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I. Įvadas

Sanglaudos politikos tikslas – suteikti visiems Europos piliečiams vienodas galimybes.

Įgyvendinant šią politiką, Europos teritorinis bendradarbiavimas padeda kurti „glaudesnę 
Europos tautų sąjungą“, mažinant teritorijas ir regionus skiriančias kliūtis, kad jie galėtų 
kartu spręsti bendrus uždavinius. 

Svarbiausiu teritorinio bendradarbiavimo prioritetu turi tapti pilietis.

Šiuo darbo dokumentu siekiama apibendrinti visų Regioninės plėtros komiteto narių mintis 
apie 3 tikslo ateitį, prieš tai priminus jo dabartinę struktūrą.

II. Europos teritorinio bendradarbiavimo (ETB) pridėtinė nauda

Šiuo metu Europos Sąjungą sudaro 27 valstybės narės ir 271 regionas.

II. A) Bendra informacija

Institucinės sienos tarp ES valstybių narių neišnyko. Bet, bėgant metams, Europos Sąjungos 
dėka jos susilpnėjo ir tapo beveik nematomos, todėl paprasčiau įvairiomis formomis 
bendradarbiauti.

Laipsnišką „sienos poveikio“ mažėjimą labiausiai lėmė vietos ir regionų valdžios institucijų 
darbas: po Antrojo pasaulinio karo jos nusprendė dirbti kartu, ir neformalus tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas atitiko piliečių ir atitinkamų teritorijų poreikius.

Nors teritorinio bendradarbiavimo pagrindai padėti, liko daug spręstinų uždavinių. Jų pobūdis 
priklauso nuo bendradarbiavimo istorijos ir brandumo. Panaikinus sienas Sutartyse, svarbu jas 
sumažinti ir piliečių kasdieniame gyvenime.

Šiuo metu tarpvalstybinis bendradarbiavimas vis dar yra svarbi sudedamoji bendrosios rinkos 
kūrimo dalis. Iš tiesų sienos vis dar yra vieta, kur kartais akivaizdžiai matyti 
konkurencingumo trūkumas. 

Šis trūkumas rodo teritorinio bendradarbiavimo ir kitų Europos politikos krypčių (transporto, 
užimtumo, konkurencijos, kaimynystės, sveikatos, aplinkos ir kt.) tarpusavio priklausomybę 
ne vien sanglaudos politikos srityje.

Neformalus bendradarbiavimas, euroregionai, paskesnės Europos Sąjungos sutartys ir 
išvestiniai teisės aktai prisidėjo kuriant vieną iš trijų ES sanglaudos politikos ramsčių –
teritorinio bendradarbiavimo tikslą. Šie skirtingi bendradarbiavimo etapai atvėrė kelią 
tvirtesniems ir tvaresniems teritorijų ryšiams.
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II. B) Sėkmė

Norėdami pasinaudoti įvairiomis paslaugomis, Graikijos ir Bulgarijos piliečiai gali važiuoti 
keliais, nutiestais valstybėms bendradarbiaujant. Viduržemio jūros pakrantės Pirėnų regione 
įsikūrę Prancūzijos ir Ispanijos gyventojai netrukus galės gydytis toje pačioje ligoninėje, 
pastatytoje ir valdomoje Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG).

Logistikos sprendimų ieškančios įvairių valstybių narių vietos valdžios institucijos jų randa 
susipažinusios su vieno Italijos regiono koordinuojama tarptautine iniciatyva.

Daugelio šalių vietos institucijų atstovai dalijasi patirtimi ir geriausia patirtimi, diegdami 
tarpregionines bendradarbiavimo ir mainų programas. 

Štai paprasti sėkmingo ES teritorinio bendradarbiavimo pavyzdžiai, įtikinamai rodantys šio 
tikslo pridėtinę naudą Europos integracijai:

 1 030  infrastruktūrų projektų ir daugiau kaip 18 000 km naujai nutiestų arba paremtų 
sausumos kelių;

 115 200 įdarbinimo galimybių, 5 800 pradėtų verslų ir tiesiogiai ar netiesiogiai
įsteigtų arba išsaugotų įmonių;

 apie 12 000 sukurtų tinklų ir bendradarbiavimo struktūrų, daugiau kaip 
544 000 asmenų (įskaitant studentus), dalyvavusių kursuose, profesiniuose 
mokymuose, seminaruose, darbo grupėse, posėdžiuose ar kitoje šviečiamojoje 
veikloje1.

