veidošana tāpat kā struktūrfondiem.
B.3. risinājums – augstākā līmeņa politikas dialogs iekšlietu jomā, pievēršoties iekšlietu
mērķiem un finansējumam atsevišķās dalībvalstīs, lai atbalstītu šo valstu daudzgadu
programmu izstrādi un uzraudzību saskaņā ar ES prioritātēm.
C uzdevums – centralizētā pārvaldība (tieša un netieša)
C.1. risinājums – dažādu dotāciju izmaksa un iepirkumi, lai sniegtu finansiālu atbalstu
transnacionāliem projektiem un nevalstiskiem dalībniekiem, sekmētu politikai atbilstošus
pasākumus un iepirktu pakalpojumus (status quo).
C.2. risinājums – iepirkumi tikai centralizētā pārvaldībā un dotāciju izmaksas pārtraukšana.
C.3. risinājums – uzlabota un dažādota centralizētā pārvaldība, slēdzot ieguldījuma
nolīgumus ar starptautiskajām organizācijām, veidojot sistēmiskas partnerības ar pilsonisko
sabiedrību un deleģējot konkrētus uzdevumus esošajām aģentūrām (netiešā pārvaldība).
Neliels skaits dotāciju joprojām tiktu piešķirts konkursa kārtībā. Iepirkumi tiktu saglabāti.
D uzdevums – ārkārtas reaģēšanas mehānisms
D.1. risinājums – pašreizējais ārkārtas reaģēšanas mehānisms, pamatojoties uz dalīto
pārvaldību patvēruma jomā un neietverot citas ar migrāciju vai drošību saistītas krīzes (status
quo).
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D.2. risinājums – pašreizējā ārkārtas reaģēšanas mehānisma uzlabošana, pakļaujot to
centralizētai pārvaldībai un attiecinot uz citām ar migrāciju vai drošību saistītām krīzēm.
Ārkārtas pasākumu ilgums tiktu pagarināts no pašreizējiem 6 līdz 18 mēnešiem, un
atbildīgajam komisāram tiktu piešķirtas pilnvaras apstiprināt ārkārtas pasākumu tēriņus dažu
dienu laikā pēc ārkārtas situācijas rašanās.
D.3. risinājums – D.2. risinājumā paredzētais mehānisms tiktu attiecināts uz migrācijas jomu,
bet ne uz iekšējo drošību. Iekšējā drošība tiktu iekļauta ES Solidaritātes fonda piemērošanas
jomā.
6.

IETEKMES NOVĒRTĒJUMS

A uzdevums – finansēšanas prioritātes
A.1. risinājums – līdzekļu izmaksāšana 2013. gadā (status quo). Dalībvalstu patvēruma
sistēmām būs grūtāk atbilstoši regulēt sarežģītās un svārstīgās migrācijas plūsmas. Dažām
dalībvalstīm nāktos segt nesamērīgas izmaksas saistībā ar bēgļu un patvēruma meklētāju
uzņemšanu. Nepietiktu līdzekļu pārvietošanas operācijām vai papildu atbalstam dalībvalstīm,
kam jāizjūt īpaši spēcīgs spiediens uz šo valstu patvēruma sistēmām. Dalībvalstis turpinātu
izstrādāt valsts/reģionāla līmeņa integrācijas stratēģijas vai nostiprināt jau esošās stratēģijas.
