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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 3 tikslo: teritorinio bendradarbiavimo uždavinio – būsimosios pasienio regionų, 
tarpvalstybinio ir tarpregioninio bendradarbiavimo darbotvarkės
(2010/2155(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos XVIII antraštinę dalį,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį 
bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 
Sanglaudos fondo bei panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1260/19991,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 5 d. Reglamentą (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos 
teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG)2,

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimą dėl Bendrijos sanglaudos 
politikos strateginių gairių (2006/702/EB)3,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 7 d. rezoliuciją dėl ES sanglaudos ir regionų 
politikos po 2013 m.4,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos Baltijos jūros 
regiono strategijos ir makroregionų vaidmens būsimoje sanglaudos politikoje5,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms skirtų lėšų panaudojimo miestuose, regionuose, valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje pagal Reglamentą (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir 
Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programą6, 

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 24 d. rezoliuciją dėl Žaliosios knygos apie teritorinę 
sanglaudą ir diskusijų dėl būsimos sanglaudos politikos reformos eigos7,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 19 d. rezoliuciją dėl Europos kaimynystės ir 
partnerystės priemonės persvarstymo8, 

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 21 d. rezoliuciją dėl tolesnės veiklos, susijusios su 
teritorine darbotvarke ir Leipcigo chartija. Europos teritorijų vystymo ir teritorinės 

                                               
1 OL L 210, 2006 7 31, p. 25–78.
2 OL L 210, 2006 7 31, p. 25–78.
3 OL L 291, 2006 10 21, p. 11–32.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0356.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0254.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0189.
7 OL C 117E, 2010 5 6, p. 65.
8 OL C 76E, 2010 3 25, p. 83.
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sanglaudos veiksmų programa1,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. gruodžio 1 d. rezoliuciją dėl Euroregionų vaidmens 
regioninės politikos plėtros sferoje2,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. rugsėjo 28 d. rezoliuciją dėl teritorinės sanglaudos 
vaidmens regioninėje plėtroje3,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 8 d. Komisijos komunikatą „Europos Sąjungos 
strategija dėl Dunojaus regiono“ (COM(2010)0715) kartu su veiksmų planu 
(SEC(2010)1489), 

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos penktąją ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos ataskaitą „Sanglaudos politikos ateitis“ (Penktoji sanglaudos 
ataskaita) (COM(2010)0642),

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 19 d. Komisijos komunikatą „ES biudžeto peržiūra“ 
(COM(2010) 0700) ir jo techninius priedus (SEC(2010)7000),

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 6 d. Komisijos komunikatą „Regioninės politikos įnašas į 
pažangų augimą 2020 m. Europoje“ (COM (2010) 0553),

 atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 31 d. Komisijos komunikatą „Sanglaudos politika. 2010 
m. strateginė ataskaita dėl 2007–2013 m. programų įgyvendinimo“ (COM(2010)0110),

 atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 10 d. Komisijos komunikatą „Europos Sąjungos 
Baltijos jūros regiono strategija“ (COM(2009)0248 galutinis) kartu su veiksmų planu 
(SEC(2009)0712/2),

 atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 6 d. Komisijos komunikatą „Žalioji knyga dėl teritorinės 
sanglaudos. Kaip teritorinę įvairovę paversti privalumu“ (COM (2008) 0616),

 atsižvelgdamas Regionų komiteto pranešimo savo iniciatyva „Naujos ETBG reglamento 
persvarstymo perspektyvos“ projektą4,

 atsižvelgdamas į Komisijos prašymu parengtą nepriklausomą ataskaitą „Bendrijos 
iniciatyvos INTERREG III (2000–2006 m.) baigiamasis vertinimas“ 
(Nr. 2008.CE.16.0.AT.016), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A7-0000/2011),

A. kadangi Europos Sąjungą sudaro 27 valstybės narės ir 271 regionas, 

                                               
1 OL C 184E, 2009 3 6, p. 95.
2 OL C 285E, 2006 11 22, p. 16.
3 OL C 227E, 2006 9 21, p. 88.
4 jis bus tvirtinamas 2011 m. sausio 27 ir 28 d. vyksiančio 88-o plenarinio posėdžio metu.
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B. kadangi regionuose, į kuriuos įeina pasienio vietovės, gyvena apie 37,5 proc. ES 
gyventojų,

C. kadangi neformalus bendradarbiavimas, euroregionai, Europos Tarybos iniciatyvos, 
paskesnės Sutartys ir išvestiniai Europos Sąjungos teisės aktai prisidėjo kuriant tvirtesnius 
ir tvaresnius teritorijų ryšius,

