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1. Bendras kontekstas 

Nacionalinės sienos atskiria kaimynines pasienio bendruomenes ekonominiu, socialiniu ir 
kultūriniu požiūriu ir kliudo nuosekliai valdyti šias teritorijas. Ligi šiol nacionalinė politika 
dažnai nesirūpindavo pasienio teritorijomis, nes laikė jas periferinėmis nacionalinės teritorijos 
zonomis. Vis dėlto bendra rinka, ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) ir plėtros perspektyva po 
truputį keičia šią padėtį, o pasienio teritorijų bendradarbiavimas tapo vienu iš didžiausių 
Europos integracijos iššūkių.

Vienas iš esminių Europos Sąjungos tikslų yra sustiprinti ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant pasienio teritorijų, tarpvalstybinį ir regioninį bendradarbiavimą. Jis 
užtikrina Europos teritorijos integraciją ir subalansuotą bei darnią plėtrą.

Sutartyje numatytos ekonominės ir socialinės sanglaudos tikslui pasiekti Europos bendrijos 
sutarties 159 straipsnio trečiojoje pastraipoje numatyta, kad reikia imtis konkrečių veiksmų, 
nesusijusių su fondais, ir nepakenkiant priemonėms, kurių imamasi kitų Bendrijos politikos 
sričių sistemoje. 

Šiuo teisiniu pagrindu ir pagal struktūrinių fondų bendrąjį reglamentą 1989 metais buvo 
įsteigta Bendrijos iniciatyva INTERREG. Tai veiksmų programa, papildanti struktūrinių 
fondų priemones, ir skirta pasienio, tarptautiniam ir regioniniam bendradarbiavimui užtikrinti. 
INTERREG III yra Bendrijos Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) iniciatyva dėl 
transeuropinio 2000–2006 metų bendradarbiavimo. INTERREG III sudaro trys programos: A 
programa (pasienio bendradarbiavimas), B programa (tarptautinis bendradarbiavimas) ir C 
programa (regioninis bendradarbiavimas). A programos tikslas yra skatinti kaimyninių šalių 
pasienio regionų teritorinės valdžios institucijų bendradarbiavimą ir plėtoti tarpvalstybinius 
ekonominius ir socialinius centrus, kuriant bendras ilgalaikio teritorinio vystymosi strategijas. 
B programos objektas yra daugiašalis bendradarbiavimas tarp nacionalinių, regioninės ir 
vietos valdžios institucijų, ji skirta skatinti didesnę didelių Europos regionų teritorinę 
integraciją, kad būtų pasiekta ilgalaikė, tvari ir darni integracija į Bendriją ir geresnė teritorinė 
kandidačių bei kitų kaimyninių šalių integracija. C programos tikslas yra regioniniu 
bendradarbiavimu pagerinti regioninės plėtros ir sanglaudos politikos bei priemonių 
efektyvumą kuriant tinklus, ypač regionuose, kuriuose vyksta pokyčiai ir kurių plėtra vyksta 
lėčiau.

Savo trečiojoje ataskaitoje dėl ekonominės ir socialinės sanglaudos1 Europos Komisija pasiūlė 
2007–2013 metais sanglaudos politikos prioritetu padaryti tris pagrindinius tikslus: 
konvergenciją, konkurencingumą ir bendradarbiavimą. Teritorinis bendradarbiavimas 
pagrįstas trimis INTERREG iniciatyvos programomis (A, B ir C), skirtomis užtikrinti darnią 
ir subalansuotą plėtrą visoje Europos Sąjungos teritorijoje, remiant atskirų jos valstybių 
pasienio tarpvalstybinį ir regioninį bendradarbiavimą Bendrijos mastu (taip vadinama 
„vyraujančios krypties“ logika). Todėl Komisija pasiūlė naują teisinę priemonę – europinio 
bendradarbiavimo formą (pasienio regioninė institucija), – kad valstybės narės, regionai ir 

  
1 Europos Komisijos komunikatas. Trečioji ataskaita dėl ekonominės ir socialinės sanglaudos. KOM (2004) 107 
galutinis, 2004 02 17 d.
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vietos valdžios institucijos galėtų ir dalyvaudamos, ir nedalyvaudamos Bendrijos programose 
išspręsti teisines ir administracines problemas, tradiciškai būdingas koordinuojant pasienio 
programas ir projektus. Bus siekiama šiai naujajai teisinei struktūrai suteikti galią veikti 
valstybinių institucijų vardu, kad būtų įgyvendintas bendradarbiavimo tikslas.

