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PATEIKĖ: Van Nistelrooij (PPE). Regioninės plėtros komitetas 
„Regioninio ir vietinio bendradarbiavimo skatinimas platinant informaciją apie ES 
regioninę politiką pasauliniu mastu“. Biudžeto eilutė 13 03 23.

PASTABOS:
Siekiama stiprinti 2009 m. pradėtą bandomąjį projektą „Regioninio ir vietinio 
bendradarbiavimo skatinimas platinant informaciją apie ES regioninę politiką 
pasauliniu mastu“.

PAGRINDIMAS:
Tarptautinė sanglaudos politikos dimensija labai sutvirtėjo per 2009 m. ir 2010 m. pradžioje, 
didele dalimi dėl papildomų galimybių, atsiradusių dėl EP bandomajam projektui suteiktų 
išteklių. Pradinis bandomasis projektas buvo įgyvendintas labai sėkmingai ir dėl to 
REGI komitetas nori tęsti projektą, išplėsti jo apimtį ir dėmesį labiau sutelkti į 
regioninio valdymo plėtrą, mokymo programų vykdymą vietoje, politikos formavimą ir 
strateginį planavimą, taip pat į procedūrinius klausimus, kontrolės mechanizmus ir gerą 
finansinį valdymą.

PATEIKĖ: Regioninės plėtros komiteto Verts/ALE frakcijos nariai
Makroregionų strategijos supratimas

PASTABOS:
Makroregionų strategijoje, sukurtoje Baltijos jūros regione, apibrėžiama naujoviška sistema, 
skirta Europos integracijos Europos „gyvybės“ baseinų aplinkoje gerinimui. Kuriami kiti 
projektai: Dunojus, Alpės, Vakarų Viduržemio jūra, Atlanto lankas. 

Svarbu geriau susipažinti su patirtimi Baltijos jūros regione, kad vykdant kitus projektus būtų 
galima iš to pasimokyti ir būtų galima į tai atsižvelgti vykdant būsimą sanglaudos politiką.

Siūlomas veiksmas: 

1. Organizuoti renginį Baltijos jūros regione, kad susidomėję Europos 
regionai susipažintų su veiksmais „Baltijos jūra“ ir tokių 
makroregiono veiksmų principais. 200 000 EUR

2. Siekiant paremti projektus organizuoti seminarą Briuselyje, skirtą 
nacionalinėms ir regioninėms valdžios institucijoms, 
dalyvaujančioms makroregiono veiksmuose. 150 000 EUR

3. Parengti pamatinį dokumentą dėl makroregionų ir jį išplatinti.
150 000 EUR

Iš viso bandomajam projektui: 500 000 EUR
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PATEIKĖ: Tamás DEUTSCH, Regioninės plėtros komitetas
Europos regionų, turinčių didžiausius ekonomikos išsivystymo skirtumus, paramos 
partnerystės sistema ir BVP duomenys

PASTABOS:
Bendra projekto vizija:
1) Parengti dvišalių partnerysčių siekiant perduoti geriausią 50 labiausiai išsivysčiusių
Europos regionų praktinę patirtį verslo ir ekonomikos srityje 20 mažiausiai išsivysčiusiems 
Europos regionams sistemą. Statistinis įtrauktinų regionų apibrėžties pagrindas yra BVP 
vienam gyventojui duomenys.  
2) Konkrečios techninės paramos ir žinių ekonomikos ir verslo srityje perdavimo formos 
yra konsultacijos, pažintinės išvykos, seminarai, mokymo kursai ar socialiniai renginiai.  
Pagrindiniai klausimai turės apimti visų pirma patirtį naudojant ES fondus (regioninius 
fondus ar Sanglaudos fondą, pasirengimo narystei paramą, kaimo plėtrą), dalyvavimą 
mokslinių tyrimų bendrosiose programose, MVĮ plėtros priemonių įgyvendinimą ir 
dinamiškumo regioninėse darbo rinkose sukūrimą.
3) Tikslinės projekto grupės apima vietos valdžios institucijas, MVĮ, NVO, pilietinės 
visuomenės organizacijas, profesines organizacijas ir asociacijas.