D. kadangi, nors teritorinio bendradarbiavimo pagrindai jau padėti, dar lieka daug problemų 
ir kadangi šių problemų pobūdis priklauso nuo bendradarbiavimo raidos ir jo brandumo 
lygio, 

E. kadangi, panaikinus sienas Sutartyse, svarbu jas sumažinti ir piliečių kasdieniame 
gyvenime,

F. kadangi regioninės politikos tikslas – skatinti darnią regionų plėtrą stiprinant Europos 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, 

G. kadangi įgyvendinant sanglaudos politiką teritorinio bendradarbiavimo tikslas padeda 
kurti „glaudesnę Europos tautų sąjungą“ mažinant teritorijas ir regionus skiriančias kliūtis, 

H. kadangi teritorinis bendradarbiavimas, t. y. įvairių regionų bendradarbiavimas, – tai 
mokymosi procesas, padedantis rastis priklausomumo bendrai erdvei ir bendros ateities 
jausmui,

I. kadangi svarbiausiu teritorinio bendradarbiavimo prioritetu turi tapti pilietis,

J. kadangi glaudesnis teritorinis bendradarbiavimas priklauso nuo pažangos, pasiektos visose 
srityse įgyvendinant ES lygmeniu integraciją ir koordinavimą, ir kadangi pats teritorinis 
bendradarbiavimas yra Europos integracijos eksperimentinė laboratorija, 

K. kadangi dėl struktūrinių fondų bendrojo reglamento ir įsigaliojus Lisabonos sutarčiai 
gerokai padidėjo teritorinio bendradarbiavimo svarba,

L. kadangi iš 2000–2006 m. programavimo laikotarpio programų INTERREG III baigiamojo 
vertinimo įtikinamai matyti šio tikslo nauda ES integracijai,

Sustiprinti teritorinio bendradarbiavimo tikslą

1. primena, jog teritoriniu bendradarbiavimu siekiama skatinti teritorijas ir regionus 
bendradarbiauti, kad jie galėtų kartu spręsti bendrus uždavinius, panaikinti fizines, 
administracines ir reglamentavimo kliūtis, trukdančias šiam bendradarbiavimui, ir 
sušvelninti „sienų poveikį“,

2. yra įsitikinęs, kad teritorinis bendradarbiavimas ir jo vaidmuo, kuris yra labai svarbus 
sutvirtinant vidaus rinką ir ES integraciją, naudingas Europos Sąjungai, prašo, kad 
teritorinis bendradarbiavimas ir toliau būtų vienas iš sanglaudos politikos ramsčių; 

3. mano, kad teritorinis bendradarbiavimas pasirodė veiksmingas ir kad jo potencialas ir 
konkurencingumo šaltinis nėra pakankamai panaudojami dėl mažos lėšų sumos, kuri jam 
skiriama; prašo, kad būsimuoju programavimo laikotarpiu teritorinio bendradarbiavimo 
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tikslui skirtą biudžetą sudarytų ne mažiau kaip 5 proc. bendro sanglaudos politikos 
biudžeto;

4. rekomenduoja, kad būtų išlaikyta dabartinė 3 tikslo, suskirstyto į 3 kryptis (pasienio 
regionų, tarpvalstybinis ir tarpregioninis bendradarbiavimas), struktūra ir kad pasienio 
regionų bendradarbiavimas išsaugotų persvarą, palyginti su kitų krypčių 
bendradarbiavimu: jam turėtų būtų skiriama ne mažiau kaip 70 proc. teritorinio 
bendradarbiavimo biudžeto;

5. mano, kad turi ir toliau būti skiriama pasienio regionų bendradarbiavimo kryptis (šiuo 
bendradarbiavimu patenkinami vietiniai pasienio regionų poreikiai) ir tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo kryptis (ji padeda plėtoti didesnės apimties strateginių vietovių 
bendradarbiavimą);

6. visgi skatina, siekiant užtikrinti teritorinio bendradarbiavimo veiksmų nuoseklumą ir 
tęstinumą ir atsižvelgiant į projektų strateginį pobūdį, kuo lanksčiau pasinaudoti 
galimybėmis, numatytomis ERPF reglamento 21 straipsnyje dėl veiksmų vietos pasienio 
regionų ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo sąlygomis; todėl prašo iš naujo apsvarstyti 
150 km ribą, taikomą pasienio regionų bendradarbiavimo programose pakrantės ir jūros 
regionams;