Tas uzlabos trešo valstu valstspiederīgo integrāciju un tādējādi labvēlīgi ietekmētu sociālo
kohēziju un ES ekonomiku, tomēr laika gaitā varētu samazināties spēju attīstīšanas
finansējuma pievienotā vērtība. Turpinātu uzlaboties atgriešanas procesa pārvaldības spējas,
taču atbalsts tiktu piešķirts aizturēšanas/uzņemšanas spēju attīstīšanai. Kaut arī dalībvalstis
būtu labāk aprīkotas liela skaita nelikumīgo migrantu atpakaļnosūtīšanai, laika gaitā varētu
samazināties turpmākās/papildu spēju attīstīšanas pievienotā vērtība. To dalībvalstu centieni,
kas veic robežkontroles uzdevumus visas ES vārdā un interesēs, tiktu sistemātiski atbalstīti no
ES budžeta, šādi ļaujot konkrēti izpausties solidaritātes un dalītās atbildības principiem. Jaunu
tehnoloģiju izmantošana uzlabotu robežu drošību un radītu labvēlīgu ietekmi uz ekonomiku,
jo veicinātu inovācijas, atvieglotu bona fide ceļotāju ceļošanu uz ES un no tās. Konsekventāka
ES finansējuma izmantošana konsulārajai sadarbībai vīzu jautājumos un atbalsts vietējiem
robežšķērsošanas mehānismiem konkrētos robežas posmos radītu efektivitātes ieguvumus,
tādējādi labvēlīgi ietekmējot ES ekonomiku. EUROSUR izveide arī ļautu samazināt
nelikumīgo migrāciju, pārrobežu noziedzību un migrantu bojāeju jūrā. Iekšējās drošības
jomas galvenās prioritātes tiktu finansiāli stimulētas. Paredzams, ka tas uzlabotu ES drošību
ilgtermiņā, lai gan joprojām būtu sarežģīti finansēt kopīgo izmeklēšanas grupu veiktos
pasākumus vai jaunākos politikas virzienus, piemēram, ārkārtas palīdzību un krīzes
pārvaldību, kur elastībai ir liela nozīme. Iekšlietu politiku ārējā dimensija netiktu ņemta vērā,
un sekas jau ir izskaidrotas iepriekš.
A.2. risinājums – finansējuma izmaksa vidējā 2007.–2013. gada līmenī. Uzlabotos
patvēruma sniegšanas standarti, un dalībvalstis varētu regulēt sarežģītās un svārstīgās
migrācijas plūsmas, kā arī novērst nesamērīgu spiedienu uz patvēruma sistēmām. Tomēr
netiktu pietiekami atbalstīta ES pārvietošanas shēmas izveide, un dalībvalstis netiktu
stimulētas piedalīties starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārvietošanā ES iekšienē.
Paredzams, ka likumīgi uzturošos trešo valstu valstspiederīgo integrācijas ietekme būs līdzīga
A.1. risinājuma radītajai ietekmei. Mazāks ES atbalsts nelikumīgo migrantu atgriešanai varētu
samazināt atgriešanās gadījumu skaitu un palielināt ES paliekošo nelikumīgo migrantu skaitu.
Dalībvalstis var sadarboties divpusēji ar citām valstīm, kam ir līdzīgas problēmas, vai tieši ar
trešām valstīm, lai noteiktā mērā varētu ietekmēt migrantu skaitu nākotnē, un tas var novirzīt
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un palielināt šīs plūsmas uz citām dalībvalstīm. Paredzams, ka pasliktināsies to nelikumīgo
imigrantu situācija, kurus bieži nodarbina ēnu ekonomikā. Mazāks finansējums ārējo robežu
pārvaldībai liks novērsties no vispārējiem spēju attīstīšanas centieniem un pievērsties
konkrētiem projektiem, piemēram, EUROSUR ieviešanai un/vai jaunu IT sistēmu izstrādei.
Tas ļautu saglabāt robežu drošības pašreizējo līmeni, tomēr ar to nepietiktu, lai varētu atbalstīt
priekšstatu par robežkontroli kā „sabiedrisku pakalpojumu”. Paplašinot finansiālo atbalstu
praktiskās sadarbības nostiprināšanai starp tiesībaizsardzības iestādēm, dalībvalstis varētu
efektīvāk apkarot dažādu veidu smagos noziedzīgos nodarījumus un organizētos noziedzību.
Iekšlietu politiku ārējā dimensija lielākoties paliktu nerisināta. Tādējādi ES nevarētu palielināt
ietekmi uz trešām valstīm, lai mudinātu tās sadarboties ar ES jautājumos, kas attiecas uz ES
un dalībvalstīm, bet varētu nebūt prioritāri pašām trešām valstīm (atpakaļuzņemšana,
nelikumīgās migrācijas apkarošana, robežu pārvaldības nostiprināšana utt.).