Šių trijų pagrindinių aspektų pasiekimo nauda:
– Naujų regionų partnerių sukūrimas prisidedant prie ES regioninės ir sanglaudos politikos 
veiksmingumo; 
– Tinkamo egzistuojančių ES fondų ir priemonių, skirtų mažiausiai išsivysčiusiems ES 
regionams, naudojimo skatinimas;
– Labiausiai išsivysčiusių regionų įtraukimas į sanglaudos politikos iniciatyvas. 

Specialieji žodžiai: 
ES regioninė politika, ES struktūriniai fondai ir Sanglaudos fondas, kaimo plėtra, MVĮ, 
ekonomikos krizė

PATEIKĖ: Regioninės plėtros komiteto Verts/ALE frakcijos nariai
Partnerystės principo įgyvendinimas struktūriniuose fonduose

PASTABOS:
Partnerystės principo įgyvendinimas struktūriniuose fonduose

Pagal struktūrinių fondų bendrojo reglamento 11 straipsnį partneriai turi būti įtraukti į 
struktūrinių fondų programų rengimą, įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą. Patirtis rodo, kad 
bendras partnerystės principų įgyvendinimas bėgant metams pagerėjo. Vis dėlto vis dar 
išlieka pagrindinės kliūtys, kurios yra skirtingos atskirose šalyse ir kartais netgi vienoje šalyje. 
Bandomojo projekto tikslas – pradėti keitimosi patirtimi procesą, kuris apimtų partnerystės 
principo įgyvendinimą, jo kliūtis ir iššūkius bei geros praktikos kodekso parengimą. Ypač 
didelis dėmesys turi būti skiriamas patirčiai, kurią įgijo ekonominiai ir socialiniai partneriai, 
bet kurios kitos įstaigos, atstovaujančios pilietinei visuomenei, aplinkosaugos partneriams, 
nevyriausybinėms organizacijoms, ir įstaigomis, atsakingoms už moterų ir vyrų lygybės 
skatinimą.
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Klausimai, kurie turi būti sprendžiami:
- Programavimo, įgyvendinimo ir vertinimo sričių konsultacijų ir dalyvavimo 

planas, kurį reikia parengti iš pat pradžių ir jo tikslai, dėl kurių susitarta su 
tinkamais partneriais;

- Kaip kompetentingos institucijos (ypač Valdymo ir stebėsenos komitetai) 
atsižvelgė į partnerystės principą savo pasiūlymuose ir pranešimuose?

- Techninė parama pagal visas veiksmų programas turi būti prieinama visiems 
partneriams, kad siekdami atlikti savo vaidmenį jie galėtų kurti pajėgumus, 
koordinuoti ir atstovauti;

- Partneriams turi būti suteikta atsakomybė už procedūras, pagal kurias renkami jų 
nariai į vadybos komitetus ir kitus konsultacinius organus, ir kurios paremtos 
suinteresuotumu, gebėjimu atstovauti ir atvirumu naujiems, atsidavusiems ir 
pažangiems dalyviams;

- Partneriai, kurie nuo pat pradžios turi būti įtraukti į projekto atrankos kriterijų 
nustatymą;

- Partnerystė turi būti iš fondų finansuojamų projektų atrankos kriterijus;
- Speciali patirtis tarpvalstybinės partnerystės srityje.

Veiklos rūšys: 
- pasitarimai, seminarai, 
- geros praktikos kodekso parengimas, 
- „pažangios partnerystės regionų“ tinklo kūrimas. 