7. prašo prieš nustatant kiekvieno pasienio regiono strateginius poreikius iš anksto juos 
apsvarstyti derinant su strategija „Europa 2020“, o paskui Europos teritorinį 
bendradarbiavimą įtraukti į visų lygmenų strateginį planavimą: europinį, nacionalinį ir 
regioninį;

8. nori, kad lėšos būtų skiriamos ne valstybėms narėms, o Bendrijos lygmeniu kiekvienai 
teritorinio bendradarbiavimo programai pagal bendrojo reglamento 2 priedo 5 straipsnyje 
išdėstytus kriterijus, siekiant strategiškai ir integruotai patenkinti kiekvieno regiono ir 
kiekvienos bendradarbiavimo vietovės poreikius; ragina Europos Komisiją apsvarstyti 
kitus svarbius strateginius, išmatuojamus ir teritorijų poreikius atspindinčius kriterijus, 
kurie galėtų būti atsvara pagrindiniam demografijos kriterijui;

9. dar kartą teigia, koks svarbus regionų bendradarbiavimas, tačiau apgailestauja, kad jam 
skiriama mažai lėšų; prašo nuo 60 proc. iki 75 proc. sumažinti šios programos dalį, kurią 
finansuoja ES, dalyviams iš konkurencingumo ir užimtumo tikslo regionų; skatina 
regionus geriau pasinaudoti regionų bendradarbiavimo galimybėmis, numatytomis 
bendrojo reglamento 37 straipsnio 6 dalies b punkte; šiuo klausimu siūlo, kad 3 tikslo 
tarpregioninio bendradarbiavimo kryptis turėtų taip pat padėti koordinuoti šiuos projektus 
ir jiems vadovauti, kaupti žinias ir keistis gerąja patirtimi palaikant glaudžius ryšius su 
programa ITERACT ir gaunant jos paramą; 

10. skatina programos ESPON veiklą ir siūlo gerinti galimybes susipažinti su šios veiklos 
rezultatais, kad atitinkami subjektai galėtų lengviau jais naudotis;

11. džiaugiasi programos URBAST miestų plėtros klausimu sėkme ir prašo, kad ji būtų 
pratęsta; 

12. ragina Europos Komisiją pamąstyti apie galimybes įtraukti vietos ir regionų išrinktus 
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atstovus į šiuos ES keitimosi patirtimi ir gerąja praktika tinklus;

Įtraukti teritorinį bendradarbiavimą į bendrąją politiką

13. mano, kad būtina, jog teritorinio bendradarbiavimo tikslas ir konvergencijos ir 
konkurencingumo ir užimtumo tikslai vieni kitus labiau papildytų; siūlo, kad regioninės 
veiklos programos būtų įtrauktos į pasienio regionų ir tarpvalstybinius projektus, su 
kuriais jos susijusios, ir jų asignavimai būtų skirti prioritetiniams projektams, kuriuos iš 
anksto nustato ir kuriems pritaria jų programų partneriai laikantis daugiapakopio valdymo 
ir partnerystės principų;

14. skatina valstybes nares ir regionus įdiegti kelis regionus apimančias veiksmų programas 
bendroms teritorinėms problemoms spręsti; ragina Komisiją pamąstyti apie būtinus teisės 
aktų pakeitimus norint pagal tą patį modelį sukurti kelis regionus apimančias veiklos 
programas;

Teritorinę strategiją taikyti kitų krypčių Bendrijos politikai 

15. primena, kad makroregionų idėja (Tarybos iniciatyva) – tai eksperimentinė idėja 
koordinuoti labai didelėje teritorijoje įgyvendinamus bendrus projektus; ja siekiama 
pasinaudoti integruoto ir daugiasektorinio požiūrio pranašumais įgyvendinant bendrus 
strateginius veiksmus, kuriems skiriamos jau esamų fondų lėšos; primena, kad dėl šių 
strategijų neturi rastis papildomų išlaidų Sąjungos biudžetui, neturi būti kuriamos naujos 
institucijos ir neturi būti taikomi nauji teisės aktai;

16. prašo Komisijos kruopščiai apsvarstyti pirmųjų įdiegtų strategijų rezultatus; mano, kad šis 
procesas sukėlė susidomėjimą ir kad reikia jį dar didinti; siūlo pagal tarpvalstybines 
programas remti šias teritorijų strategijas: koordinuoti, kaip rengiamos, nustatomos šios 
dabartinės ir būsimos makroregioninės strategijos ir kaip vadovaujama jas įgyvendinant; 

