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Procedūrų sutartiniai ženklai
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Konsultavimosi procedūra
Pritarimo procedūra
Įprasta teis÷kūros procedūra (pirmasis svarstymas)
Įprasta teis÷kūros procedūra (antrasis svarstymas)
Įprasta teis÷kūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teis÷s akto projekte pasiūlytą teisinį
pagrindą.)

Teis÷s akto projekto pakeitimai
Parlamento padaryti teis÷s akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas
teis÷s akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių
sutikimas.
Su esamu teis÷s aktu, kurį siekiama pakeisti teis÷s akto projektu, susijusio
pakeitimo antrašt÷je pridedamos trečia ir ketvirta eilut÷s, kuriose atitinkamai
nurodomas esamas teis÷s aktas ir keičiama šio teis÷s akto dalis. Perimtos
esamo teis÷s akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos
nepakeistos teis÷s akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: [...].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISöKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
d÷l pasiūlymo d÷l Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies
keičiamas 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1082/2006 d÷l Europos teritorinio bendradarbiavimo grup÷s (ETBG) atsižvelgiant į
patikslintas, supaprastintas ir pagerintas tokių grupių steigimo ir jų veiksmų
įgyvendinimo sąlygas
(COM(2011) 0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))
(Įprasta teis÷kūros procedūra: pirmasis svarstymas)
Europos Parlamentas,
– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai
(COM(2011) 0610/2),
– atsižvelgdamas į Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį,
175 straipsnį, 209 straipsnio 1 dalį ir 212 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateik÷
pasiūlymą Europos Parlamentui (C7-0324/2011),
– atsižvelgdamas į Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,
– atsižvelgdamas į … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,1,
– atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę, 2,
– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,
– atsižvelgdamas į Regionin÷s pl÷tros komiteto pranešimą (A7-0000/2012),
1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;
2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą
keisti iš esm÷s arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;
3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams
parlamentams.
Pakeitimas 1
Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) kadangi ETBG reglamento 3 straipsnio

(8) kadangi ETBG reglamento 3 straipsnio

1
2

OL C .../ Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
OL C .../ Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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1 dalies d punkte nurodyta, kad pagal
privatinę teisę įsteigtos įstaigos gali tapti
ETBG nar÷mis, jei jos laikomos viešosios
teis÷s reglamentuojamomis įstaigomis,
kaip apibr÷žta 2004 m. kovo 31 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos
2004/18/EB d÷l viešojo darbų, prekių ir
paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo
tvarkos derinimo 1 straipsnio 9 dalyje,
ETBG ateityje gali būti naudojamos
visuotin÷s ekonomin÷s svarbos viešosioms
paslaugoms ar infrastruktūrai bendrai
valdyti. Tod÷l kiti privatin÷s arba viešosios
teis÷s reglamentuojami subjektai taip pat
gali tapti ETBG nariais. Tai taip pat
taikytina valstybin÷ms įmon÷ms, kaip
apibr÷žta 2004 m. kovo 31 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos
2004/17/EB d÷l subjektų, vykdančių veiklą
vandens, energetikos, transporto ir pašto
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų
tvarkos derinimo 2 straipsnio 1 dalies
b punkte;

1 dalies d punkte nurodyta, kad pagal
privatinę teisę įsteigtos įstaigos gali tapti
ETBG nar÷mis, jei jos laikomos viešosios
teis÷s reglamentuojamomis įstaigomis,
kaip apibr÷žta 2004 m. kovo 31 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos
2004/18/EB d÷l viešojo darbų, prekių ir
paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo
tvarkos derinimo 1 straipsnio 9 dalyje,
ETBG ateityje gali būti naudojamos
visuotin÷s ekonomin÷s svarbos viešosioms
paslaugoms ar infrastruktūrai bendrai
valdyti. Tod÷l kiti privatin÷s arba viešosios
teis÷s reglamentuojami subjektai taip pat
gali tapti ETBG nariais. Tai taip pat
taikytina valstybin÷ms įmon÷ms, kaip
apibr÷žta 2004 m. kovo 31 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos
2004/17/EB d÷l subjektų, vykdančių veiklą
vandens, energetikos, transporto ir pašto
paslaugų sektoriuose, taip pat vykdomų
pirkimų tvarkos derinimo 2 straipsnio
1 dalies b punkte, taip pat įmon÷ms,
kurioms pavesta teikti visuotin÷s
ekonomin÷s svarbos paslaugas ir kurioms
skiriamas finansavimas kompensacijos už
viešąją paslaugą forma remiantis
kriterijais, nustatytais Komisijos
sprendime 2012/21/ES d÷l Sutarties d÷l
Europos Sąjungos veikimo 106 straipsnio
2 dalies taikymo valstyb÷s pagalbai,
kompensacijos už viešąją paslaugą
forma1;
__________________
1 OL L 7, 2012 11 1., p. 3.
Or. en

Pagrindimas
Suderinta su 1 straipsnio 3 dalies f punktu.

PE489.428v01-00

LT

6/26

PR\901544LT.doc

Pakeitimas 2
Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) nuo 1990 m. Europos teritorinis
bendradarbiavimas buvo remiamas
finansin÷mis priemon÷mis pagal
sanglaudos politiką, tod÷l tokiomis
aplinkyb÷mis bendradarbiauti nedaugeliu
atvejų gal÷davo tik viena valstyb÷ nar÷ ir
trečioji šalis. D÷l tos priežasties tokiomis
bendradarbiavimo aplinkyb÷mis taip pat
tur÷tų būti naudojama tokia teisin÷
priemon÷ kaip ETBG;

(11) nuo 1990 m. Europos teritorinis
bendradarbiavimas buvo remiamas
finansin÷mis priemon÷mis pagal
sanglaudos politiką, tod÷l tokiomis
aplinkyb÷mis bendradarbiauti nedaugeliu
atvejų gal÷davo tik viena valstyb÷ nar÷ ir
trečioji šalis. D÷l tos priežasties tokiomis
bendradarbiavimo aplinkyb÷mis taip pat
tur÷tų būti naudojama tokia teisin÷
priemon÷ kaip ETBG; Tokios ETBG
priemon÷s kūrimas turi atitikti vieną iš šio
reglamento 1 straipsnio 4 dalies 2 punkte
išvardytų kriterijų;
Or. en

Pagrindimas
Suderinta su 1 straipsnio 4 dalies 2 punktu.