A.3. risinājums – līdzekļu pārdale ar ārējās dimensijas komponenti. Uzlabotos patvēruma
sniegšanas standarti, un ES un dalībvalstis varētu regulēt sarežģītās un svārstīgās migrācijas
plūsmas, kā arī novērst nesamērīgu spiedienu uz valstu patvēruma sniegšanas sistēmām,
izveidot ES pārvietošanas shēmu un radīt papildu finansiālos stimulus starptautiskās
aizsardzības saņēmēju pārvietošanai ES iekšienē. Reģionālās aizsardzības programmas
izlīdzinātu slogu, kas gulstas uz šīm valstīm, un ļautu to taisnīgi sadalīt starp ES un
dalībvalstīm, atrodot ilgtspējīgus risinājumus ar starptautiskās bēgļu aizsardzības sistēmas
palīdzību. Paredzams, ka pāreja uz atbalstu konkrētākām stratēģijām, kas paredzētas trešo
valstu valstspiederīgo integrācijas veicināšanai vietējā līmenī un ko īstenos galvenokārt
vietējās vai reģionālās iestādes un nevalstiskie dalībnieki, labvēlīgi ietekmēs sociālo kohēziju
un ES ekonomiku kopumā, kā arī konkrēti uzlabos trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātības
iespējas. Plašāks atbalsts Mobilitātes partnerību ieviešanai, ko papildina padziļināta ES
sadarbība ar starptautiskajām organizācijām, palīdzētu uzlabot operatīvo sinerģiju un
palielinātu efektivitāti. Atgriešanas operāciju pārveidošana par brīvprātīgas atgriešanās
atbalstu, reintegrācijas pasākumi un dalībvalstu aizturēšanas spēju uzlabošana būtiski uzlabos
lietu pārvaldības kvalitāti dalībvalstīs, ļaus dalībvalstīm piedāvāt līdzekļus, kas nodrošinās
būtiskus repatriācijas stimulus visiem potenciālajiem repatriantiem un ļaus pilnībā ievērot
abus savstarpēji saistītos principus par priekšroku brīvprātīgai atgriešanās īstenošanai saskaņā
ar ES standartiem un humānu un cieņas pilnu attieksmi pret visiem potenciālajiem
repatriantiem. Atbalsts atpakaļuzņemšanas nolīgumu īstenošanai būtiski uzlabotu nelikumīgās
migrācijas apkarošanu. Apvienotā ietekme, ko radīs ES pārvietošanas shēma, Reģionālās
aizsardzības programmas, Mobilitātes partnerības un atpakaļuzņemšanas nolīgumi, varētu
mazināt vajadzību pēc ārkārtas finansējuma pēkšņam migrācijas spiedienam, vajadzību pēc
starptautiskās aizsardzības izcelsmes valstīs un dalībvalstīs, nelikumīgas ieceļošanas ES
gadījumu skaitu un vajadzību pēc atgriešanās operāciju finansējuma. Paredzams, ka ietekme
uz ārējām robežām būs tāda pati kā 1. risinājumā paredzētā ietekme, taču ārējās dimensijas
komponente un efektīvāka sadarbība starp Frontex un trešām valstīm robežu pārvaldības
jautājumos varētu paaugstināt nelikumīgo migrantu atklāšanas rādītājus vai novērst viņu
ieceļošanu ES. Iekšējās drošības jomas galvenās prioritātes tiktu īstenotas, tādējādi uzlabojot
ES drošību ilgtermiņā. Atbalsts iekšējās drošības politiku ārējai dimensijai palielinātu izpratni
par drošības apdraudējumiem, kas rodas trešās valstīs. Kopā ar sadarbību ar šīm valstīm citās
jomās, piemēram, migrācijas pārvaldībā, paaugstinātos to iejaukšanās pasākumu efektivitāte,
kuru mērķis ir novērst un atklāt potenciālos teroristu un organizētās noziedzības draudus.
B uzdevums – dalītā pārvaldība
B.1. risinājums – status quo. Ikgadējo programmu arī turpmāka saglabāšana daudzgadu
shēmas ietvaros ļautu izvēlēties un īstenot pasākumus, kas vairāk atbilst jaunajām ES
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prioritātēm. Kaut arī ikgadējo programmu skaita samazināšana par aptuveni 50 % līdz
apmēram 392 ir uzskatāma par uzlabojumu, sistēma joprojām paliks sarežģīta, laikietilpīga un
grūti pārvaldāma, ar lielu administratīvā darba slodzi. Slēgšanas procedūra nebūtu arī
savienojama ar kārtību, kas paredzēta Finanšu regulas pārskatītājā redakcijā.