Europos Parlamentas visuomet suprato pasienio, tarpvalstybinio ir regioninio 
bendradarbiavimo svarbą Europos struktūrai1, taip pat palaikė tikslą sukurti atskirą teritorinio 
bendradarbiavimo programą, remiantis INTERREG iniciatyvos sėkme, kuri prisidėjo prie 
bendradarbiavimo kultūros sukūrimo ir stiprinimo. Jis taip pat pritarė, kad būtų sukurtas 
vienas teisinis instrumentas, leidžiantis valstybėms narėms, regionams ir vietos valdžios 
institucijoms efektyviau koordinuoti pasienio programas2. 

Europos Konstitucijos projekte dažnai minima ne tik ekonominė ir socialinė, bet ir teritorinė 
sanglauda, kuri pripažįstama kaip vienas iš tikslų ir kaip viena iš bendrų Europos Sąjungos 
kompetencijų3. Būtent Konstitucijos projekto III-220 straipsnyje (dabartinis EB steigimo 
sutarties 158 straipsnis), be kita ko, skiriamas ypatingas dėmesys pasienio regionams.

Kitas instrumentas, skirtas palengvinti ir skatinti abipusį pasienio bendradarbiavimą, yra 
Europos ekonominio intereso grupė, kuriai Bendrijos teise pripažintas juridinio asmens 
statusas. Grupės tikslas yra palengvinti ir užtikrinti jos narių ekonominę veiklą, sujungiant jų 
išteklius, veiksmus ir kompetencijas. Ši sąjunga duos geresnių rezultatų nei jos nariai pasiektų 
veikdami atskirai.

2. Reglamento dėl Europos pasienio bendradarbiavimo grupės (EPBG) įkūrimo 
pasiūlymo aprašymas 

Atsižvelgiant į rimtus sunkumus, kurie kyla dėl skirtingų nacionalinės teisės nuostatų ir 
procedūrų taikymo ir su kuriais susiduriama vykdant ir koordinuojant pasienio, 
tarpvalstybinio ir regioninio bendradarbiavimo veiksmus, turi būti Bendrijos lygmeniu imtasi 
atitinkamų priemonių minėtiems sunkumams išspręsti.

Turėdama teisę siūlyti naujus reglamentus dėl fondų ir struktūrinių instrumentų įkūrimo 
2007–2013 metais Europos Komisija praėjusių metų liepos 14 dieną pateikė naują 
reglamentą, numatantį galimybę valstybėms narėms, regionams ir vietos valdžios 
institucijoms įkurti organizacijas, skirtas pasienio bendradarbiavimui, vadinamas Europos 

  
1 1997 05 16 Rezoliucija dėl pasienio ir regioninio bendradarbiavimo (A4-161/1997, pranešėjas: B. Miller); 
1992 06 09 Rezoliucija dėl pasienio ir regioninio bendradarbiavimo (A3-188/92, pranešėjas: J.W. Cushnahan); 
1987 03 12 Rezoliucija dėl  pasienio  bendradarbiavimo  Europos  Bendrijos  viduje  (A2-170/86,  pranešėjas: 
H. Poetschki).
2 2004 04 22 Rezoliucija dėl Komisijos komunikato dėl trečiosios ataskaitos dėl ekonominės ir socialinės 
sanglaudos (A5-272/2004, pranešėjas: K. Hatzidakis), 40–47 punktai.
3 I-3 straipsnio 3 dalis, I-14 ir II-96 straipsniai. Minėti Konstitucijos projekto straipsniai pateikti pagal paskutinę 
turimą versiją CIG 87/04, Briuselis, 2004 d. rugpjūčio 6 d.
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pasienio bendradarbiavimo grupėmis (EPBG)1. Reglamento pasiūlymas dėl EPBG įeina į 
Komisijos pasiūlymą sukurti naują trečiąjį tikslą (teritorinis bendradarbiavimas). Jis taip pat 
įtrauktas į pasiūlymą dėl reglamento, kuris nustato bendrąsias nuostatas abiem struktūriniams 
fondams (ERPF ir ESF) ir Sanglaudos fondui. 

Atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės pačios negali efektyviai sukurti šiame reglamente 
apibrėžto pasienio bendradarbiavimo sąlygų, kurias galima įgyvendinti tik Bendrijos lygiu, 
Bendrija imasi priemonių pagal subsidiarumo principą, numatytą Sutarties 5 straipsnyje. Kaip 
numatyta pagal šiame straipsnyje minimą proporcingumo principą, reglamentas neperžengia 
tikslui pasiekti apibrėžtų ribų, kadangi EPBG sukūrimas nėra privalomas ir vykdomas 
laikantis kiekvienos iš valstybių narių konstitucijos.

Šis naujasis teisinis instrumentas, pagrįstas Sutarties 159 straipsnio trečioje pastraipoje, 
suteikia pasirinkimo galimybę įsteigti pasienio bendradarbiavimui skirtas Europos institucijas, 
kad būtų įveiktos dabartinės kliūtys. Šis naujasis instrumentas veiks pagal valstybių narių 
nacionalinius įstatymus. Be to, reiktų pabrėžti, kad grupė nėra privaloma, o pasirinktina, ji 
skirta bendradarbiavimui, kaip numatyta reglamento projekto 7 motyve: „EPBG įsteigimas 
neturi būti privalomas". Šioms institucijoms bus suteikiamas juridinio asmens statusas 
pasienio bendradarbiavimo programoms įgyvendinti, remiantis susitarimu tarp jos narių: 
nacionalinių, regioninių ar vietinių, valstybinio ar kitokio tipo institucijų. Taigi šis 
instrumentas leis skatinti ir palengvins pasienio bendradarbiavimą tarp regioninių ir vietinių 
valdžios institucijų abipus sienos, taip pat palengvins teisinius ir institucinius sunkumus, 
būdingus toms teritorijoms.

Vienas iš naujų elementų, palyginti su esamais finansiniais instrumentais, yra faktas, kad 
EPBG gali būti patikėta įgyvendinti ne tik bendrai Europos Sąjungos finansuojamas 
programas, tačiau ir vykdyti bet kokius kitus veiksmus nepriklausomai nuo to, ar Sąjunga 
finansuos, ar ne. Bendrieji EPBG tikslai, paskelbti reglamento projekto 6 motyve (pasienio 
bendradarbiavimo veiksmai Bendrijai neteikiant finansinės paramos) rodo, kad tai gali būti 
naudinga ne tik struktūrinės politikos tikslams, bet taip pat daugeliui kitų tikslų.

Kiti paminėtini reglamento pasiūlymo elementai yra šie: 

- EPBG sudėtis (2 straipsnis). EPBG nariais gali būti valstybės narės, regioninės ir vietinės 
valdžios institucijos arba kitos valstybinės organizacijos. EPBG sudėtis yra nustatoma narių 
sprendimu, kurie gali nuspręsti įsteigti EPBG kaip atskirą juridinį vienetą arba patikėti 
uždavinius vienam iš narių. 

- EPBG kompetencijos (3 straipsnis). EPBG kompetencijos apibrėžiamos jos narių Europos 
pasienio bendradarbiavimo susitarime. Šiuo tikslu EPBG suteikiamos nacionalinių įstatymų 
juridiniams asmenims suteikiamos juridinės galios. EPBG gali būti priskirtos šios funkcijos:

• pasienio bendradarbiavimo programų, kurias bendrai finansuoja Bendrija, paprastai iš 

  
1 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento pasiūlymas dėl Europos pasienio bendradarbiavimo grupių (EPBG) 
sukūrimo, KOM (2004) 496, galutinis.
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struktūrinių fondų, vykdymas;
• bet kokių kitų pasienio bendradarbiavimo veiksmų vykdymas nepriklausomai nuo 

Bendrijos finansavimo.

- Europos pasienio bendradarbiavimo susitarimas (4 straipsnis). Steigiant EPBG 
sudaromas susitarimas, kuriame apibrėžiami jos uždaviniai, gyvavimo laikas ir likvidavimo 
sąlygos. Susitarime, kuris apibrėžia tik vieną pasienio bendradarbiavimo sritį, numatoma 
kiekvieno iš narių atsakomybė EPBG atžvilgiu ir trečiųjų asmenų atžvilgiu. Jis turi apibrėžti 
nuostatus, taikomus valstybėms narėms, taip pat numatomas ginčo atvejis, kuris bus 
sprendžiamas tos valstybės narės kompetentingoje teisinėje institucijoje, kurios teisės normos 
pasirenkamos. 