Pakeitimas 3
Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 a konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(11a) ETBG gali atlikti svarbų vaidmenį,
kuriuos įgyvendinama daugiau nei
teritorinio bendradarbiavimo programos.
Tod÷l reglamentais, kuriais valdomos
kitos Europos l÷šos, tur÷tų būti labiau
atsižvelgiama į specifinį ETBG pobūdį ir
visiškai išnaudojamos jų galimyb÷s
kuriant Europos Sąjungos sektorių
politiką;
Or. en
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Pakeitimas 4
Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) tur÷tų būti paaiškinta, kad valstyb÷
nar÷ tur÷tų patvirtinti susitarimą, išskyrus
atvejus, kai, jos nuomone, galimo nario
dalyvavimas ETBG būtų nesuderinamas su
ETBG reglamentu, kitomis Sąjungos
teis÷s aktų nuostatomis, susijusiomis su
ETBG veikla, kaip nustatyta susitarimo
projekte, arba nacionalin÷s materialin÷s
teis÷s aktais, susijusiais su galimo nario
kompetencija, išskyrus atvejus kai toks
dalyvavimas n÷ra pagrįstas d÷l priežasčių,
susijusių su tos valstyb÷s nar÷s viešuoju
interesu arba viešąja tvarka, nenagrin÷jant
tokių nacionalin÷s teis÷s aktų, kuriuose
reikalaujama taikyti kitokias arba
griežtesnes taisykles ir procedūras nei tos,
kurios numatytos ETBG reglamente;

(15) tur÷tų būti paaiškinta, kad valstyb÷
nar÷ tur÷tų patvirtinti susitarimą, išskyrus
atvejus, kai, jos nuomone, galimo nario
dalyvavimas ETBG būtų nesuderinamas su
bet kuriuo šio reglamento 1 straipsnio
5 dalies a punkte nurodytu kriterijumi,
nenagrin÷jant tokių nacionalin÷s teis÷s
aktų, kuriuose reikalaujama taikyti kitokias
arba griežtesnes taisykles ir procedūras nei
tos, kurios numatytos ETBG reglamente;

Or. en
Pagrindimas
Suderinta su 1 straipsnio 5 dalies a punktu.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(16a) taikant Europos kaimynyst÷s
priemonę ir Pasirengimo narystei
pagalbos priemonę tarpvalstybiniu
bendradarbiavimu reik÷tų įtraukti
konkrečias ETBG taikomas nuostatas.
Būsimais pasirengimo narystei Europos
Sąjungoje ir asociacijos susitarimais
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ETBG tur÷tų būti pripažįstama kaip tam
tikra partneryst÷s forma. Be to, susijusios
valstyb÷s, siekdamos sudaryti palankesnes
sąlygas būsimų grupių sudarymui, tur÷tų
įgyvendinti šį reglamentą;
Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) ETBG paskirtis tur÷tų būti išpl÷sta
siekiant sudaryti geresnes teritorinio
bendradarbiavimo sąlygas ir apskritai jį
skatinti, įskaitant strateginį planavimą bei
regioninių ir vietos klausimų sprendimo
valdymą atsižvelgiant į sanglaudos politiką
ir kitas Sąjungos politikos sritis, taip
prisidedant prie strategijos „Europa 2020“
arba makroregioninių strategijų
įgyvendinimo. Be to, tur÷tų būti
patikslinta, kad bent vienas narys iš
kiekvienos atstovaujamos valstyb÷s nar÷s
tur÷tų veiksmingam ETBG įgyvendinimui
reikiamos kompetencijos;

(19) ETBG paskirtis tur÷tų būti išpl÷sta
siekiant sudaryti geresnes teritorinio
bendradarbiavimo sąlygas ir apskritai jį
skatinti, įskaitant strateginį planavimą bei
regioninių ir vietos klausimų sprendimo
valdymą atsižvelgiant į sanglaudos politiką
ir kitas Sąjungos politikos sritis, taip
prisidedant prie strategijos „Europa 2020“
arba makroregioninių strategijų
įgyvendinimo. Tod÷l svarbu užtikrinti, kad
ETBG taip pat gal÷tų vykdyti veiklą,
pasinaudodama net tik Europos Sąjungos
sanglaudos politika teikiama finansine
parama. ETBG tur÷tų būti traktuojama
kaip visuotin÷ bendradarbiavimo
priemon÷ ir tod÷l jai tur÷tų būti suteikta
visapusiška teis÷ naudotis bet kokiomis
Europos Sąjungoms l÷šoms ir
programomis. Be to, tur÷tų būti patikslinta,
kad bent vienas narys iš kiekvienos
atstovaujamos valstyb÷s nar÷s tur÷tų
veiksmingam ETBG įgyvendinimui
reikiamos kompetencijos;
Or. en

Pagrindimas
Suderinta su 8 straipsnio 3 dalies a punktu.
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Pakeitimas 7
Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) nors nustatyta, kad užduotys negali
būti susijusios su, be kita ko, reguliavimo
įgaliojimais, kurių teisin÷s pasekm÷s
skirtingose valstyb÷se nar÷se gali skirtis,
tur÷tų būti nurodyta, jog ETBG asambl÷ja
gali nustatyti ETBG valdomo
infrastruktūros objekto naudojimo sąlygas,
įskaitant tarifus ir mokesčius naudotojams;

(22) nors nustatyta, kad užduotys negali
būti susijusios su, be kita ko, reguliavimo
įgaliojimais, kurių teisin÷s pasekm÷s
skirtingose valstyb÷se nar÷se gali skirtis,
tur÷tų būti nurodyta, jog ETBG asambl÷ja
gali nustatyti ETBG valdomo
infrastruktūros objekto naudojimo sąlygas,
ar sąlygas, pagal kurias gali būti
teikiamos ETBG valdomos visuotin÷s
ekonomin÷s svarbos paslaugos, įskaitant
tarifus ir mokesčius naudotojams;
Or. en