B.2. risinājums – daudzgadu programmu veidošana. Tā kā kopumā ir jāpārvalda aptuveni
56 daudzgadu programmas, būtiski samazinātos Komisijas un dalībvalstu administratīvā
darba slodze. Programmu veidošana tiktu saskaņota ar citiem dalītās pārvaldības
instrumentiem, palielinot saskaņotību un skaidrību attiecībā uz visām ieinteresētajām
personām. Lai gan daudzgadu programmu veidošana nodrošina lielāku elastību, tā pienācīgi
nerisina iekšlietu jomas īpatnības.
B.3. risinājums – daudzgadu programmu veidošana ar politisko dialogu. Tā kā kopumā ir
jāpārvalda aptuveni 56 daudzgadu programmas, būtiski samazinātos Komisijas un dalībvalstu
administratīvā darba slodze. Augstākā līmeņa politiskais dialogs ļautu izstrādāt vairāk uz
rezultātiem vērstu pieeju. Tā kā šāda pieeja apvienotu vienkāršošanu ar uz rezultātiem balstītu
programmu veidošanu, tā būtu būtisks uzlabojums, salīdzinot ar status quo.
C uzdevums – centralizētā pārvaldība (tieša un netieša)
C.1. risinājums – status quo. Lielas summas tiktu izdotas centralizētā pārvaldībā, jo īpaši
iekšējās drošības jomā. Necenšoties vienkāršot noteikumus un pamatprocedūras, palielinātos
administratīvā darba slodze gan Komisijai, gan gala saņēmējiem, un tas varētu radīt
paaugstinātu kļūdu rašanās risku.
C.2. risinājums – tikai iepirkums. Nebūtu nepieciešami līdzekļi dotāciju izmantošanas
pārvaldībai. Tomēr nebūtu arī iespējams atbalstīt politiski nepieciešamus inovatīvus
pasākumus, veicināt transnacionālo sadarbību vai atbalstīt un nostiprināt pilsonisko sabiedrību.
Neuzlabotos arī ES spējas ātri un efektīvi reaģēt krīžu gadījumos.
C.3. risinājums – uzlabota un dažādota centralizētā pārvaldība. Dotācijas, ko lielākā daļa
attiecīgo nozares dalībnieku izmantos efektīvāk un lietderīgāk, sekmēs politiski
nepieciešamas darbības. Kaut arī sākotnēji tas varētu nedaudz palielināt administratīvā darba
slodzi, ilgtermiņā uzlabotos attiecības ar galvenajām ieinteresētajām personām un mazinātos
vispārējā darba slodze. Rīkojot atklātus konkursus tikai atsevišķos gadījumos, samazinātos arī
administratīvā darba slodze. Paredzams, ka konkrētu uzdevumu izpildes deleģēšana iekšlietu
aģentūrām, tostarp trešās valstīs, uzlabos sinerģiju un saskaņotību.
D uzdevums – ārkārtas reaģēšanas mehānisms
D.1. risinājums – status quo. ES nespētu ātri un efektīvi reaģēt uz krīzēm patvēruma jomā
vai reaģēt uz citām ar migrāciju vai drošību saistītām krīzēm.
D.2. risinājums – uzlabots mehānisms un attiecināšana uz citām ar migrāciju vai
drošību saistītām krīzēm. ES varētu ātri un efektīvi reaģēt uz krīzēm migrācijas (kas nav
saistītas ar patvērumu) jomā un ar drošību saistītām krīzēm. Iejaukšanās būtu efektīvāka, jo
ārkārtas finansējumam varētu izvēlēties atbilstošāko īstenošanas partneri, ārkārtas
finansējumu varētu izmaksāt ātrāk un varētu pagarināt ārkārtas pasākumu ilgumu, lai pilnīgāk
apmierinātu pastāvīgās vajadzības, ko rada šī ārkārtas iejaukšanās.
D.3. risinājums – uzlabots mehānisms, kas attiecināts uz citām ar migrāciju saistītām
krīzēm, un drošības jautājumu pārcelšana uz ES Solidaritātes fondu. Ietekme būtu tāda
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pati, kā aprakstīts attiecībā uz D.2. risinājumu. Cilvēku izraisītu drošības krīžu iekļaušana ES
Solidaritātes fonda piemērošanas jomā nevarētu radīt būtisku administratīvā darba slodzes
ietaupījumu, un tā varētu izraisīt ES Solidaritātes fonda nozīmes zaudēšanu, ko nevarētu
atbalstīt Padome.