III. Diskusijos temos

III. A) Bendras apibūdinimas

Per pastaruosius penkerius metus dėl struktūrinių fondų bendrojo reglamento ir įsigaliojus 
Lisabonos sutarčiai gerokai padidėjo teritorinio bendradarbiavimo svarba. 

Į 2007–2013 m. finansinę programą teritorinis bendradarbiavimas įtrauktas kaip vienas iš trijų 
Europos Sąjungos sanglaudos politikos ramsčių, pakeitusių Bendrijos iniciatyvą INTERREG.

Po to teritorinė sanglauda, kaip ir ekonominė bei socialinė sanglauda, įtraukta į Sutarties 
174 straipsnį kaip viena iš trijų sudedamųjų sanglaudos politikos dalių. Ši pozicija įtvirtino šį 
tikslą kaip vieną svarbiausių Europos Sąjungos prioritetų. 

Teritoriniu bendradarbiavimu siekiama panaikinti fizines, administracines ir reglamentavimo 
kliūtis tarp teritorijų ir regionų, kad jie galėtų kartu spręsti bendrus teritorinius (paslaugų, 
infrastruktūros, urbanizacijos ir teritorijų planavimo), bendruosius (globalizacijos, klimato 
kaitos), ekonominius ar bendrovių uždavinius. 

                                               
1 Bendrijos iniciatyvos INTERREG III (2000–2006 m.) baigiamasis vertinimas (Nr. 2008.CE.16.0.AT.016).
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Iš daugiametės finansinės programos lėšų šiam tikslui skiriama 7,5 mlrd. EUR (tai sudaro 
2,5 % ES struktūrinių išlaidų).

Kokių strateginių siekių reikėtų ateityje, norint įgyvendinti teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą?

 Trys kryptys: 

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas, kuriam skirtomis lėšomis finansuojamos išilgai 
valstybių narių vidaus (kartais ir išorės) sienų esančių regionų (kurie vieni nuo kitų nutolę ne 
daugiau kaip 150 kilometrų) bendrosios strateginės programos. Šiai krypčiai skirta didžiausia 
3 tikslo 2007–2013 m. biudžeto dalis (5,5 mlrd. EUR, arba 73 %). Jos valdymas 
„teritorizuotas“ pagal Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūrą Nr. 3. Teisiniu ir 
organizaciniu požiūriu ši kryptis reglamentuojama griežčiausiai. 

Tarptautinis bendradarbiavimas vyksta platesniu mastu; jo tikslas – skatinti tai pačiai 
geografinei teritorijai priklausančių kaimyninių regionų bendradarbiavimą, siekiant per 
dabartinį finansinio programavimo laikotarpį įgyvendinti tokius ES strateginius prioritetus 
kaip moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, informacinė visuomenė, aplinka, aukštasis 
mokslas, judumas ir tvari miestų plėtra bei gaivalinių nelaimių valdymas (skiriama 1,5 mlrd. 
EUR, t. y. 20 % biudžeto). 

Regionų bendradarbiavimas – visų 27 ES valstybių narių regionų bendradarbiavimas 
nepaisant jų geografinės vietos, skiriamas vien keitimuisi informacija, patirtimi ir geriausia 
patirtimi (0,3 mlrd. EUR, arba 4 % biudžeto). 
Be to, yra dar trys paramos programos, kurioms iš viso skiriama apie 150 mln. EUR: 
URBACT II (keitimasis informacija siekiant paskatinti tvarią miestų plėtrą), INTERACT 
(geriausios teritorinio bendradarbiavimo patirties nustatymas, aprašymas ir skleidimas) ir 
ESPON (teritorinio bendradarbiavimo tyrimų duomenų ir duomenų bazių pateikimas).

Ar reikia išsaugoti dabartinę trijų krypčių tikslo sandarą? Jeigu taip, kokia turi būti 
jo struktūra ir kokiomis proporcijomis turi būti skiriamos lėšos? 

III.B) Teritorinio bendradarbiavimo padėtis sanglaudos politikoje

Teritorinio bendradarbiavimo tikslo negalima tinkamai vertinti atskirai nuo dviejų kitų 
anksčiau apibrėžtų tikslų.