Pagrindimas
Suderinta su 1 straipsnio 8 dalies b punktu.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas
23 a konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(23a) visos ETBG privalo sugeb÷ti
pasinaudoti Europos teisiniu pagrindu ir,
siekdamos įgyvendinti bendrus
bendradarbiavimo projektus, sudaryti
partnerystes su kitomis ETBG ar kitais
juridiniais asmenimis. Jei ETBG gal÷s
sudaryti susitarimus su kitomis
teritorin÷mis institucijomis ar už ETBG
ribų veikiančiais subjektais, kurie yra
taikomi konkrečiai tarpvalstybin÷ms
programoms, bus lengviau sudaryti
makroregionines strategijas;
Or. en
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Pagrindimas
Suderinta su 1 straipsnio 8 dalies c punktu (nauju).
Pakeitimas 9
Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas
24 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
Išbraukta.

(24) tur÷tų būti nurodyta, kad susitarime
netur÷tų būti vien pakartotinai nurodyta
apskritai taikytina teis÷, kaip jau nustatyta
2 straipsnyje, – jame tur÷tų būti išvardyti
konkrečios Sąjungos arba nacionalin÷s
taisykl÷s, taikomos ETBG, kaip
juridiniam asmeniui, arba jos veiklai. Be
to, tur÷tų būti nurodyta, kad tokie
nacionalin÷s teis÷s aktai arba taisykl÷s
gali būti tos valstyb÷s nar÷s, kurioje
įstatuose numatyti organai vykdo savo
įgaliojimus, ypač tais atvejais, kai
darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs
direktoriui, dirba ne toje valstyb÷je nar÷je,
kurioje registruota ETBG buvein÷ arba
kurioje ETBG vykdo savo veiklą ir valdo
visuotin÷s ekonomin÷s svarbos viešąsias
paslaugas ar infrastruktūrą;

Or. en
Pagrindimas
Beveik neįmanoma iš anksto parengti Europos, nacionalinių ir regioninių teis÷s aktų, kuriuos
ETBG tur÷s taikyti vykdydama savo užduotis ir apimdama visą savo veiklos teritoriją, sąrašo.
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Pakeitimas 10
Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(32a) bet kokiais ETBG geriausios
patirties pavyzdžiais, kuriuos galima
rengti ir įgyvendinti pasitelkiant Regionų
komiteto ETBG steb÷senos platformą,
tur÷tų būti ypač atsižvelgiama į 2020 m.
ES strategijos ir makroregioninių
strategijų tikslus;
Or. en

Pagrindimas
Svarbu priminti, kad ETBG gali atlikti svarbų vaidmenį siekiant 2020 m. ES strategijos, kuri
sudaro Europos Sąjungos vystymosi strategijos pagrindą, tikslų. Regionų komiteto valdoma
ETBG steb÷senos platforma gal÷tų būti naudojama kaip žinių valdymo ir dalijimosi jomis
priemon÷, atliekant geriausios patirties siekiant 2020 m. ES strategijos tikslų lyginamąją
analizę ir dalijantis ta patirtimi su visais ES regionais.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(ea) įmon÷s, kurioms pavesta teikti
visuotin÷s ekonomin÷s svarbos paslaugas
ir kurioms skiriamas finansavimas
kompensacijos už viešąją paslaugą forma
remiantis kriterijais, nustatytais Komisijos
sprendime 2012/21/ES.
Or. en
Pagrindimas
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ETBG yra įvairiapusiška priemon÷ ir turi didelį paj÷gumą valdyti keletą valstybių narių
apimančių teritorijų infrastruktūras ir Europos piliečiams teikiamas visuotin÷s ekonomin÷s
svarbos paslaugas. D÷l savo įgyvendinamų užduočių, šios įmon÷s gal÷tų prisid÷ti tobulinant
su ETBG tikslu susijusią veiklą ir to tikslo įgyvendinimą. Šios įmon÷s bet kuriuo atveju tur÷tų
laikytis skaidrumo, lygių galimybių ir nediskriminavimo principų, ypač pirkimų ir užimtumo
srityse.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
3 a straipsnio 2 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. ETBG gali sudaryti nariai iš tik vienos
valstyb÷s nar÷s teritorijos ir vienos
trečiosios šalies arba užjūrio teritorijos, kai
ta valstyb÷ nar÷ mano, kad tokia ETBG
atitinka jos teritorinio bendradarbiavimo
arba dvišalių santykių su trečiąja šalimi
arba užjūrio teritorija mastą.

2. ETBG gali sudaryti nariai iš tik vienos
valstyb÷s nar÷s teritorijos ir vienos
trečiosios šalies arba užjūrio teritorijos, kai
valstyb÷ms nar÷ms perduotame
konvencijos projekte nustatyti tikslai ir
užduotys atitinka:
(a) valstyb÷s nar÷s teritorinio
bendradarbiavimo su trečiąja šalimi arba
užjūrio teritorija mastą; arba
(b) Europos teritorinio bendradarbiavimo
su trečiosiomis šalimis arba užjūrio
teritorijomis programą; arba
(c) valstyb÷s nar÷s dvišalių santykių su
trečiąja šalimi arba užjūrio teritorija
mastą;
Or. en