7.

RISINĀJUMU SALĪDZINĀJUMS

7.1.

Risinājumu salīdzinošā analīze

A problēma – finansēšanas prioritātes
A.1. un A.2. risinājumi neparedz īpašu finansēšanas komponenti iekšlietu politikas virzienu
ārējai dimensijai. Kaut arī tādējādi lielāks finansējums ir pieejams minēto politikas virzienu
„iekšējiem” aspektiem, šis finansējums netiek noteikti izmantots tur, kur tas radītu lielāku
ietekmi. Turpretim iespaidīgas ārējās dimensijas komponentes iekļaušana abos fondos
A.3. risinājuma gadījumā radītu būtisku „preventīvu” ietekmi uz visiem iekšlietu jomas
politikas virzieniem un tādējādi varētu samazināt vispārējo finansējuma līmeni, kas vajadzīgs
šo politikas virzienu iekšējiem aspektiem. Tā arī nodrošinātu labāku ES interešu aizsardzību
ārpus ES teritorijas, jo īpaši atbalstot darbības, kas sāktas ES un tiek turpinātas trešās valstīs.
Tā ļautu ES ne tikai novērst migrācijas plūsmu, organizētās noziedzības un terorisma radītās
sekas, bet arī veikt preventīvas darbības trešās valstīs. Labvēlīgās šādu darbību sekas varētu
būt tādu personu skaita samazināšanās, kurām nepieciešams patvērums vai citi starptautiskās
aizsardzības veidi, kā arī to nelikumīgo migrantu skaita samazināšanās, kuri šķērso ES ārējās
robežas, un pārrobežu noziedzības samazināšanās, piemēram, attiecībā uz cilvēku, narkotiku
un ieroču tirdzniecību. Plašāka sadarbība ar trešām valstīm ļautu arī labāk pārvaldīt
legālo/darbaspēka imigrāciju un tādējādi labāk novērst darbaspēka trūkumu ES valstīs.
B problēma – dalītā pārvaldība
B.1. risinājums (status quo) ļoti negatīvi ietekmētu administratīvā darba slodzi un neatbilstu
dalībvalstu prasībām pēc vienkāršošanas. Pāreja uz daudzgadu programmu veidošanu, ko
piedāvā B.2. risinājums, būtiski uzlabotu status quo, jo tā samazinātu to programmu skaitu,
kas jāpārvalda Komisijai un dalībvalstīm. Pielīdzināšana citiem ES instrumentiem, kam arī
piemēro dalīto pārvaldību, palielinātu arī saskaņotību un skaidrību visām ieinteresētajām
personām. Kaut arī B.2. risinājums piedāvā lielāku elastību, tas neatrisinātu pastāvīgo
vajadzību reaģēt uz mainīgajām situācijām dalībvalstīs un trešās valstīs, kas ir raksturīga
iekšlietu jomai. Politiskais dialogs, ko piedāvā B.3. risinājums, apmierinātu šo vajadzību un
ļautu ieviest vairāk uz rezultātiem vērstu dalīto pārvaldību. Paredzams arī, ka pēc pirmajiem
diviem gadiem, kad vecie un jaunie instrumenti pārklāsies, izveidosies elastīgāka pieeja
programmu veidošanai un būtiski samazināsies visu ieinteresēto personu darba slodze.
C problēma – centralizētā pārvaldība (tieša un netieša)
No trim piedāvātajiem risinājumiem, kas saistīti ar centralizētās pārvaldības ieviešanu,
C.1. risinājums (status quo) ir vismazāk pieņemams, jo tas maz ietekmē vai nemaz neietekmē
administratīvā darba slodzes vienkāršošanu vai samazināšanu. Šajā ziņā C.2. risinājums (tikai
iepirkums) būtu vērtējams kā būtisks uzlabojums, kaut arī tas nemaz neparedzētu iespēju
atbalstīt politiski nepieciešamus pasākumus, stimulēt transnacionālo sadarbību un sniegt
atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai ar dotāciju palīdzību. Tā kā C.3. risinājums atgriežas pie
pamatpartnerībām, ieguldījumu nolīgumiem, netiešās pārvaldības un atklātu konkursu
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rīkošanas tikai atsevišķos gadījumos, kad tos izpilda vispiemērotākie dalībnieki, tas ļautu
izveidot vairāk uz mērķi orientētu, daudzveidīgu un mazāk resursietilpīgu centralizētu
pārvaldību.