1 tikslas („Konvergencija“) turi paskatinti augimą ir užimtumą mažiausiai išsivysčiusiuose 
Europos regionuose, jo biudžetas sudaro 251 mlrd. EUR (81,54 % 2007–2013 m. struktūrinių 
išlaidų).

2 tikslo („Regionų konkurencingumas ir užimtumas“) uždavinys – padėti ES regionams 
pasirengti ateities iššūkiams; jo biudžetas 2007–2013 m. laikotarpiu sudarys 49 mlrd. EUR 
(15,95 % to laikotarpio struktūrinių išlaidų).

Kiekvienas šių tikslų apima skirtingus regionus; vien jiems skiriama 97,5% lėšų. Todėl jie 
užgožia teritorinio bendradarbiavimo tikslą ne tiek teisiniu lygmeniu, kuriuo visi tikslai 
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lygiaverčiai, o veikiau finansiniu lygmeniu.

Tačiau 3 tikslas orientuotas į visus ES regionus, o jo potencialas suartinti visus piliečius, 
regionus ir kraštus bei paskatinti juos dirbti drauge (taip pat rezultatai, jau pasiekti 
įgyvendinant šį tikslą) turi didžiulę pridėtinę naudą visai Europai. 

Be to, galima manyti, kad teritorinio bendradarbiavimo tikslas taip pat nukreiptas į ateitį, kaip 
ir 2 tikslas, nes padeda kurti „glaudesnę tautų sąjungą“, kurios Europa siekia nuo pat Romos 
sutarties pasirašymo 1957 m. 

Taigi svarbiausia diskusijos tema – teritorinio bendradarbiavimo tikslo padėtis sanglaudos 
politikoje ir būsimosiose finansinėse programose. 

Koks turėtų būti konvergencijos bei regionų bendradarbiavimo ir užimtumo tikslų 
santykis (įskaitant finansinius) su teritorinio bendradarbiavimo tikslu? 

III. C) Strategija „Europa 2020“, makroregionai ir bendradarbiavimas prie išorės 
sienų

Svarbu apmąstyti, kas gali sieti teritorinio bendradarbiavimo tikslą su kitomis ES 
iniciatyvomis. 

ETB ir „Europa 2020“
Europos Parlamentas priminė1, kad sanglaudos politikai (ir platesniu mastu jos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslui) strategija „Europa 2020“ netaikoma, bet ji yra vienas svarbiausių 
šios politikos mechanizmų. Todėl, kadangi sanglaudos politikos prioritetai turi būti suderinti 
su strategijos „Europa 2020“ tikslais, derinimas turi būti atliekamas siekiant išsaugoti 
pakankamą lankstumą, nes:

– būtent teritorinio bendradarbiavimo tikslas yra sudėtingesnis ir yra naudingas kitam 
tikslui – ES integracijai,
– tam tikri silpnesni ir ne tokie turtingi regionai privalo įveikti įvairius apribojimus 
(socialinius ekonominius, gamtinius ir kitus), kuriems reikia skirti ypač daug dėmesio.

Tuo pačiu metu reikia nepasiduoti pagundai kurti naujus teminius fondus strategijai „Europa 
2020“ įgyvendinti.

ETB ir makroregioninis požiūris
Labai didelėje teritorijoje įgyvendinami bendri projektai Tarybos iniciatyva koordinuojami 
vadovaujantis makroregionų logika. Ja siekiama pasinaudoti integruoto ir daugiasektorinio 
požiūrio pranašumais įgyvendinant bendrus strateginius veiksmus ir panaudojant jau esamų 
fondų lėšas. 

ETB ir bendradarbiavimas prie išorės sienų
Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė (EKPP) bei Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonė (PNPP) turi po kryptį, skirtą pagalbai tarpvalstybiniam bendradarbiavimui prie 

                                               
1 Regioninės plėtros komiteto pranešimas dėl sanglaudos politikos indėlio siekiant Lisabonos ir 2020 m. ES 
strategijos tikslų (2009/2235(INI)), pranešėjas Ricardo Cortés Lastra.
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išorės sienų. 

Kaip būtų galima, pasinaudojant struktūrinių fondų lėšomis, nukreipti teritorinį 
bendradarbiavimą, kuris yra sudedamoji sanglaudos politikos dalis, į strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimą ir tuo pačiu metu išsaugoti lankstumą? Kokios galėtų 
būti makroregioninio požiūrio ir 3 tikslo koordinavimo sąlygos? Ar pageidautini 3 
tikslo ir bendradarbiavimo prie išorės sienų priemonių sinergija bei 
koordinavimas?