Pagrindimas
Kriterijai, pagal kuriuos patvirtinamas arba atmetamas ETBG, kurios nariai yra tik iš vienos
valstyb÷s nar÷s ir tik iš vienos trečiosios šalies ar užjūrio teritorijos, įkūrimas, privalo būti
nešališki ir atitikti vieną iš trijų pakeitime nurodytų kriterijų. Tokios ETBG kūrimo negalima
palikti valstybių narių nuožiūrai.
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Pakeitimas 13
Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„3. Galimam nariui pranešus pagal 2 dalį,
atitinkama valstyb÷ nar÷ patvirtina
susitarimą, atsižvelgdama į savo
konstitucinę sandarą, ir galimo nario
dalyvavimą ETBG, išskyrus atvejus, kai,
jos nuomone, toks dalyvavimas n÷ra
suderinamas su šiuo reglamentu, kitais
Sąjungos teis÷s aktais, susijusiais su ETBG
veikla, arba nacionalin÷s teis÷s aktais,
susijusiais su galimo nario kompetencija,
arba kai toks dalyvavimas n÷ra pagrįstas
d÷l priežasčių, susijusių su tos valstyb÷s
nar÷s viešuoju interesu arba viešąja
tvarka. Tokiu atveju valstyb÷ nar÷ pateikia
pareiškimą, kuriame išd÷sto savo
nepritarimo priežastis, arba pasiūlo būtinus
susitarimo pakeitimus, kad galimas narys
gal÷tų dalyvauti.

„3. Galimam nariui pranešus pagal 2 dalį,
kiekvienos valstyb÷s nar÷s paskirta
kompetentinga institucija patvirtina
susitarimą, atsižvelgdama į savo
konstitucinę sandarą, ir galimo nario
dalyvavimą ETBG, išskyrus atvejus, kai,
jos nuomone, toks dalyvavimas netenkina
vienos iš šių sąlygų:

(a) n÷ra suderinamas su šiuo reglamentu,
kitais Sąjungos teis÷s aktais, susijusiais su
ETBG veikla; arba
(b) n÷ra suderinamas su nacionaliniais
teis÷s aktais, susijusiais su galimo nario
kompetencija pagal 7 straipsnio 2 dalies
nuostatas; arba
(c) n÷ra pagrįstas d÷l priežasčių, susijusių
su tos valstyb÷s nar÷s viešąja tvarka.
Tokiu atveju kiekvienos valstyb÷s nar÷s
paskirta kompetentinga institucija pateikia
pareiškimą, kuriame išd÷sto savo
nepritarimo priežastis, arba pasiūlo būtinus
susitarimo pakeitimus, kad galimas narys
gal÷tų dalyvauti.
Or. en
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Pagrindimas
Kiekvienoje valstyb÷je nar÷je pakanka vieno nario kompetencijos, norint patvirtinti visų tos
pačios valstyb÷s nar÷s narių dalyvavimą (7 straipsnio 2 dalis). 4 straipsnio 3 dalies nuostatas
d÷l kontrol÷s, kad narių kompetencija atitiktų ETBG tikslą, privaloma derinti su 7 straipsnio
2 dalies nuostatomis. Nurodant, kad patvirtinimas nesuteikiamas remiantis priežastimi, jog
tai prieštarauja viešajam interesui, yra daugžodžiaujama, nes nario dalyvavimas jau
patikrintas, siekiant išsiaiškinti, ar jis atitinka reglamentą; ETBG tikslai apibr÷žti 1 straipsnio
2 dalyje.

Pakeitimas 14
Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
5 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Susitarimas ir įstatai bei visi v÷lesni jų
pakeitimai įregistruojami ir (arba)
paskelbiami laikantis valstyb÷je nar÷je,
kurioje yra atitinkama ETBG registruota
buvein÷, taikomų nacionalin÷s teis÷s aktų.
ETBG įgyja juridinio asmens statusą
registracijos ar paskelbimo dieną,
atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.
Nariai informuoja atitinkamas valstybes
nares ir Regionų komitetą apie susitarimo
įregistravimą ir paskelbimą.

1. Susitarimas ir įstatai bei visi v÷lesni jų
pakeitimai įregistruojami ir (arba)
paskelbiami laikantis valstyb÷je nar÷je,
kurioje yra atitinkama ETBG registruota
buvein÷, taikomų nacionalin÷s teis÷s aktų,
ir tuomet paskelbiami kitose valstyb÷se
nar÷se, kuriose yra ETBG narių. ETBG
įgyja juridinio asmens statusą registracijos
ar paskelbimo dieną, atsižvelgiant į tai, kas
įvyksta anksčiau, valstyb÷je nar÷je, kurioje
yra atitinkama ETBG registruota buvein÷.
Nariai informuoja atitinkamas valstybes
nares ir Regionų komitetą apie susitarimo
įregistravimą ir paskelbimą.

2. ETBG užtikrina, kad per dešimt darbo
dienų nuo susitarimo įregistravimo ir
paskelbimo Komisijai būtų nusiųstas
prašymas, parengtas pagal šio reglamento
priede pateiktą šabloną. Tada Komisija
perduoda Europos Sąjungos leidinių biurui
šį prašymą Europos Sąjungos oficialiojo
leidinio C serijoje paskelbti pranešimą apie
ETBG įsteigimą, nurodant informaciją,
nurodytą šio reglamento priede pateiktame
šablone.

2. ETBG užtikrina, kad per dešimt darbo
dienų nuo susitarimo įregistravimo ir
paskelbimo Regionų komitetui būtų
nusiųstas prašymas, parengtas pagal šio
reglamento priede pateiktą šabloną. Tada
Regionų komitetas perduoda Europos
Sąjungos leidinių biurui šį prašymą
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C
serijoje paskelbti pranešimą apie ETBG
įsteigimą, nurodant informaciją, nurodytą
šio reglamento priede pateiktame šablone.
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Or. en
Pagrindimas
Už ETBG duomenų registravimą ir vadovavimą ETBG platformai atsakingas Regionų
komitetas turi užtikrinti, kad susitarimas būtų paskelbtas C serijoje. Konvencijos ir statutų
paskelbimas tik valstyb÷se nar÷se, kur yra atitinkama ETBG registruota buvein÷, būtų
diskriminacinis, taip būtų sunkiau įgyvendinti skaidrumo ir visuomen÷s teis÷s į informaciją
reikalavimą.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
7 straipsnio 3 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. ETBG gali vykdyti konkrečius savo
narių teritorinio bendradarbiavimo
veiksmus pagal 1 straipsnio 2 dalyje
nustatytą tikslą, Sąjungai teikiant finansinę
paramą arba jos neteikiant.