D problēma – ārkārtas reaģēšanas mehānisms
D.1. risinājums (status quo) acīmredzami neatbilst ES vajadzībai ātri un efektīvi reaģēt uz
krīzēm migrācijas un drošības jomās. Kaut arī D.3. risinājums ir labāks par D.1. risinājumu, jo
migrācijas jomā tas paredz ātrāku līdzekļu izmaksāšanu centralizētas pārvaldības apstākļos,
ES Solidaritātes fonda piemērošanas jomas paplašināšana, ietverot krīzes drošības jomā,
varētu saskarties ar dalībvalstu iebildumiem, jo pastāv risks, ka nozīmi zaudētu šā instrumenta
virsuzdevums. D.2. risinājums arī būtu ievērojams uzlabojums, salīdzinot ar status quo, jo tas
ļautu ātri izmaksāt finansējumu ar migrāciju saistītos ārkārtas gadījumos, turklāt tas paredzētu
īpašu reaģēšanas mehānismu iekšējās drošības fonda ietvaros.
7.2.

Labākais risinājums un organizatoriskie aspekti

Labākais risinājums būtu A.3., B.3., C.3. un D.2. risinājumu apvienošana. Dalītā pārvaldība
būtu galvenā pārvaldības metode finansējuma piešķiršanai iekšlietu jomā, kaut arī centralizētā
pārvaldība tiktu saglabāta un uzlabota transnacionālo pasākumu, inovatīvo projektu,
pilsoniskās sabiedrības atbalsta gadījumos, kā arī attiecībā uz IT sistēmām, pētījumiem,
pasākumiem un darbībām ar ārējo dimensiju un/vai gadījumos, kad nepieciešama ātra ES
līdzekļu mobilizācija. Aģentūrām tiks uzticēta konkrētu darbības uzdevumu īstenošana
atbilstīgi to misijai un saskaņa ar to darba programmām.
Labāko risinājumu ieviesīs pilnīgā saskaņā ar lēmumu samazināt finanšu instrumentu skaitu
līdz diviem, kas vairāk izcels iekšlietu jomas finansējuma nozīmi un atvieglos to darbību
finansēšanu, kas pašlaik atrodas starp dažādiem fondiem. Cita būtiska iezīme, kas raksturo
iekšlietu jomas finansējuma sistēmas nākotni, būs horizontāla instrumenta radīšana, kas būs
kopīgs abiem fondiem un kas ietvers visus noteikumus attiecībā uz programmu veidošanu,
ziņošanu, finanšu pārvaldību un kontroli. Tādējādi radīsies divas lielas priekšrocības –
pirmkārt, tiks novērsta dublēšanās un būtiski samazināsies (citādi identisku un paralēlu)
noteikumu skaits abos fondos, un, otrkārt, notiks vienkāršošana un saglabāsies konsekvence,
jo uz visiem saņēmējiem attieksies vienādi noteikumi neatkarīgi no tā, no kura instrumenta
tiks piešķirts finansējums, tādējādi atvieglojot izpratni par šiem fondiem un piekļuvi tiem.
8.

UZRAUDZĪBA UN NOVĒRTĒŠANA

Tiks pieņemts noteikums par abu fondu starpposma pārskatīšanu un ex-post novērtēšanu.
Starpposma pārskatīšanas termiņš netiks iepriekš noteikts, lai nodrošinātu maksimālu elastību.
Lai uzraudzītu paveikto darbu un izanalizētu rezultātus un ietekmi, kādu radījuši ES izdevumi
iekšlietu jomā, tiks izstrādāts rādītāju kopums, lai varētu izsekot iekšlietu jomas finansējuma
izlietošanai, novērtējot ieguldījumus, tiešos rezultātus un, ja iespējams, arī darbības rezultātus.
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