17. mano, kad rengiant bet kokią tarpvalstybinę strategiją reikia numatyti galimą 
koordinavimą remiantis transeuropinių transporto tinklų gairėmis ir įgyvendinant 
integruotą jūrų politiką įdiegtas strategijas; 

18. primena, kad teritorinis bendradarbiavimas susijęs ne tik su Europos Sąjungos vidaus, bet 
ir išorės sienomis; prašo Komisijos pamąstyti apie geresnę sąveiką tarp ERPF, 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonės, Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės 
ir Europos plėtros fondo veiklos;

19. šiuo klausimu siūlo geriau koordinuoti įvairių Europos Komisijos generalinių direktoratų 
veiklą;

Skatinti steigti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupes (ETBG)

20. mano, kad ETBG – tai unikali ir labai vertinga teritorijų valdymo priemonė ir kad ji 
atitinka struktūrinio bendradarbiavimo poreikius finansų, teisinio statuso ir daugiapakopio 
valdymo srityse;

21. visgi mano, kad reikėtų palengvinti šios priemonės įgyvendinimą, ir prašo Europos 
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Komisijos, kai tik bus įmanoma, atsižvelgiant į problemas, su kuriomis susidūrė regionai 
ir jau įsteigtos grupės, ir remiantis Regionų komiteto atliktu darbu, pateikti pasiūlymus dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1082/2006 dėl ETBG pakeitimų, kuriais 
būtų siekiama:

– aiškiau nustatyti ETBG statusą nacionalinėse teisės sistemose, 
– leisti ETBG steigti subjektams, esantiems valstybėje narėje ir ne valstybėje narėje,
– pakeisti 4 straipsnio 3 dalies formuluotę, kad būtų griežtai laikomasi 3 mėnesių 
laikotarpio,
– supaprastinti teisės normas, reglamentuojančias ETBG darbuotojus ir apmokestinimo 
tvarką;

22. skatina teikti ETBG visuotines dotacijas, kad šios grupės galėtų tiesiogiai tvarkyti 
struktūres lėšas, ir prašo reglamentuose, kuriais reglamentuojami kiti ES fondai, labiau 
atsižvelgti į ETBG pobūdį (jos yra tarptautinės ir daugiašalės), kad jos galėtų lengviau 
gauti finansavimą iš kitų šaltinių; 

Supaprastinti įgyvendinimą

23. mano, kad kol kas dar pernelyg sudėtinga įgyvendinti teritorinio bendradarbiavimo 
programas, ir laikosi nuomonės, kad 3 tikslui įgyvendinti reikia iš dalies pakeisti taisykles;

24. ragina Komisiją numatyti specialias priemones, kuriomis būtų supaprastintos audito ir 
kontrolės taisyklės ir kurios padėtų sistemingiau taikyti vienodo dydžio sąnaudas, tiksliau 
nustatyti Bendrijos išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklių pagrindą, užtikrinti lankstumą 
taikant automatiškai panaikinamus įsipareigojimus, padidinti toleruotinų klaidų riziką iki 
5 proc. ir techninę paramą iki 8 proc., kad vadovaujančios institucijos galėtų daugiau 
dėmesio skirti projektų strateginiams aspektams, o ne tam, ar kandidatūros atitinka 
administracinius reikalavimus; 

25. taip pat pabrėžia, kad reikia dėti pastangas supaprastinti įgyvendinimą siekiant labiau 
įtraukti privačius subjektus; rekomenduoja remiantis priemonių JEREMIE ir JESSICA
pavyzdžiu įdiegti finansų inžinerijos sistemas siekiant palengvinti pasienio regionų 
projektus, iš kurių gaunamos pajamos, privačių subjektų dalyvavimą ir viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės įgyvendinimą;

Užtikrinti, kad teritorinis bendradarbiavimas būtų matomas

26. apgailestauja, kad teritorinis bendradarbiavimas nėra pakankamai matomas tiek 
nacionalinėms ir vietos valdymo institucijoms, tiek piliečiams; prašo Komisijos pamąstyti 
apie sprendimus, kurie galėtų padėti užtikrinti, kad ETBG būtų geriau matomos teritorinio 
bendradarbiavimo subjektams ir piliečiams;

27. mano, kad bendradarbiavimas švietimo ir kultūros klausimais siekiant strategijoje „Europa 
2020“ numatytų pažangaus ir integracinio augimo tikslų suteikia matomumo teritoriniam 
bendradarbiavimui ir taip pat panaikina vadinamąsias mintyse egzistuojančias sienas, 
kurios trukdo piliečiams suartėti; 

28. prašo geriau koordinuoti visų teritorinio bendradarbiavimo įgyvendinimo procese 
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dalyvaujančių subjektų bendravimą; siūlo, kad visos tos pačios krypties bendradarbiavimo 
programos turėtų vienodą vaizdinę atpažinimo formą (logotipą), ir ragina Komisiją kito 
programavimo laikotarpio pradžioje pasienio regionuose surengti plačią informavimo 
kampaniją žiniasklaidoje apie teritorinio bendradarbiavimo privalumus;

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

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. 