3. ETBG gali vykdyti konkrečius savo
narių teritorinio bendradarbiavimo
veiksmus pagal 1 straipsnio 2 dalyje
nustatytą tikslą, Sąjungai teikiant finansinę
paramą arba jos neteikiant.

ETBG užduotys gali būti susijusios su
teritorinio bendradarbiavimo programų, jų
dalių arba operacijų, kurias Sąjunga remia
per Europos regionin÷s pl÷tros fondą,
Europos socialinį fondą ir (arba)
Sanglaudos fondą, įgyvendinimu.

ETBG užduotys gali būti susijusios su
teritorinio bendradarbiavimo programų, jų
dalių arba operacijų, kurias Sąjunga remia
per Europos regionin÷s pl÷tros fondą,
Europos socialinį fondą ir (arba)
Sanglaudos fondą, įgyvendinimu.
ETBG užduotys taip pat gali būti
susijusios ir su kitų Europos Sąjungos
fondų remiamos veiklos įgyvendinimu.

Valstyb÷s nar÷s gali apriboti veiksmus,
kuriuos ETBG gali vykdyti be finansin÷s
Sąjungos paramos. Tačiau jos negali
pašalinti tų veiksmų, kuriuos pagal 2014–
2020 m. Sąjungos sanglaudos politiką
apima investicijų prioritetai.

Valstyb÷s nar÷s gali apriboti veiksmus,
kuriuos ETBG gali vykdyti be finansin÷s
Sąjungos paramos. Tačiau jos negali
pašalinti tų veiksmų, kuriuos pagal 2014–
2020 m. Sąjungos sanglaudos politiką
apima investicijų prioritetai.
Or. en
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Pagrindimas
Privaloma suteikti ETBG galimybę prašyti finansavimo pagal bet kurią ES programą ir
prisid÷ti prie bet kokio raginimo ir iniciatyvos. Formuluot÷ nepakankamai aiški, siekiant
užtikrinti, kad ETBG taip pat gal÷tų vykdyti veiklą, pasinaudodama ne tik su sanglaudos
politika susijusia ES finansine parama. ETBG tur÷tų būti suvokiama kaip bendradarbiavimo
priemon÷ plačiąja prasme, ir tod÷l jai tur÷tų būti suteikta visapusiška teis÷ naudotis bet
kokiomis ES programomis.

Pakeitimas 16
Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
7 straipsnio 4 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
„Tačiau ETBG asambl÷ja, nurodyta
10 straipsnio 1 dalies a punkte, gali
nustatyti ETBG valdomo infrastruktūros
objekto naudojimo sąlygas arba sąlygas,
pagal kurias teikiamos visuotin÷s
ekonomin÷s svarbos paslaugos, įskaitant
tarifus ir mokesčius naudotojams.“

„Tačiau ETBG asambl÷ja, nurodyta
10 straipsnio 1 dalies a punkte, gali
nustatyti ETBG valdomo infrastruktūros
objekto naudojimo sąlygas, įskaitant tarifus
ir mokesčius naudotojams.“

Or. en
Pagrindimas
Privaloma suteikti ETBG galimybę nustatyti visuotin÷s ekonomin÷s svarbos paslaugoms
taikomus tarifus ir mokesčius, kuriuos jos tvarko nevaldydamos susijusios infrastruktūros.

Pakeitimas 17
Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
7 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(ba) 5 dalis papildoma šia pastraipa:
„Kiekviena ETBG gali pasirašyti
susitarimą su kita ETBG arba bet kokia
ETBG nare galinčia tapti struktūra, kad
įgyvendintų Europos teritorinio
bendradarbiavimo projektą, kuris n÷ra
viena bendrų ETBG ar susitarimą
pasirašiusių atitinkamų struktūrų
užduočių.
Susitarime būtina nurodyti bent
bendradarbiavimo tikslus, užduočių
pasidalijimą tarp jį pasirašiusių šalių,
trukmę, preliminarią prisiimtų
įsipareigojimų sumą ir susitarimui
taikytiną teisę."
Or. en
Pagrindimas

Visos ETBG privalo sugeb÷ti pasinaudoti Europos teisiniu pagrindu ir, siekdamos įgyvendinti
bendrus bendradarbiavimo projektus, sudaryti partnerystes su kitomis ETBG ar kitais
juridiniais asmenimis. Jei ETBG gal÷s sudaryti susitarimus su kitomis teritorin÷mis
institucijomis ar už ETBG ribų veikiančiais subjektais, kurie yra taikomi konkrečiai
tarpvalstybin÷ms programoms, bus lengviau sudaryti makroregionines strategijas.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
8 straipsnio 2 dalies 4 punktas
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(h) ETBG veiklai taikomi konkretūs
Sąjungos arba nacionalin÷s teis÷s aktai;
tokie nacionalin÷s teis÷s aktai gali būti tos
valstyb÷s nar÷s, kurioje įstatuose numatyti
organai vykdo savo įgaliojimus arba
kurioje ETBG vykdo savo veiklą;
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Or. en
Pagrindimas
Beveik neįmanoma iš anksto parengti Europos, nacionalinių ir regioninių teis÷s aktų, kuriuos
ETBG tur÷s taikyti vykdydama savo užduotis ir apimdama visą savo veiklos teritoriją, sąrašo.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
12 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a. Jeigu bent vieno ETBG nario
atsakomyb÷ yra ribota arba pašalinta pagal
nacionalinę teisę, pagal kurią narys yra
įsteigtas, kiti nariai taip pat gali numatyti
susitarime apriboti savo atsakomybę.

2a. Jeigu bent vieno ETBG nario
atsakomyb÷ yra ribota arba pašalinta pagal
nacionalinę teisę, pagal kurią narys yra
įsteigtas, kiti nariai taip pat gali numatyti
susitarime apriboti savo atsakomybę.

Į ETBG, kurios narių atsakomyb÷ yra
ribota, pavadinimą įtraukiamas žodis
"ribota".