- EPBG nuostatai (5 straipsnis). EPBG savo nuostatus priima remdamasi susitarimu. EPBG 
nuostatuose nurodoma:

• narių sąrašas;
• EPBG tikslas, uždaviniai ir santykiai su kitais nariais;
• pavadinimas ir būstinės vieta;
• valdymo organai ir jų kompetencijos, veikla, narius valdymo organuose atstovaujančių 

asmenų skaičius;
• EPBG sprendimų priėmimo procedūros;
• darbo kalba(-os);
• išsamios veiklos taisyklės;
• išsamios narių finansinius indėlius apibrėžiančios taisyklės ir biudžetą bei sąskaitybą 

reglamentuojančios taisyklės;
• nepriklausoma organizacija, atliekanti finansinę kontrolę ir išorinį auditą.

- EPBG valdymo organai (6 straipsnis): EPBG atstovauja direktorius, kuris veikia jos vardu 
ir jos naudai. EPBG gali įsteigti asamblėją, sudarytą iš jos narių. Nuostatuose gali būti 
numatyti papildomi valdymo organai.

- EPBG biudžetas (7 straipsnis). EPBG sudaro planuojamą metinį biudžetą, kurį patvirtina 
jos nariai. EPBG rengia metinę ataskaitą, kurią tvirtina nepriklausomi iš narių sudaryti 
ekspertai. Narių finansinė atsakomybė yra proporcinga jų indėliui į biudžetą tol, kol EPBG 
skola neapmokėta. Vis dėlto valstybių narių ir kitų valdžios institucijų finansinės atsakomybės 
nepaveiks EPBG egzistavimas.

- Skelbimas ir galiojimas (8 ir 9 straipsniai). EPBG įsteigiantis susitarimas skelbiamas 
Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje. Nuo jo paskelbimo dienos kiekviena valstybė narė 
pripažįsta EPBG juridines galias. EPBG įsigalios nuo 2007 m. sausio 1 d. .

3. Prieštaringos  vietos

- Tikslas. Siūlomo reglamento 1 straipsnio 2 pastraipoje suformuluotas EPBG tikslas yra 
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palengvinti ir skatinti valstybių narių, regioninių ir vietos institucijų bendradarbiavimą, 
stiprinant ekonominius, socialinius ir teritorinius ryšius. Tačiau lieka neatsakytas klausimas, 
koks yra pagrindinis šios priemonės tikslas. Įmanomos trys galimybės:

Ø Tai teisinė priemonė, naudojama  pagal struktūrinių fondų 3 tikslą, kuris numato, 
kad valstybės narės, dalyvaujančios vykdomoje programoje, gali perduoti jai 
atsakomybę už tos programos valdymą ir suteikti jai vadovaujančiai institucijai ir 
jungtiniam techniniam sekretoriatui priklausančias pareigas. Tokiu atveju, reikia 
pabrėžti, valstybės narės vis tiek prisiima finansinę atsakomybę (reglamento 
pasiūlymo 18 straipsnis).

Ø Tai Europos Komisijos pasiūlyta priemonė, konstitucinis pasiūlymas, leidžiantis 
anksčiau minėtų tikslų siekti be Europos bendrijos finansinio kišimosi. 

Ø Trečia galimybė yra viešosios įstaigos įsteigimas, kuri įgyvendintų anksčiau 
minėtus tikslus su Europos Komisijos finansiniu kišimusi arba be jo.

- Teisinis pagrindas: dvi galimybės: 

-
VEIKSMAI, PAGRĮSTI  EB SUTARTIES 159 STRAIPSNIO  3 PASTRAIPA 
Šis straipsnis numato konkrečių veiksmų, nesusijusių su struktūriniais fondais, vykdymą 
stiprinant ekonominę ir socialinę sanglaudą1. Šie veiksmai turi būti numatyti atskirame 
Europos Komisijos pasiūlyme, jie turi būti priimti pagal bendrosios pozicijos procedūrą 
balsuojant kvalifikuota balsų dauguma (251 straipsnis). 

ALTERNATYVUSIS TEISINIS PAGRINDAS YRA EB SUTARTIES 308 STRAIPSNIS.
308 straipsnis leidžia Bendrijai veikti siekiant tikslų, kurių įgyvendinimui Sutartis nenumato 
reikalingų įgaliojimų.  Šiuo atveju reikalingas vieningas Tarybos sprendimas.  Be to, šiuo 
atveju netaikoma bendrosios pozicijos procedūra, ir reikalingas visiškai naujas Europos 
Komisijos pasiūlymas.