Pranešėjo nuomone, teritoriniu bendradarbiavimu siekiama panaikinti fizines, administracines 
ir reglamentavimo kliūtis tarp teritorijų ir regionų ir sušvelninti tarp teritorijų ir regionų esantį 
sienų poveikį, kad jie galėtų kartu spręsti bendrus teritorinius (paslaugų, infrastruktūros, 
urbanizacijos ir teritorijų planavimo), bendruosius (globalizacijos, klimato kaitos), 
ekonominius ar bendrovių uždavinius. Teritorinis bendradarbiavimas – tai konkurencingumo 
šaltinis, kuris dar nėra pakankamai panaudotas, ir jis padeda kurti „glaudesnę tautų sąjungą“.

Iš programų INTERREG III (2000–2006) baigiamojo vertinimo įtikinamai matyti šio tikslo 
nauda ES integracijai ir jame pateikiami keli sėkmingi pavyzdžiai: 1 030 infrastruktūrų 
projektų ir daugiau kaip 18 000 km naujai nutiestų kelių arba kelių, kuriems buvo skirta 
parama, 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, mokymuose, 
seminaruose, darbo grupėse, posėdžiuose ar kitoje šviečiamojoje veikloje1..

Sustiprinti teritorinio bendradarbiavimo tikslą

Ambicingas biudžetas

Pranešėjas, pritardamas Europos Parlamento pozicijai, išdėstytai jo 2010 m. spalio 7 d. 
rezoliucijoje dėl ES sanglaudos ir regionų politikos po 2013 m., Komisijos pozicijai, pateiktai 
penktojoje ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitoje, Regionų komiteto 
rekomendacijoms ir 2011 m. lapkričio 22 ir 23 d. Lieže vykusio neformalaus regioninės 
politikos ministrų tarybos susitikimo išvadoms, mano, kad reikia iš esmės sustiprinti 3 tikslą. 

Iš dabartinės daugiametės finansinės programos lėšų šiam tikslui skiriama 8,5 mlrd. EUR (tai 
sudaro tik 2,5 proc. ES struktūrinių išlaidų). Derybose dėl ankstesnio programavimo 
laikotarpio Komisija paprašė, kad 3 tikslui skirtą biudžetą sudarytų ne mažiau kaip 5 proc. 
bendro sanglaudos politikos biudžeto. 2013 m. šis tikslas pasieks savo brandą. Paklausa 
bendradarbiauti yra didelė, kaip ir poreikiai. Pranešėjo nuomone, būtent Europos Parlamentas 
turi įgyvendinti teritorinio bendradarbiavimo subjektų siekius paprašydamas dar kartą šiam 
tikslui skirti ne mažiau kaip 5 proc. bendro sanglaudos politikos biudžeto. 

                                               
1 Bendrijos iniciatyvos INTERREG III (2000–2006 m.) baigiamasis vertinimas 

(Nr. 2008.CE.16.0.AT.016).
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Stabili struktūra 

Pranešėjo manymu, turi būti išlaikyta šio tikslo struktūra (3 kryptys), nes kiekviena kryptis 
turi savo reikšmę ir naudą.

Pasienio regionų bendradarbiavimui (73 proc. biudžeto) skirtomis lėšomis finansuojamos prie 
valstybių narių vidaus (kartais ir išorės) sienų esančių regionų (kurie vieni nuo kitų nutolę ne 
daugiau kaip 150 kilometrų) bendrosios strateginės programos. Šis bendradarbiavimas 
vykdomas NUTS 3 lygio regionuose ir atitinka vietinius pasienio regionų poreikius. Pranešėjo 
nuomone, diskusijos dėl to, kad paramą gautų NUTS 2 lygmens regionai, (to pageidavo kai 
kurie subjektai) gali pakenkti vietiniam pasienio regionų bendradarbiavimo aspektui. Tačiau, 
priklausomai nuo projektų, naudojantis galimybėmis, numatytomis ERPF reglamento 21 
straipsnyje dėl veiksmų vietos pasienio regionų ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
sąlygomis, randasi lankstumas, kurį reikėtų skatinti. Šis straipsnis pagrįstais atvejais leidžia 
finansuoti išlaidas, kurios neatitinka programos finansavimo reikalavimų. 