Į ETBG, kurios narių atsakomyb÷ yra
ribota, įtrauktuose viešuosiuose
konkursuose ir sutartyse nurodoma, kad
ETBG yra „ribotos“ atsakomyb÷s, taip pat
nurodomi ribotos atsakomyb÷s nariai ir
pateikiama nuoroda į bet kokią ETBG
pasirašytą draudimo sutartį.

Reikalavimas, kad ETBG, kurios narių
atsakomyb÷ yra ribota, susitarimas, įstatai
ir atskaitomyb÷ būtų skelbiami, yra bent
toks pat, kaip reikalaujama kitų juridinių
asmenų, kurių narių atsakomyb÷ ribota,
įsteigtų pagal valstyb÷s nar÷s, kurioje yra
ETBG registruota buvein÷, įstatymus,
atveju.

Reikalavimas, kad ETBG, kurios narių
atsakomyb÷ yra ribota, susitarimas, įstatai
ir atskaitomyb÷ būtų skelbiami, yra bent
toks pat, kaip reikalaujama kitų juridinių
asmenų, kurių narių atsakomyb÷ ribota,
įsteigtų pagal valstyb÷s nar÷s, kurioje yra
ETBG registruota buvein÷, įstatymus,
atveju.

Jeigu ETBG narių atsakomyb÷ yra ribota,
valstyb÷s nar÷s gali reikalauti, kad ETBG
užtikrintų atitinkamą su jos veikla
susijusios rizikos draudimą.

Jeigu ETBG narių atsakomyb÷ yra ribota,
valstyb÷s nar÷s gali reikalauti, kad ETBG
užtikrintų atitinkamą su jos veikla
susijusios rizikos draudimą.
Or. en

PR\901544LT.doc

19/26

PE489.428v01-00

LT

Pagrindimas
Tik galimi ETBG kreditoriai taip pat iš anksto žino apie jos narių finansinių įsipareigojimų
dydį; Į ETBG pavadinimą įtrauktas žodis „ribota“ nerodo jos narių finansinių įsipareigojimų
dydžio ar bet kokių draudimo schemų, kurios gal÷tų būti taikomos ETBG.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
16 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
Europos Komisija įgalioja Regionų
komiteto vadovaujamą ETBG platformą
steb÷ti jau sukurtų ir dar besikuriančių
ETBG veiklą, organizuoti keitimąsi
geriausia patirtimi, nustatyti bendrus
tikslus ir skatinti geriau integruoti ETBG
į įvairias Europos Sąjungos sektorių
politikos sritis.
Or. en
Pagrindimas

ETBG platforma yra tinkama priemon÷, kurią pasitelkiant galima steb÷ti ETBG ir vykdyti
keitimąsi geriausia patirtimi ir iššūkiais, su kuriais susidūr÷ ir esamos, ir besikuriančios
ETBG, taip siekiant gauti daugiau naudos iš ETBG ES sektorių politikos srityse.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
17 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Iki 2018 m. vidurio Komisija Europos
Parlamentui, Tarybai ir Regionų komitetui
perduoda šio reglamento taikymo,
efektyvumo, veiksmingumo, aktualumo,
papildomos Europos naudos ir

„Iki 2018 m. vidurio Komisija Europos
Parlamentui, Tarybai ir Regionų komitetui
perduoda šio reglamento taikymo,
efektyvumo, veiksmingumo, aktualumo,
papildomos Europos naudos, skirtingų
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supaprastinimo galimybių vertinimo
ataskaitą.

Komisijos ir Europos išor÷s veiksmų
tarnybos su teiktų paslaugų lyginamosios
analiz÷s ir supaprastinimo galimybių
vertinimo ataskaitą.

Vertinimo ataskaitos grindžiamos
Komisijos pagal 17a straipsnį
deleguotaisiais aktais priimsimais
rodikliais.“

Komisija pagal 17a straipsnį suteikiami
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus,
kuriais nurodomi rodikliai, pagal kuriuos
rengiamos vertinimo ataskaitos.“
Or. en
Pagrindimas

Reikia geriau integruoti ETBG į atskirus sektorius reglamentuojančias ES politikos sritis.
Tod÷l, siekiant išnaudoti ETBG galimybes, kuriomis ji gali siekti daugiau nei teritorinio
bendradarbiavimo įgyvendinimo, reikia skatinti informuotumą ir įtraukti priemonę į įvairias
Komisijos tarnybas.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
17 a straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotus teis÷s
aktus Komisijai suteikiami laikantis šiame
straipsnyje nustatytų sąlygų.

1. Įgaliojimas priimti deleguotuosius aktus
Komisijai suteikiamas šiame straipsnyje
nustatytomis sąlygomis.

2. Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai
priimti deleguotuosius aktus suteikiami
neribotam laikotarpiui nuo šio
reglamento įsigaliojimo.

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai
Komisijai suteikiami penkerių metų
laikotarpiui nuo …*. Komisija parengia
naudojimosi suteiktais įgaliojimais
ataskaitą likus ne mažiau kaip devyniems
m÷nesiams iki penkerių metų laikotarpio
pabaigos. Įgaliojimų suteikimas
automatiškai pratęsiamas tokios pačios
trukm÷s laikotarpiams, išskyrus atvejus,
kai Europos Parlamentas arba Taryba
pareiškia prieštaravimų d÷l tokio
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims
m÷nesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio
pabaigos.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali
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bet kuriuo metu panaikinti šio reglamento
17 straipsnyje nurodytus įgaliojimus
priimti deleguotuosius aktus.

bet kuriuo metu panaikinti šio reglamento
17 straipsnyje nurodytus įgaliojimus
priimti deleguotuosius aktus.

Sprendimu d÷l atšaukimo nutraukiamas
tame sprendime nurodytų įgaliojimų
suteikimas. Sprendimas įsigalioja kitą
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje arba v÷lesnę jame
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau
galiojančių deleguotųjų aktų teis÷tumui.

