
DT\891883LT.doc PE480.893v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Regioninės plėtros komitetas

10.2.2012

DARBO DOKUMENTAS
dėl pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamas 2006 m. liepos 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupės (ETBG) atsižvelgiant į patikslintas, supaprastintas ir 
pagerintas tokių grupių steigimo ir jų veiksmų įgyvendinimo sąlygas

Regioninės plėtros komitetas

Pranešėjas: Joachim Zeller



PE480.893v01-00 2/5 DT\891883LT.doc

LT

Nuo 2007 m. bent dviejų valstybių narių vietos ir regionų valdžios institucijos gali įsteigti 
Europos teritorinio bendradarbiavimo grupę (ETBG). Tokios grupės turi juridinio asmens 
statusą, o jų tikslas – sudaryti geresnes tarpvalstybinio, tarptautinio ir tarpregioninio 
bendradarbiavimo sąlygas ir taip skatinti sanglaudą Europos Sąjungoje.

Sėkmingi tokio bendradarbiavimo pavyzdžiai galėtų būti, pavyzdžiui, tarpvalstybinės 
infrastruktūros ir paslaugų sveikatos ar transporto srityje įdiegimas, taip pat ES bendrai 
finansuojamo projekto ar programos įgyvendinimas.

Per pastaruosius 5 metus įsteigtos 26 tokios grupės – jos vienija daugiau kaip 550 valdžios 
institucijų iš 15 valstybių narių ir daro poveikį 28 milijonų žmonių gyvenimui. Dar 20 ETBG 
planuojama įsteigti.

Vis dėlto padėtis Europos mastu labai skiriasi. Pavyzdžiui, Skandinavijos teritorijoje iki šiol 
nėra nė vienos ETBG, o ten, kur ETBG buvo arba bus įsteigta, jos dalyviai patiria iš dalies 
labai įvairių problemų.

1. Persvarstymo tikslas – supaprastinimas ir išplėtimas

Persvarstant reglamentą siekiama sustiprinti ETBG priemonę. Teritorinį bendradarbiavimą 
apsunkina nevienoda valstybių teisminė, apskaitos ir administracinė struktūra. Išsamių 
konsultacijų metu dalyvaujančiosios ir suinteresuotosios šalys taip pat dažnai skundėsi dėl 
nacionalinių ministerijų sudaromų kliūčių ir jų pasipriešinimo, kurie apsunkina ETBG 
steigimą ir sklandžią jos veiklą. Taigi persvarstant reglamentą būtina atlikti reikiamus 
patobulinimus, pašalinti likusias teisines kliūtis ir neaiškumus, dėl kurių valstybės narės šį 
reglamentą taikė nevienodai ir iš dalies klaidingai. Tik supaprastintas ir teisiniu aiškumu 
grindžiamas bendradarbiavimas labiau paskatins regionus intensyviau bendradarbiauti.

Bendradarbiavimo institucinis įtvirtinimas
ETBG turi dideles galimybes tapti svarbiausia teritorinio bendradarbiavimo Europoje ir prie 
Europos sienų priemone ir kartu įtvirtinti šį bendradarbiavimą institucijų lygmeniu.

Būtinas savanoriškumo principo išsaugojimas
Vis dėlto ETBG kaip vieno iš bendradarbiavimo būdų pasirinkimas ir ateityje nebus 
privalomas ir niekas nesutrukdys valdžios institucijoms rinktis kito teritorinio 
bendradarbiavimo būdo.

Nebūtinos papildomos finansinės paskatos
Pranešėjas nepritaria pavieniams reikalavimams skirti papildomas ES biudžeto lėšas ir mano, 
kad ETBG sukuriama įvairialypė pridėtinė vertė yra pakankama paskata steigti tokią grupę.
Be to, siekiant išvengti piktnaudžiavimo, siekis ir motyvacija įsteigti ETBG neturėtų 
priklausyti nuo atskiro finansavimo. ETBG yra ne galutinis tikslas, bet priemonė nustatytiems 
tikslams pasiekti. Kuo tiksliau ir konkrečiau suformuluojami šie tikslai, tuo veiksmingesni ir 
labiau pamatuojami yra rezultatai.
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2. Svarbiausios Komisijos pasiūlymo naujovės

Komisija įtraukė į reglamento projektą daugelį suinteresuotųjų šalių reikalavimų ir 
pageidaujamų patobulinimų. Šiame darbo dokumente visų pirma pristatomi svarbiausi šio 
pasiūlymo pakeitimai ir pranešėjo pastabos bei pasiūlymai, kurie galėtų tapti tolesnių 
diskusijų pagrindu.

2.1 Supaprastintas ETBG steigimas ir tvirtinimas

Jau veikiančios ETBG dažniausiai skundėsi dėl savavališkų patvirtinimo procedūrų.
Valstybės narės retai laikėsi iki šiol galiojusio trijų mėnesių laikotarpio įstatams ir susitarimui 
patvirtinti. Reglamento naujos redakcijos projekte šis terminas pratęsiamas iki šešių mėnesių. 
Jam pasibaigus susitarimas laikomas patvirtintu nebyliu sutikimu. Toks nebylaus sutikimo 
patvirtinimo principas suteikia pareiškėjams reikiamą teisinį tikrumą.