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas (20 proc. biudžeto) vyksta platesniu mastu; jo tikslas –
skatinti tai pačiai geografinei teritorijai priklausančių kaimyninių regionų bendradarbiavimą, 
siekiant įgyvendinti tokius ES strateginius prioritetus kaip moksliniai tyrimai ir technologinė 
plėtra, informacinė visuomenė, aplinka, aukštasis mokslas, judumas, tvari miestų plėtra ir 
gaivalinių nelaimių valdymas.

Galiausiai, tarpregioninis bendradarbiavimas (4 proc. biudžeto) – tai visų 27 ES valstybių 
narių regionų bendradarbiavimas nepaisant jų geografinės vietos, skiriamas keitimuisi 
informacija, patirtimi ir geriausia praktika.

Iš patirties matyti1, kad paskelbus regionų bendradarbiavimo projektų konkursus paklausa yra 
10 kartų didesnė nei pasiūla. Dėl tokio atotrūkio vadovaujančiai institucijai gali tekti pernelyg 
didelė administracinė našta, o kandidatai gali būti sugniuždyti ir nusivylę. Norint sutaupyti ir 
padidinti projektų kokybę reikėtų numatyti iki 60 proc. (šiuo metu 75 proc.) sumažinti dalį, 
kurią finansuoja ES, dalyviams iš konkurencingumo ir užimtumo tikslo regionų. Pranešėjas 
taip pat siūlo, kad regionai daugiau naudotųsi galimybėmis, numatytomis bendrojo 
reglamento 37 straipsnio 6 straipsnio b punkte. Šis straipsnis leidžia valstybės narės iniciatyva 
į konvergencijos arba regioninio konkurencingumo ir užimtumo veiklos programą įtraukti 
tarpregioninio bendradarbiavimo su kitos valstybės narės regionu arba vietos valdžios 
institucija veiksmus. Teritorinio bendradarbiavimo tikslo tarpregioninio bendradarbiavimo 
kryptis gali paremti, padėti koordinuoti taip įgyvendinamus projektus, kaupti žinias, keistis 
gerąja patirtimi ir vadovauti juos įgyvendinant. Todėl programa INTERACT būtų 
veiksmingesnė, jei būtų labiau įtraukta įgyvendinant šios krypties bendradarbiavimą. 

Programa URBACT II (keitimasis informacija siekiant paskatinti tvarią miestų plėtrą) buvo 
itin sėkminga, todėl reikėtų ją pratęsti. 

Be to, kartu su diskusijomis apie Erasmus programą išrinktiems vietos atstovams būtų 

                                               
1 Šaltinis: Programos INTERREG IV C (2007–2013) įgyvendinimas. Pirmasis projektų konkursas: 

4 832 kandidatai 492 atrinktiems projektams. Antrasis projektų konkursas: 4 671 kandidatas 481 
atrinktam projektui.
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naudinga, kad šie keitimosi tinklai (regionų bendradarbiavimas / INTERACT ir URBACT) 
įtrauktų labiau išrinktus atstovus, kad šis keitimasis būtų labiau matomas ir jiems duotų naują 
politinį impulsą. 

Veiksminga priemonė yra programa ESPON (teritorinio bendradarbiavimo tyrimų duomenų ir 
duomenų bazių pateikimas). Visgi reikėtų dėti pastangas, kad šie rezultatai būtų labiau 
matomi ir prieinami visiems bendradarbiaujantiems subjektams.

Strategiškesnis teritorinis bendradarbiavimas, įtrauktas į bendrąją politiką

Nors proporcijos tarp minėtųjų bendradarbiavimo krypčių galėtų būti išsaugotos, 
programavimas turėtų būti strategiškesnis ir jis turi vykti visais planavimo etapais. Pranešėjas 
norėtų, kad bendradarbiavimo veiksmai būtų koordinuojami visais valdymo lygmenimis, 
derinant su strategija „Europa 2020“, pritaikyta teritorijų poreikiams, ir derinant su kitomis 
dabartinėmis teritorinėmis strategijomis (euroapskritys, euroregionai, makroregionai ir kt.). 