Sprendimu d÷l atšaukimo nutraukiamas
tame sprendime nurodytų įgaliojimų
suteikimas. Sprendimas įsigalioja kitą
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje arba v÷lesnę jame
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau
galiojančių deleguotųjų aktų teis÷tumui.

4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą,
apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos
Parlamentui ir Tarybai.

4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą,
apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos
Parlamentui ir Tarybai.

5. Deleguotieji aktai įsigalioja tik tuo
atveju, jeigu per du m÷nesius nuo
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai
apie šį aktą dienos nei Europos
Parlamentas, nei Taryba neišreiškia
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus
šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas,
tiek Taryba praneša Komisijai, kad
neprieštaraus. Europos Parlamento arba
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis
pratęsiamas dviem m÷nesiais.

5. Pagal 17 straipsnį priimtas deleguotasis
aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per tris
m÷nesius nuo pranešimo apie jį Europos
Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos
Parlamentas, nei Taryba nepareišk÷
prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio
pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek
Taryba praneš÷ Komisijai, kad jie
nepareikš prieštaravimų. Europos
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis
laikotarpis pratęsiamas trim m÷nesiais.

Jeigu pra÷jus šiam laikotarpiui nei
Europos Parlamentas, nei Taryba
neprieštaravo deleguotajam aktui, jis
paskelbiamas Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame
nurodytą dieną.
Deleguotasis aktas gali būti paskelbtas
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
ir įsigalioti anksčiau nei pasibaigus
min÷tam laikotarpiui, jei tiek Europos
Parlamentas, tiek Taryba praneš÷
Komisijai, kad ketina neprieštarauti.
Jeigu Europos Parlamentas arba Taryba
paprieštarauja deleguotajam aktui, jis
neįsigalioja. Institucija, kuri prieštarauja
deleguotajam aktui, nurodo prieštaravimų
priežastis.“
_______________
* Įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą.
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Or. en

Pakeitimas 23
Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
2a. Tuo atveju, jei ETBG, įkurtos prieš
įsigaliojant šiam reglamentui, keičia savo
susitarimą ir įstatus, jos gali takyti šio
reglamento nuostatas. Nusprendusios
taikyti, šį pasirinkimą nurodo dokumente,
skirtame struktūrai, kompetentingai iš
dalies keisti jų susitarimą ir įstatus.
Or. en
Pagrindimas