Be to, kas nurodyta Komisijos dokumento projekte, taip pat iš dalies reikalaujama, kad 
kiekviena valstybė narė įgaliotų tik vieną kompetentingą instituciją patvirtinti susitarimą 
(vieno langelio principas). Šiuo metu 27 valstybėse narėse sprendimą dėl patvirtinimo priima 
79 kompetentingos institucijos. Kai kuriose valstybėse narėse vienam prašymui turi pritarti iki 
keturių nacionalinių ministerijų, todėl procedūra gali būti nepageidaujamai vilkinama ir gali 
kilti prieštaravimų. Vis dėlto dar reikėtų nutarti, kaip tokia vieno langelio principu veikianti 
institucija turėtų atrodyti valstybėse narėse, kuriose susitarimus tvirtina ne centrinės valdžios, 
bet federalinio lygmens institucijos. Atsižvelgiant į šį reikalavimą būtų galima numatyti, kad 
susitarimą tvirtins kompetentinga federalinė institucija, jeigu ji bus vienintelė įgaliota priimti 
tokį sprendimą.

Kitas Regionų komiteto reikalavimas – reglamente aiškiai išdėstyti paraiškos atmetimo 
kriterijus. Vis dėlto nėra aišku, ar toks baigtinis kriterijų sąrašas apskritai įmanomas ir 
tikslingas. Jau dabar yra numatyta teisinė galimybė savavališkų sprendimų atveju pradėti 
teisminį patikrinimą, tačiau dėl to steigimo procesas nesutrumpėjo. 

2.2 Veiklos taisyklių supaprastinamas ir patikslinimas

Didesnį teisinį aiškumą taip pat turėtų užtikrinti aiškus susitarimo, kuriame išdėstyta būsimų 
ETBG sudėtis, atskyrimas nuo įstatų, kuriuose nustatyta įgyvendinimo veikla. Ateityje turės 
būti tvirtinamas tik susitarimas.
Taip pat palankiai vertinamas supaprastintas naujų narių prisijungimas prie veikiančios ETBG 
ir supaprastinta pakeitimų tvarka.

2.3. Išplėstas ETBG susitarimo objektas ir dalyvių ratas 

Susitarimo objektas
ETBG turėtų būti naudojamos visose teritorinio bendradarbiavimo srityse. Pasiūlyme taip pat 
aiškiai nurodyta, kad vieną ar daugiau teritorinio bendradarbiavimo tikslų galima perduoti 
ETBG.
Pirminėje dokumento redakcijoje ETBG paskirtis apsiribojo tik ekonominės ir socialinės 
sanglaudos stiprinimu. Dabar siekiama stiprinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą.
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Taigi ETBG užduotis jau nėra tik palankesnių sąlygų teritoriniam bendradarbiavimui siekiant 
didesnės ekonominės ir socialinės sanglaudos sudarymas ir jo skatinimas, bet ir dalyvavimas 
šiose politikos srityse. ETBG ateityje taip pat turėtų prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ ir 
makroregionų strategijų įgyvendinimo.

Nariai
Reikėtų pritarti Komisijos pasiūlymui išplėsti taikymo sritį, įtraukiant valstybines įmones, 
kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/17/EB. Tokiu būdu ETBG narėmis galėtų tapti ir įmonės, 
vykdančios veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose.

2.4 Aiškesnis personalo valdymas ir įdarbinimo procedūros

Kitas labai dažnai išsakytas skundas – ETBG darbuotojams iki šiol kartais taikomos 
skirtingos darbo užmokesčio, socialinės apsaugos ir apmokestinimo sistemos (dvigubas 
apmokestinimas). Reglamento pakeitimu numatyta, kad darbuotojams taikomi įstatymai tos 
šalies, kurioje jie iš tikrųjų dirba, o ne tos, kurioje yra registruota ETBG buveinė. Tokia 
nauja tvarka yra ne tik svarbi, bet ir pakankama. Kai kurios veikiančios ETBG ragina parengti 
darbuotojų tarnybos nuostatus pagal Europos agentūrų modelį. Tačiau šis pasiūlymas 
netinkamas jau vien todėl, kad agentūrų steigėja yra Komisija, o ne valstybės narės. Taigi de 
facto Komisija taip pat turėtų skirti ir deleguoti ETBG darbuotojus, tačiau tai prieštarautų 
subsidiarumo ir proporcingumo principams.