Teritoriniam bendradarbiavimui kartais trukdo valstybių narių siekiai gauti finansinę grąžą ir 
sindromas „Grąžinkite man mano pinigus“, kai valstybės narės ir subjektai pasidalina jų 
teritorijoje įgyvendinamiems projektams skirtas lėšas be jokio faktinio bendradarbiavimo ir 
naudos Europos Sąjungai. Todėl pranešėjas siūlo lėšas skirti kiekvienai teritorinio 
bendradarbiavimo programai atskirai, o ne valstybei narei, kad būtų galima integruotai
patenkinti bendradarbiavimo vietovės poreikius. Išsaugodama pagrindinį demografijos 
kriterijų, Europos Komisija gali pamąstyti apie kitus svarbius strateginius, išmatuojamus ir 
teritorijų poreikius atspindinčius kriterijus, kurie galėtų būti atsvara demografijos kriterijui. 
Taikant papildomus rodiklius būtų galima atsižvelgti į konkrečias teritorinio 
bendradarbiavimo problemas, tokias kaip sujungiamumas, prieiga prie infrastruktūros arba kai 
kurie su strategija „Europa 2020“ susiję rodikliai.

Pranešėjo nuomone, nors būtina padidinti teritoriniam bendradarbiavimui skiriamą biudžetą, 
iš jo niekada nebus galima finansuoti Europai reikalingų didelių pasienio regionų arba 
tarpvalstybinių infrastruktūrų projektų transporto, energetikos ir naujų ryšių technologijų 
srityse. Norint faktiškai taikyti teritorinės sanglaudos principą ir padidinti pagal 
konvergencijos tikslui ir konkurencingumo ir užimtumo tikslui skiriamų lėšų naudą Europai, 
reikalingas didesnis teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir bendrosios politikos papildomumas. 

Todėl siūloma programavimo pradžioje konvergencijos tikslui ir konkurencingumo ir 
užimtumo tikslui skirtus asignavimus paskirstyti kai kuriems prioritetiniams projektams, 
kuriuos iš anksto nustatė ir kuriems pritarė jų programų partneriai laikantis daugiapakopio 
valdymo ir partnerystės principų. 

Galiausiai pranešėjas pabrėžia, kad labai svarbi patirtis, įgyta įgyvendinant kelis regionus 
apimančias veiklos programas, tokias kaip programa „Loire“ ar „Massif central“ Prancūzijoje, 
kurios grindžiamos bendru teritoriniu pagrindu. Šios parties rezultatai gali priversti Komisiją 
numatyti kelis regionus apimančias veiklos programas pagal tą patį modelį. 

Taikyti teritorinę strategiją kitų krypčių Bendrijos politikai

Makroregionų strategijas, skirtas Baltijos jūros ar Dunojaus regionams, dauguma subjektų 
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įvertino su entuziazmu ir su baime. Pranešėjas nori priminti, kad šios strategijos nėra nei 
nauja tarpvyriausybinė bendradarbiavimo struktūra, valdoma valstybių narių centrinės 
valdžios institucijų, nei naujas nenustatytas savarankiškas Bendrijos objektas, nepriklausantis 
nuo regioninės politikos. Pagrindinė lemiama taisyklė – tai trijų „ne“ taisyklė: ne naujoms 
institucijoms, ne naujiems teisės aktams ir ne naujoms biudžeto eilutėms makroregionų 
strategijoms įgyvendinti. 

Tačiau, priklausomai nuo rezultatų, verta skirti ypatingą dėmesį makroregionų idėjai, t. y. 
eksperimentinei idėjai koordinuoti labai didelėje teritorijoje įgyvendinamus bendrus 
projektus; ja siekiama pasinaudoti integruoto ir daugiasektorinio požiūrio pranašumais 
įgyvendinant bendrus strateginius veiksmus, kuriems skiriamos jau esamų fondų lėšos. 

Nors nesiūloma Europą suskirstyti į makroregionus, tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
krypties valdymo sistema galėtų padėti koordinuoti rengiant, nustatant šias strategijas ir 
vadovaujant jas įgyvendinant, nes pagal šią sistemą galima būtų nustatyti, kur šios strategijos 
būtų naudingos ir reikalingos.

Taip pat rengiant tarpvalstybines strategijas reikia numatyti galimą koordinavimą su kitomis 
didelės apimties Bendrijos strategijomis, tokiomis kaip transeuropiniai transporto tinklai, ir 
integruotos jūrų politikos strategijomis.