PATEIKĖ: Tamás DEUTSCH, Regioninės plėtros komitetas
ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo plėtra paremta visos Europos kompetencijos 
ir pažangumo platforma, skirta Europos regionams, įskaitant makroregionus (Dunojaus 
regionas ir Baltijos jūros regionas)

PASTABOS:
Bendra projekto vizija:
1) Parengti bendrą platformą, kuria pasinaudojant būtų užtikrinta prieiga prie regionų 
kompetencijos.
2) Parengti kompetencijos žemėlapius, kuriuose būtų pateikta kiekvieno regiono (įskaitant 
makroregionus) iš ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo finansuojamų projektų apžvalga.
3) Remti naujų sprendimų, susijusių su kompetencijų valdymu ir projektų informacija, 
gerinimą ir vystymą ir kurti tinklus.

Šių trijų pagrindinių aspektų pasiekimo nauda:
– Naujas regionų bendradarbiavimas gali vykti lengviau, nes kompetencijos bus 
matomesnės ir lengviau prieinamos. 
– Gali būti pargerintas strateginis sprendimų priėmimas ES politikos, regioninės politikos, 
verslo ir nevyriausybinių organizacijų srityse, nes bus gaunama geresnė informacija apie 
kompetencijas ir projektų rezultatus.
– Pagerinus prieigą pramonės atstovams gali būti paremtas projektų rezultatų pritaikymas 
prekybai.
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– Padėties nustatymas gali būti veiksmingesnis, nes jis bus paremtas matomomis 
kompetencijomis.
– ES regioninės politikos ir jos finansavimo skaidrumo stiprinimas.

Specialieji žodžiai: 
ES regioninė politika, ES struktūriniai fondai ir Sanglaudos fondas, Baltijos jūros ir Dunojaus 
strategija, 2011 m. Vengrijos pirmininkavimas ES, regioninė ir ekonomikos plėtra, 
skaidrumas

PATEIKĖ: ELIE HOARAU
Bandomasis projektas. Atsinaujinančių energijos šaltinių plėtros atokiausiuose 
regionuose programa 

PASTABOS:
Atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra ir naujų energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių 
formų paieška atokiausiuose regionuose gali pasirodyti besanti didelis privalumas visai 
Europos Sąjungai. 

Energijos sektorius atokiausiuose regionuose pasižymi visiška energetikos sistemų izoliacija 
(padėtis dar blogesnė salyno regionuose), maža tiekimo apimtimi ir didele priklausomybe nuo 
vienintelio iškastinio energijos šaltinio. Ši ypatinga padėtis rodo didelį šių teritorijų 
pažeidžiamumą lyginant su kontinentine padėtimi ir pateisina Bendrijos specialaus 
bandomojo projekto vykdymą šioje srityje.

Be to, dėl klimato kaitos neišvengiamai brangs tradicinės energijos gamybos, paremtos 
iškastiniais energijos šaltiniais, sąnaudos ir didės su tiekimo sąlygomis susijęs netikrumas. 
Kita vertus, nors elektros ir dujų rinkų liberalizavimas bus naudingas bendros rinkos šiame 
sektoriuje sukūrimui, atokiausi regionai tuo negalės pasinaudoti dėl jų rinkų specifikos. 

Atokiausi regionai turi didelį potencialą atsinaujinančių energijos šaltinių srityje atsižvelgiant 
į jų gausius gamtinius išteklius (vėjas, jūros potvyniai, saulė, ugnikalniai ir t. t.) ir šiuose 
regionuose skatinamas švarios energijos tiekimas mažinant vartojimą ir priklausomybę nuo 
iškastinio kuro. Atsižvelgiant į jų strateginę svarbą ir itin dideles atokiausių regionų mastu 
vykdomų projektų išlaidas šio potencialo vystymui reikalinga ne tik nuolatinė finansinė 
Bendrijos parama, bet ir pažangos bandomojo projekto įgyvendinimas, kuris leis parodyti šios 
rūšies vystymosi kelią daugeliui kitų Europos regionų.