Jau įkurtos ETBG turi sugeb÷ti gauti naudos iš esamo pasiūlymo d÷l reglamento nuostatų,
kurios yra palankesn÷s nei Reglamento (EB) Nr. 1082/2006 nuostatos.
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AIŠKINAMOJI DALIS
Šio reglamento persvarstymo tikslas – sumažinti teisinius ir administracinius sunkumus, su
kuriais ETBG teko susidurti patvirtinimo procedūrų, vystymo, užduočių vykdymo ir
personalo valdymo atžvilgiu. Komisijos pasiūlymu siekiama pašalinti tuos trūkumus ir
paaiškinti nuolatinį teisinį netikrumą, d÷l kurio valstyb÷s nar÷s taik÷ Reglamentą
nenuosekliai, sudarydamos keletą kliūčių tinkamam ETBG diegimui. Tik supaprastintomis ir
paaiškintomis ETBG valdymo taisykl÷mis bus pasiektas reikiamas teisinis tikrumas ir
sukurtos didesn÷s paskatos būsimiems partneriams aktyviau bendradarbiauti regionuose.
Didinant patrauklumą, šiuo persvarstymu galima paskatinti ETBG, kaip privilegijuotos
priemon÷s teritoriniam bendradarbiavimui ES ir prie jos išor÷s sienų, naudojimą. Praneš÷jas
tuo pat metu pabr÷žia savanorišką šios priemon÷s pobūdį ir kad vietos ir regionin÷s valdžios
institucijos privalo svarstyti ir svarstys priemones, kurios geriausiai tinka jų
bendradarbiavimui.
Praneš÷jas teigiamai vertina ETBG veikimo srities pl÷timą ir ypač tai, kad valstybin÷s
įmon÷s, laikantis Direktyvos 2004/17/EB, įtrauktos kaip galimos nar÷s. Kita vertus, panašu,
kad Komisija neįtrauk÷ viešų ir privačių partnerysčių, teikiančių visuotin÷s ekonomin÷s
svarbos paslaugas. Tod÷l atitinkamu pakeitimu siekiama pratęsti sąrašą tų įmonių, kurioms
patik÷ta teikti visuotin÷s ekonomin÷s svarbos paslaugas, kaip apibr÷žta sprendime 1 d÷l
Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo 106 straipsnio 2 dalies taikymo, atsižvelgiant į
bendradarbiavimo skatinimą viešojo transporto, sveikatos priežiūros, energijos ar vandens
tiekimo srityse.
Be to, praneš÷jas aiškiai siūlo supaprastinti ETBG kūrimą su partneriais iš trečiųjų šalių ir
neatsižvelgti į tai, ar partneriai yra iš vienos, ar iš kelių valstybių narių. Tikslas – iš dalies
pakeisti kriterijus, skirtus principu vienas vienai grindžiamoms ETBG tvirtinti, t. y. tokioms
ETBG, kurias sudaro vienas subjektas iš vienos valstyb÷s nar÷s ir vienas subjektas iš
trečiosios šalies ar užjūrio teritorijos. Šiuo atveju, praneš÷jas mano, kad paaiškinimo reikia,
norint remti pagrįsto ETBG įkūrimo patvirtinimo ar atmetimo id÷ją, o tai reiškia, kad
valstyb÷s nar÷s savo vertinimui tur÷s taikyti griežtus kriterijus.
Praneš÷jas pritaria vieno langelio principui, t. y. kad valstyb÷ nar÷, vietoje daugyb÷s valdžios
institucijų, paskirtų tik vieną instituciją, kuri priimtų sprendimus d÷l naujų ETBG
patvirtinimo.
Tai nereiškia, kad vienoje valstyb÷je nar÷je būtų tik viena institucija – iš tiesų tai būtų
neįmanoma, kadangi federacin÷se ES valstyb÷se nar÷se yra federalin÷s organizacijos,
atsakingos už ETBG tvirtinimą; tuo siekiama vengti bereikšmių apibr÷žčių ir trumpinti
procedūras, kurių sud÷tingumą kai kuriose valstyb÷se nar÷se lemia įvairių nacionalinių
ministerijų kišimasis.
Praneš÷jo tikslas, dar kartą, paskatinti pagrįsto atmetimo ar patvirtinimo propagavimą ir
vienos kompetentingos institucijos valstyb÷je nar÷je paskyrimą.
Regionų komiteto sukurta ETBG platforma politiniu ir techniniu lygmenimis suvienijamos
visos suinteresuotosios šalys ir teikiama parama bei konsultacijos tiek esamoms, tiek
1
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besikuriančioms ETBG.
Už ETBG duomenų registravimą ir vadovavimą ETBG platformai atsakingas Regionų
komitetas užtikrina, kad susitarimas būtų paskelbtas Oficialiojo leidinio C serijoje. Komisijai
ir Regionų komitetui veiksmingai bendradarbiaujant ir keičiantis informacija, taip pat bus
sudarytos palankesn÷s sąlygos bei skatinama integruoti ETBG į ES sektorių politikos kryptis.
Vis dar yra sklandaus ETBG kūrimo ir veikimo kliūčių, kurios paprastai kyla d÷l užsitęsusio
šio reglamento įgyvendinimo valstyb÷se nar÷se ir nepakankamo valdžios institucijų
koordinavimo. Tačiau tai taip pat lemia ir nepakankamai įtrauktos atskirus sektorius
reglamentuojančios ES politikos sritys. Praneš÷jas nor÷tų pabr÷žti, kad ETBG galima siekti
daugiau nei numatoma regionine politika ir teritoriniu bendradarbiavimu. Sektorių politikos
srityse ES jau sukūr÷ tarpvalstybines struktūras, pvz., mokslinių tyrimų infrastruktūrą
(Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas, angl. ERIC). ETBG gali vadovauti
kitai veiklai, kuriai teikiamas struktūrinių fondų finansavimas, pvz., susijusiai su kaimo
pl÷tros programomis (finansuojamomis Europos žem÷s ūkio fondo kaimo pl÷trai), Europos
socialinio fondo finansuojamomis tarpvalstybin÷ms užimtumo agentūromis, transeuropinio
tinklo infrastruktūrų pasidalijamuoju valdymu arba transeuropiniams projektams skirta
Europos infrastruktūros tinklų priemone, ir taip prisid÷ti siekiant sanglaudos politikos tikslų.
Siekdama visiškai išnaudoti jos galimybes kitose ES politikos srityse, Komisija turi teikti
informaciją ir didinti įvairių savo tarnybų informuotumą. V÷liau Komisijos tarnybos gal÷tų
įtraukti ETBG į pagrindinę veiklą, užtikrindamos, kad tie subjektai tur÷s teisę raginti
valstybines struktūras teikti pasiūlymus.
Be to, praneš÷jas nor÷tų aptarti keletą papildomų klausimų. Kelios ETBG praneš÷ apie
problemas, su kuriomis susidūr÷ teikdamos paraiškas ES finansavimui gauti ir kurios
daugiausia kilo d÷l to, kad jos buvo laikomos vienu subjektu, o ne partneryst÷s, kurią sudaro
ETBG nariai, forma. ETBG tur÷tų būti savaime suteikta teis÷ be papildomų partnerių naudotis
tomis ES finansuojamomis programomis, kuriomis gali naudotis tik konsorciumai.
Būsimomis susijusiomis teisin÷mis priemon÷mis reik÷tų nuolat atsižvelgti į ETBG, kaip į
priemonę, kuria paprastinamas ir skatinamas teritorinis bendradarbiavimas. Pvz., bendrojoje
rinkoje ETBG gal÷tų veikti kaip tarpvalstybin÷ viešųjų pirkimų struktūra; reik÷tų nuolat
atsižvelgti į ją bendrosios rinkos srityje ir šios srities pasiūlymuose d÷l teis÷kūros procedūra
priimamų aktų.
Be to, praneš÷jas mano, kad Europos Komisija tur÷tų sukurti ETBG palankią fiskalinę aplinką
– supaprastinti PVM valdymą, vengti dvigubo apmokestinimo ir, jei įmanoma, neiškreipiant
konkurencijos teikti fiskalines paskatas.
Svarbu, kad ETBG būtų suteikta galimyb÷ pasirašyti susitarimus su kitomis teritorin÷mis
institucijomis ar subjektais, veikiančiais ne ETBG teritorijoje. Tokios partneryst÷s būtų labai
naudingos kuriant makroregionines strategijas ir įtraukiant partnerius plačiąja prasme, pvz.,
trečiųjų šalių miestus arba tokias struktūras, kaip Europos teritorinio planavimo ir sanglaudos
steb÷senos tinklą, kurie negal÷tų būti įtraukti kitaip.
Siekiant išgauti visas jo galimybes, valstyb÷s nar÷s netur÷tų interpretuoti šio reglamento taip
laisvai ir nesuderinamai, nes kai kuriais atvejais jo interpretavimas būna priešingas
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siekiamiems tikslams. ETBG sutapatinus su esamomis nacionalin÷mis struktūromis (pvz.,
syndicat mixte Prancūzijoje), galima gauti priešingų rezultatų. ETBG yra Europos priemon÷
sui generis ir turi būti taip traktuojama. Valstyb÷s nar÷s ir jų nacionalin÷s administracijos
tur÷tų suprasti, kad ETBG n÷ra našta jų nacionaliniams biudžetams ir neprisiima jų
atsakomybių. ETBG greičiau yra labai naudinga ir galinga priemon÷, siekiant sumažinti
administracinę naštą, veiklos sąnaudas ir taip skatinti bei remti Europos Sąjungos ir valstybių
narių bei trečiųjų šalių teritorinio bendradarbiavimo procesą.
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