Statuso klausimas. Europos Komisija nenurodo, ar EPBG yra tik naujo teisinio vieneto 
įkūrimas, kuris vykdys tik konkrečiai nustatytus uždavinius, ar tai naujos viešosios įstaigos 
įkūrimas, galinčios teikti viešąsias paslaugas vietoj ją sudarančių narių. Steigiant EPBG šiuo 
klausimu gali būti siūlomos įvairios priemonės. 

Narystė. Valstybių narių vaidmuo turi būti patikslintas. Atrodo, kad jos gali būti tikrosios 
EPBG narės arba tik dalyvauti tvirtinant naujos struktūros susitarimą ir statutą. 2 straipsnio 1 
pastraipoje numatyta, kad nariais gali būti valstybės narės, vietos valdžios institucijos ar 
vietinės viešosios įstaigos, bet valstybių narių valdžios institucijos dalyvauti neprivalo.  

  
1 1 konstatuojamoji dalis.
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Būtina apibrėžti, ar EPBG nariai turi būti lygiaverčiai partneriai su vienodais įgaliojimais ir 
kompetencija. 

Pasiūlyme visiškai neapibrėžta, kas yra vietinės viešosios įstaigos. Norint nustatyti potencialių 
viešųjų įstaigų įgaliojimus, reikia daugiau tikslumo. 

Naujosios priemonės „pasirenkamumo" apibrėžimas. Egzistuoja dvi šios sąvokos 
interpretacijos. Abi jos reiškia siekį įsteigti EPBG, išreikštą 

arba
Ø grupės narių,

arba
Ø valstybių narių1

Atsakomybė
Reglamento projekto 1 straipsnio 2 pastraipoje numatyta, kad EPBG suteikiami juridinio 
asmens įgaliojimai. Tačiau 3 straipsnio 2 pastraipa remiasi kitokiu veiksnumo apibrėžimu. Be 
to, 3 straipsnio 2 pastraipos 1 sakinys („EPBG veikia savo narių vardu“) ir 7 straipsnio 2 
pastraipa (EPBG narių finansinė atsakomybė proporcinga jų įnašui į biudžetą) dar labiau 
komplikuoja situaciją, kadangi juridiniai asmenys paprastai veikia savo vardu. Tai sukelia 
nemažų sunkumų apibrėžiant EPBG ir jos narių statusą (Kas palaiko santykius su trečiosiomis 
šalimis? Koks  EPBG narių įsipareigojimų pačiai EPBG pobūdis?). Be to, 3 straipsnio 3 
pastraipos 2 sakinys numato, kad EPBG steigimas nedaro įtakos jos narių finansinei 
atsakomybei. Tačiau šioje nuostatoje nėra aiškiai nurodyta, kokia atsakomybės rūšis turima 
omeny. Jis taip pat nurodo, kad finansiniai resursai gali būti pervedami į EPBG tik per jos 
narius. Taip pat kyla neaiškumų dėl vienos EPBG narės teisinio statuso, kai jai paskiriama 
vykdyti grupės uždavinius, numatytus 3 straipsnio 3 pastraipos 2 sakinyje, bei dėl tokio 
paskyrimo tikslo ir trukmės, ypač atsižvelgiant į narės kompetenciją ir atsakomybę. 

4. Pirminiai pasiūlymai 

Laikantis solidarumo principo, Europos Komisijos pasiūlymo ir šio dokumento III dalyje 
išdėstytų aspektų, būtina:

Ø Aiškiai apibrėžti EPBG tikslą. Pranešėjas sutinka su Europos Komisijos nuomone, 
kad  EPBG turi būti naudojama paspartinti veiklą, numatytą 2007–2013 metų 
programavimo laikotarpio naujo tikslo 3 punkte. Be to, Europos Komisija turi pateikti  
aiškų šio pasiūlymo pateisinimą.  

Kaip jau buvo minėta ir patvirtinta Europos Komisijos, nepriklausomai nuo to, ar numatytų 
veiksmų vykdymas bus varžomas struktūrinių fondų įstatymų,  visuomet turi būti remiamasi 
159 straipsniu, nes tai užtikrina bendro susitarimo procedūrą, garantuojančią Europos 
Parlamento dalyvavimą ir Europos Tarybos balsavimą kvalifikuota balsų dauguma. 