PATEIKĖ: ELIE HOARAU
Bandomasis projektas. Augalinių filtrų iš nendrių vystymo salose programa

PASTABOS:
Buitinių nuotekų valymo klausimas, kuris keblus netgi kontinentinėse kaimo teritorijose, 
tampa itin sudėtingas atokiausių regionų ne miesto vietovėse.
Iki šiol jie gali pasinaudoti tik nepatenkinamais sprendimais nuotekų valymo klausimu 
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bendruomenėse, kurios mažesnės nei 2000 gyventojų ekvivalentų. Mini nuotėkų valymo 
įrenginiai, kuriuose naudojamas aktyvusis dumblas, teoriškai gali gaminti aukštos kokybės 
nuotekas, bet jų eksploatavimas yra sudėtingas dėl, viena vertus, elektromechaninių įrenginių 
dėvėjimosi ir atnaujinimo būtinybės, kita vertus, dėl nuolatinės būtinybės tinkamai valdyti 
svarbią dumblo gamybą.
Be to, vien tik visų rūšių vandenis naudojantys rezervuarai, kuriems būdingas organinių 
medžiagų produktyvumas, kuris geriausiu atveju negali viršyti 50 proc., negali gaminti 
pakankamos kokybės nuotekų, jei jiems netaikomas papildomas aerobinis apdorojimas. Taip 
pat kai dumblas (vadinamasis atmatų duobės turinys) užima 50 proc. naudingos talpos jį 
reikia pašalinti. Šis dumblas turi būti patalpinamas didesniuose įrenginiuose, kuriuose jis bus 
apdorojamas siekiant apriboti jo poveikį, tačiau taip didinama tų įrenginių, į kuriuos dumblas 
patenka, įprasta dumblo gamyba.
Svarbu, kad atokiausiuose regionuose ir salose kiltų vis didesnis susidomėjimas augaliniais 
filtrais iš nendrių, kurių pajėgumo ir eksploatavimo išlaidų santykis yra geriausias.

PATEIKĖ: László Surján, (PPE) Regioninės plėtros komiteto vardu 
Siekiant bendro regioninio tapatumo ir tautų susitaikymo Dunojaus makroregione.

PASTABOS: 
būtų organizuojamos mokymo programos ir jaunimui skirti seminarai, kurių tikslas – pabrėžti 
Dunojaus makroregione gyvenančių tautų bendrą regioninį tapatumą, kad būtų sukurtos 
programos, pagal kurias šviečiant visuomenę ir sudarant kultūrinių mainų galimybes būtų 
prisidedama prie pažangaus, tvaraus, į ateitį orientuoto Europos sambūvio matmens kūrimo. 
Taigi pagal bandomąjį projektą turi būti skatinamas atitinkamų regionų socialinis ir 
ekonominis stabilumas, įskaitant bendruomenių sanglaudos skatinimo veiksmus, ir 
pabrėžiama tarptautinio bendradarbiavimo pridėtinė vertė. 
Pagal Europos kaimynystės politiką projekto taikymo sritis turėtų būti Dunojaus 
makroregionas ir kaimyninės šalys. Programose, kurioms galėtų būti skiriamos fondų lėšos, 
turėtų dalyvauti mažiausiai trys šio regiono valstybės narės.

PATEIKĖ: R. N. Manescu, (ALDE) Regioninės plėtros komitetas

Vietos ir regionų subjektų, kurie vykdo sanglaudos politikos programas, mokymo ir 
mobilumo sistemos

PASTABOS:
Veiksmingo vietos valdžios atstovų ir vietos darbuotojų, atsakingų už ES fondų valdymą, 
mokymo vietoje trūkumas yra pagrindinė procedūrinių klaidų, blogos kontrolės ir mažų lėšų 
įsisavinimo rodiklių priežastis. Sukūrus vietoje dirbančių instruktorių tinklą padidės 
ekonomiškumas ir politikos veiksmingumas.

Siekdamas teikti pagalbą ir paramą vietos subjektams ES, kurie vykdo struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo programas, ypač naujose valstybėse narėse, EP turėtų pasiūlyti mokymo ir 
mobilumo sistemą, kurią taikant būtų sudarytos sąlygos gerinti šių subjektų programų 
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vykdymo įgūdžius ir keistis geriausia patirtimi ir idėjomis, susijusiomis su problemomis, su 
kuriomis jie nuolatos susiduria. Tai pagerintų bendrą valdymą ir institucinių pajėgumų 
kūrimą, susijusį su programų valdymu ir teritorine politika.