2.5 ETBG, kuriose dalyvauja ES nepriklausantys regionai

Ypač palankiai vertinamas pasiūlymas, kad nuo šiol ETBG nariais galės tapti ir trečiųjų šalių 
regionai bei įstaigos, nesvarbu, ar kiti nariai yra iš vienos, ar iš kelių valstybių narių. Be to, 
dalyvauti galės ir atokiausi regionai (užjūrio teritorijos). Vis dėlto ir čia reikėtų tiksliau 
apibrėžti, ar būtina nustatyti objektyvius sutikimo arba atmetimo kriterijus, kai pateikiamas
prašymas įsteigti ETBG, kurią sudaro tik vienai valstybei narei ir tik vienai trečiajai šaliai 
arba užjūrio teritorijai priklausantys nariai. Kitu atveju sprendimas dėl tokios ETBG įsteigimo 
priklausytų tik nuo vienos valstybės narės nuomonės, kurios neįmanoma patikrinti.

2.6 Pasiūlymas dėl draudimo siekiant nustatyti atsakomybę

Skirtingos valstybių narių atsakomybės taisyklės (ribota arba neribota ETBG atsakomybė) 
lėmė teisinį netikrumą, ypač jį pajuto kitos susitarimo šalys ir kreditoriai. Dabar valstybės 
narės gali reikalauti, kad ETBG, kurios narių atsakomybė yra ribota, apsidraustų rizikos 
draudimu.  Taip bus užtikrinama, kad valstybė narė ir ateityje nebus atsakinga už ETBG 
priklausančią savo narę ir atmesdama paraišką negalės to nurodyti kaip priežasties.

2.7 ETBG paskelbimas Oficialiajame leidinyje

Siekiant užtikrinti skaidrumą ir didesnį matomumą reikėtų pritarti, kad apie ETBG būtų 
paskelbta Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

3. Kiti galimi pakeitimai ir perspektyvos
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Nepaisant daugeliu atžvilgiu teisingų ir svarbių pasiūlytų pakeitimų, lieka dar keletas 
neišspręstų klausimų ir neįgyvendintų pageidavimų.

Greta vien techninio pobūdžio patobulinimų labai svarbu, kad į ETBG būtų atsižvelgiama kur 
kas labiau nei iki šiol ir visais lygmenimis ir ji būtų pripažinta prioritetine teritorinio 
bendradarbiavimo įgyvendinimo priemone. Tai turėtų patvirtinti ir veiksmingesnis ETBG 
integravimas į teisines priemones, susijusias su sanglaudos politika nuo 2014 m.

Be to, siekiant palengvinti ETBG vykdomą įvairių tarpvalstybinių projektų administravimą, 
reikia geresnio įvairių reglamentų (ERPF, PNPP, EKPP) koordinavimo.

Būtų įmanoma ir pageidautina ES asociacijos ir partnerystės susitarimuose pateikti aiškią 
nuorodą į ETBG. 

Būtina labiau nei iki šiol atsižvelgti į ETBG visų sričių ES ir nacionalinės teisės aktuose.

Keičiantis kompetencijomis ir patirtimi, taip pat teikiant paramą ir konsultacijas ETBG, 
forumo vaidmenį turėtų atlikti Regionų komiteto įsteigta ETBG.

Pagrįstai ir prasmingai reikalaujama suteikti ETBG teisę dalyvauti visose ES programose ir 
leisti jai dalyvauti iniciatyvose ir konkursuose bei atitinkamai juos rengti.

Atsižvelgiant į tai, būtina geriau integruoti ETBG į atskirus sektorius reglamentuojančias 
ES politikos sritis. Tuo tikslu pirmiausia reikėtų didinti Komisijos tarnybų sąmoningumą 
(integravimas). Nepriimtina tai, kad kitų generalinių direktoratų, išskyrus Regioninės 
politikos GD, darbuotojai atsakė iki šiol nieko negirdėję apie ETBG priemonę, kaip patvirtino 
įvairių ETBG atstovai.

Taip pat būtina išaiškinti tokius teisiniu požiūriu ginčytinus klausimus, kaip antai ETBG 
sutartimi nustatytų reikalavimų vykdymas kitoje valstybėje narėje. 

Vis dėlto Europos Komisija iš esmės parengė gerą ir pagrįstą pasiūlymo projektą, kuriuo 
siekiama dar labiau padidinti ETBG veiksmingumą ir matomumą teritorinio 
bendradarbiavimo srityje. 

Valstybės narės raginamos nuosekliai ir veiksmingai suderinti savo nacionalines 
įgyvendinimo priemones. Negalima palikti erdvės jokioms savavališkoms ir prieštaringoms 
teisinėms interpretacijoms. Valstybių narių nacionalinės valdžios institucijos turi suvokti, kad 
ETBG nevykdo užsienio politikos ir tai nėra kompetencijas ir finansinius išteklius ryjanti 
pabaisa. ETBG yra konkrečias užduotis atliekantis sui generis susivienijimas, kuris nevykdo 
jokių valdžios institucijų įgaliojimų ir nėra finansuojamas iš nacionalinio biudžeto, o 
priešingai – padeda ministerijoms atlikti jų užduotis naudojant institucinį funkcijų perdavimą. 
Jei valstybės tą pripažins, tai bus naudinga daugeliui suinteresuotųjų šalių ir būsimų 
pareiškėjų.