Galiausiai bendradarbiavimas prie išorės sienų turi įgyvendinimo trūkumų ir sunkumų dėl to, 
kad mažai sąveikos tarp įvairių fondų (ERPF, Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė, 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonė ir Europos plėtros fondas) ir esama valdymo 
problemų. Atitinkami Europos Komisijos generaliniai direktoratai raginami geriau 
koordinuoti veiksmus šioje srityje. 

Skatinti steigti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupes (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 teisės aktų rinkinio.

Šis reglamentas leidžia nacionalinėms, regionų ir vietos valdžios institucijoms steigti 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).
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Regionų komitetas pastebėjo tam tikras problemas, kurias pranešėjas norėtų čia paminėti: 
aiškesnio ETBG statuso nustatymas nacionalinėse teisės sistemose, leidimas ETBG steigti 
subjektams, esantiems valstybėje narėje ir ne valstybėje narėje, 4 straipsnio 3 dalies 
formuluotės pakeitimas, kad būtų griežtai laikomasi 3 mėnesių laikotarpio (per kurį valstybė 
narė pritaria arba nepritaria ETBG įsteigimui) ir teisės normų, reglamentuojančių ETBG 
darbuotojus ir apmokestinimo tvarką, supaprastinimas. 

Be to, teisės aktuose dėl galimybės naudotis kitų ES fondų lėšomis turi būti labiau 
atsižvelgiamą į ypatingą ETBG pobūdį: ji yra ne paprasta partnerė, bet daugiašalė ir 
tarptautinė Europos organizacija. 

Galiausiai, skiriant ETBG visuotines dotacijas, kad šios grupės galėtų tiesiogiai tvarkyti 
struktūrinius fondus, laikantis programoje nustatytos strategijos palengvintų projektų 
įgyvendinimą ir paskatintų steigti naujas ETBG. 

Supaprastinti įgyvendinimą

Vadovaujantis 3 tikslu, galimas kompleksiškas ir daugiaplotmis partnerių iš įvairių valstybių 
narių bendradarbiavimas. Šiam apribojimui reikia specialiųjų taisyklių, kurios iš tiesų 
supaprastintų įgyvendinimą. 

Pranešėjas siūlo tam tikras specialiąsias priemones, kurių prašė vietos subjektai, pvz., audito 
ir kontrolės taisyklių supaprastinimas, sistemingesnis vienodo dydžio sąnaudų taikymas, 
tikslesnio Bendrijos išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklių pagrindo nustatymas, lankstumas 
taikant automatiškai panaikinamus įsipareigojimus, toleruotinų klaidų rizikos padidinimas iki 
5 proc. ir techninės pagalbos – iki 8 proc., siekiant, kad vadovaujančios institucijos galėtų 
daugiau dėmesio skirti projektų strateginiams aspektams, o ne tam, ar kandidatūros atitinka 
administracinius reikalavimus. 

Pranešėjas norėtų visgi priminti, kad pirmasis supaprastinimas – tai taisyklių stabilumas.  

Be to, viena iš dažnai iškylančių problemų įgyvendinant teritorinį bendradarbiavimą yra 
privačių subjektų neryžtingumas susidūrus su tokio tipo projektų sudėtingumu ir su jais 
susijusia rizika. 

Todėl pranešėjas ragina Komisiją labiau įtraukti šiuos subjektus, t. y. remiantis priemonių 
JEREMIE ir JESSICA pavyzdžiu įdiegti finansų inžinerijos sistemas siekiant palengvinti 
pasienio regionų projektus, iš kurių gaunamos pajamos, ir viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės įgyvendinimą.

Užtikrinti, kad teritorinis bendradarbiavimas būtų matomas

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

Teritorinio bendradarbiavimo uždaviniai nėra žinomi nei piliečiams jų kasdieniame 
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gyvenime, nei valstybių narių centrinėms, regionų ar vietos valdžios institucijoms, nei 
rengiant ilgalaikius ES institucijų politikos planus. 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.

Taigi pranešėjas prašo Komisijos pamąstyti apie sprendimus, kurie galėtų padėti užtikrinti, 
kad ETBG būtų geriau matomos teritorinio bendradarbiavimo subjektams ir piliečiams. 

Be to, būtina geriau koordinuoti visų teritorinio bendradarbiavimo įgyvendinimo procese 
dalyvaujančių subjektų bendravimą, pvz., pradedant nuo vienodo logotipo. Komisija taip pat 
turėtų pasienio regionuose numatyti surengti visuomenės informavimo kampaniją 
pasinaudojant programa INTERACT.