PATEIKĖ: Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Ivan, Edith Herczog, Kalfin Ivailo, Victor Boştinaru

13 03 26 punktas. Parengiamieji veiksmai. Bendradarbiavimo Dunojaus regione 
stiprinimas 

13 03 27 punktas. Bandomasis projektas. Bendradarbiavimo Dunojaus regione 
stiprinimas

PASTABOS:
2009 m. birželio 19 d. Europos Vadovų Taryba oficialiai paprašė Europos Komisijos iki 
2010 m. pabaigos pateikti ES strategiją dėl Dunojaus regiono. Ši strategija bus pradėta 
Vengrijos pirmininkavimo Europos Sąjungai metu 2011 m. pradžioje. Strategiją papildys 
veiksmų planas, kuris bus nuolatos rengiamas ir atnaujinamas atsižvelgiant į valstybių narių 
pasiūlymus. Šis bandomasis projektas ir parengiamieji veiksmai būtini siekiant parengti 
būtiną pajėgumų kūrimą, kad būtų užtikrintas tinkamas ES strategijos dėl Dunojaus regiono 
įgyvendinimo valdymas.

ES strategiją dėl Dunojaus regiono turėtų būti įgyvendinama panaudojant visus turimus 
Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir tarptautinių finansų institucijų bei privataus kapitalo 
finansavimo išteklius. Dėmesys turėtų būti sutelktas į geresnius, efektyvesnius ir 
veiksmingesnius įvairių finansavimo priemonių koordinavimo būdus. 

Finansavimu ketinama finansuoti su Dunojaus regionu susijusius veiksmus:
– Dunojaus regiono tapatybės stiprinimą vykdant mokymus ir gerinant valdymą,
– regiono socialinio ir ekonominio konkurencingumo didinimą,
– kaimyninių šalių įtraukimą į visapusiško Dunojaus regiono dinamiškumo potencialo 
panaudojimą tokiose politikos srityse kaip vidaus vandenų laivyba, transportas, 
sujungiamumas, aplinka, energija,; tai padėtų spręsti bendrus prie Dunojaus upės išsidėsčiusių 
šalių klausimus ir problemas.

PATEIKĖ: Tamás DEUTSCH, Regioninės plėtros komitetas
Regioninis jaunimo bendradarbiavimo mechanizmas Vidurio ir Pietryčių Europoje 

PASTABOS:
Bendra projekto vizija:
1) Stiprinti ES šalių kandidačių ir galimų šalių kandidačių regioninės integracijos
procesą kuriant partnerystę ir skatinant jaunimo dalyvavimą.
2) Sukurti nuolatinę regioninę piliečių bendradarbiavimo ir mainų instituciją įtraukiant 
jaunus Vakarų Balkanų, Pietryčių Europos šalių ir Vidurio Europos ES valstybių narių 
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piliečius.
3) Įgyvendinti bendrus projektus mokslo, švietimo, žmogaus teisių, kalbų, kultūros ir sporto 
srityse siekiant sukurti tvirtus tinklus dalyvaujančiuose regionuose.
4) Institucionalizuoti tarpvalstybines iniciatyvas regione įtraukiant jaunus piliečius.

Šių trijų pagrindinių aspektų pasiekimo nauda:
– Gilus abipusis visuomenių, kurioms turi įtaką ES plėtros ir integracijos procesas, 
supratimas. 
– Strateginio bendradarbiavimo bendros ES politikos srityse, kuris turi būti 
įgyvendintas glaudžiai bendradarbiaujant ateityje, parengimas.
– Konkrečios regioninės darbotvarkės Europos jaunų piliečių įtraukimo į ES integracijos 
procesą klausimu parengimas.

Specialieji žodžiai: 
ES regioninė politika, jaunimo politika, visuomenės dalyvavimas, ES plėtra, regioninis ir 
ekonomikos vystymasis, vienovė įvairovėje.