  
1 Kom (2004) 495 (galutinis), 2004-07-14, 18 straipsnis.
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Aiškiai suformuluoti EPBG statusą. Pranešėjas siūlo EPBG, kalbant apie jos kompetenciją, 
apibrėžti kaip juridinį vienetą (t.y. nebūtinai kaip viešąją įstaigą) ir užtikrinti, kad jokiu būdu 
nebūtų deleguojamos administravimo galios, o EPBG apsiribotų konkrečių uždavinių 
įgyvendinimu. Be to, EPBG turi veikti kaip juridinis vienetas (turintis juridinio asmens statusą 
arba ne) nacionalinių teisės aktų pagrindu (t.y. asociacijų įstatymo). Norint tai įgyvendinti, 
turi būti pasiūlyta speciali EPBG registravimo sistema, bendra visoms valstybėms narėms, 
arba kiekvienoje valstybėje narėje galiojančių ir EPBG taikomų teisinių priemonių sąrašas. 

Ø Aiškiai apibrėžti narystės EPBG kriterijai. Pranešėjas pabrėžia, kad EPBG derinimas 
su struktūriniais fondais reiškia, jog valstybių vyriausybės automatiškai valdo ir 
kontroliuoja EPBG. Todėl valstybės narės neturi tiesiogiai dalyvauti naujame EPBG 
priemonėje. 

Be to, pranešėjo nuomonę patvirtina ir argumentas, kad sudarydamos tarptautines sutartis 
valstybės narės neprivalo laikytis ES reglamento tam, kad sutartys galiotų1.

Pranešėjas taip pat pabrėžia, kad EPBG narės turi turėti tarpusavyje lygias galias ir 
kompetencijas. Pranešėjo pasiūlymą remia ir tai, kad pasiūlymo Europos Tarybos reglamentui 
34 straipsnio 4 pastraipoje, nustatančioje bendrąsias Europos regioninės plėtros fondo, 
Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo nuostatas2, numatyta, kad Europos teritorinio 
bendradarbiavimo veiklos programos turi būti kuriamos tinkamai jas grupuojant pagal NUTS 
III regionus. 

Pranešėjo nuomone, vietinė viešoji įstaiga, pagal 2 straipsnio 1 pastraipą galinti būti nare, 
galutiniame reglamente turi būti griežtai apibrėžta. Šiuo klausimu Europos Komisija turi 
pasiūlyti atitinkamą pataisą. 

Ø Aiškiai apibrėžti galimybę pasirinktinai steigti EPBG. Pranešėjas pritaria abiem 
anksčiau minėtoms formuluotėms. 

Ø Aiškiai apibrėžti EPBG ir jos narių atsakomybę ir jos mastą 

Pranešėjas siūlo arba nuosekliai taikyti juridinio asmens statusą, t.y. visišką EPBG 
atsakomybę už savo įsipareigojimus, arba suteikti jai tik veiksnumą, tada EPBG nariai 
būtų vienodai arba papildomai atsakingi už EPBG įsipareigojimus. Trečioji galimybė gali 
būti veikla tik narių vardu, nesuteikiant nei juridinio asmens statuso, nei veiksnumo.

Ø Aiškiai apibrėžti EPBG konvencijos statusą ir teisiškai įpareigojančią galią

Tai greičiau savaime aiškus pasiūlymas, dėl kurio reikėtų reglamento projekte priimti 
papildomas nuostatas, atitinkančias įstatymo leidėjų reikalavimus. 

  
1 Europos pasienio regionų asociacijos (APRA) komentarai dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Europos Komisijos reglamento, įsteigiančio EPBG. Aiškinamasis memorandumas, 2004-09-06.
2 Kom (2004) 492 (galutinis), 2004 07 14.
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Ø Aiškiai suformuluoti EPBG vardu veikiančios narės kompetenciją ir atsakomybę 

Tai taip pat yra savaime aišku, kaip minėta anksčiau.

Išvada

Šis pasiūlymas negali būti priimtas toks, koks yra dabar, nes trūksta aiškesnių teisinių 
apibrėžimų, aprašančių valstybių narių atsakomybę. Pranešėjas mano, kad pasiūlymas yra per 
daug neapibrėžtas, jam trūksta konkrečių, griežčiau apibrėžtų veiksmų.