III.D) Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (ETBG)

2006 m. atskiru reglamentu įsteigta teritorinį bendradarbiavimą palengvinanti teisinė 
priemonė – Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (ETBG). Ji gali padėti įgyvendinti 
visas tris teritorinio bendradarbiavimo kryptis ir yra unikali teritorijų valdymo priemonė. Ji 
įdiegta vykstant deryboms dėl dabartinę (2007–2013 m.) daugiametę finansinę programą 
reglamentuojančių dokumentų rinkinio.

Šis reglamentas leidžia nacionalinėms, regionų ir vietos valdžios institucijoms kurti bendras 
savarankiško juridinio asmens statusą turinčias grupes bendradarbiavimo programoms ir 
projektams įgyvendinti. Taip juo svariai prisidedama prie daugiapakopio valdymo modelio 
kūrimo.

Jau įsteigtų arba steigiamų ETBG patirtis rodo, kad ši priemonė veikia patenkinamai. Ji atitiko 
regionų ir vietos valdžios institucijų struktūrinio bendradarbiavimo poreikius finansų, teisinio 
statuso ir daugiapakopio valdymo srityse, o tai net pranoksta ES teisės aktų leidėjo lūkesčius. 

Bet ETBG turi būti geriau žinomos ES vietos ir regionų valdžios institucijoms. Be to, ypač 
veiklos pradžioje, ETBG turi išspręsti nemažai kitų svarbių uždavinių, daugiausia susijusių su 
teisiniais, organizaciniais ir finansavimo prieinamumo klausimais (pvz., problemas, susijusias 
su įsisteigimo vietos valstybe ir labai ilgomis registracijos procedūromis).

Ar ETBG teisinis pobūdis pakankamai aiškus, turint omenyje didelius priemonės 
taikymo valstybėse narėse skirtumus? Ar naudojimosi lėšomis taisyklėse turi būti 
labiau atsižvelgiama į ypatingą ETBG pobūdį?

III.E) Įgyvendinimo taisyklės

Vadovaujantis 3 tikslu, galimas kompleksiškas ir daugiaplotmis partnerių iš įvairių valstybių 
narių bendradarbiavimas. Tačiau lėšos skiriamos daugiau nacionaliniu lygmeniu, o ne 
atskiroms programoms (išskyrus tarpvalstybinio bendradarbiavimo kryptį). Taikant šį skyrimo 
metodą, padaugėja tinkamumo kriterijų, patikrinimų ir auditų.

Procedūros sudėtingumą rodo ir finansavimo mechanizmas, nes lėšos skiriamos ne įprasta 
tvarka tvirtinant metų biudžetą, o dvejiems (taisyklė N + 2) ar net trejiems (taisyklė N +3 ) 
metams nuo projekto įgyvendinimo pradžios.

Akivaizdu, kad ši sistema nėra tobula, bet ji turi būti veikiau plėtojama, o ne pertvarkoma. 
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Kaip būtų galima palengvinti teritorinio bendradarbiavimo tikslo įgyvendinimą? Ar 
galima sumažinti tinkamumo kriterijų skaičių? Ar turėtų būti skiriamas 
finansavimas kiekvienoje programoje nustatytam teritorinio bendradarbiavimo 
tikslui pasiekti? 

II.5. Matomumas

Teritoriniam bendradarbiavimui būdinga ypač opi bendresnė struktūrinių fondų problema –
matomumo trūkumas.

Teritorinio bendradarbiavimo uždaviniai neiškyla nei kasdieniame piliečių gyvenime, nei 
valstybių narių centrinėse, regionų ar vietos valdžios institucijose, nei ES institucijų 
ilgalaikiuose politikos planuose. Reikia imtis veiksmų visais šiais trimis lygmenimis, kad 
teritorinis bendradarbiavimas taptų matomesnis. Problema gali būti sprendžiama dviem 
būdais: 

– teritorinis bendradarbiavimas – didžioji Europos idėja – visiems piliečiams turi tapti 
simboliniu ES įkūnijimu;
– politinių sprendimų priėmėjai ir visų lygių pareigūnai privalo susipažinti su jų darbe 
galinčiais iškilti praktiniais teritorinio bendradarbiavimo aspektais.

Kaip pagerinti teritorinio bendradarbiavimo matomumą minėtose tikslinėse 
grupėse? 


