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I. ĮVADAS

1. 2004 m. liepos 14 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento dėl Europos tarpvalstybinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) įkūrimo 1.

2. 2005 m. balandžio 6 d. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė savo nuomonę 2.

3. 2004 m. lapkričio 18 d. Regionų komitetas priėmė savo nuomonę 3.

4. 2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamentas priėmė savo nuomonę pirmuoju svarstymu 4.

5. 2006 m. kovo 7 d. Komisija priėmė iš dalies pakeistą pasiūlymą 5.

6. 2006 m. gegužės 5 d. Taryba pasiekė politinį susitarimą siekiant priimti bendrąją poziciją 

pagal Sutarties 251 straipsnį.

7. 2006 m. birželio 12 d. Taryba priėmė bendrąją poziciją dėl pasiūlymo, pateikiamą dok. 

9062/06.

II. TIKSLAI

8. Komisijos pasiūlymu buvo siekiama Bendrijos lygiu nustatyti bendradarbiavimo priemonę, 

pagal kurią būtų galima sukurti juridinio asmens statusą turinčias nacionalinių, vietos ir 

regionų partnerių bendradarbiavimo grupes Bendrijoje, vadinamas „Europos teritorinio 

bendradarbiavimo grupėmis“ (ETBG).

  
1 KOM (2004) 496 galutinis
2 OL C 255, 2005 10 14, p. 76
3 OL C 71, 2005 3 22, p. 46
4 10806/05/ CODEC 587 REGIO 43 CADREFIN 144.
5 KOM (2006) 94 galutinis
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III. BENDROJI POZICIJA

Bendrosios nuostatos

9. Taryba pritaria pasiūlymo tikslams, tačiau ji siekė patobulinti kai kurias nuostatas ir 

papildyti jas kitais aspektais, kad būtų užtikrintas didesnis teisinis tikrumas ir nuoseklumas, 

visų pirma:

- nuostatas dėl kontrolės (4 straipsnis),

- nuostatas dėl juridinio asmens statuso įsigijimo (5 straipsnis),

- geriau ir aiškiau apibrėžti užduotis (7 straipsnis),

- sugriežtinti nuostatas dėl atsakomybės siekiant geresnės trečiųjų šalių apsaugos 

(12 straipsnis),

- nustatyti pereinamąjį laikotarpį valstybėms narėms, kad jos galėtų pritaikyti savo 

nacionalinės teisės aktus prie reglamente nustatytų reikalavimų (18 straipsnis).

Siekiant patikslinti tekstą, išspręsti teisinius ir (arba) lingvistinius klausimus bei užtikrinti 

bendrą reglamento nuoseklumą, pasiūlymo išsamaus svarstymo metu (2004 m. 

liepos mėn.−2006 m. gegužės mėn.) buvo padaryti keli redakciniai pakeitimai. Šiame 

pranešime šie pakeitimai neminimi, nebent jais pritariama Europos Parlamento 

pakeitimams.

10. 2005 m. liepos 6 d. plenariniame posėdyje įvykusiu balsavimu Europos Parlamentas priėmė 

41 pasiūlymo pakeitimą, iš kurių beveik 85 % buvo įtraukti į Tarybos bendrąją poziciją.

11. Rengdama savo bendrąją poziciją Taryba atidžiai išnagrinėjo Komisijos iš dalies pakeistą 

pasiūlymą. Bendroji pozicija apima visus Europos Parlamento pasiūlytus pakeitimus, 

kuriems savo iš dalies pakeistame pasiūlyme pritarė arba iš esmės pritarė Komisija.

12. Teisininkų-lingvistų patvirtintoje galutinėje bendrosios pozicijos teksto redakcijoje buvo 

pakeista tam tikrų konstatuojamųjų dalių ir straipsnių numeracija. Šiame dokumente 

laikomasi bendrojoje pozicijoje naudotos numeracijos, todėl ji kartais skiriasi nuo 

Parlamento nuomonės ir iš dalies pakeisto pasiūlymo tekstų numeracijos.
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Pavadinimas

13. Taryba nusprendė atsižvelgti į Europos Parlamento pasiūlymą, t. y. visame dokumente 

priemonės pavadinimą „Europos tarpvalstybinio bendradarbiavimo grupė“ pakeisti 

pavadinimu „Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė“. Šis pakeitimas padarytas visame 

bendrosios pozicijos tekste, todėl jis apima 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 

29, 30, 35, 37, 41 pakeitimus arba atitinkamas jų dalis.

Konstatuojamosios dalys

14. „Teritorinio bendradarbiavimo“ sąvokos apibrėžimas, kuris apima tris bendradarbiavimo 

formas, t. y. „tarpvalstybinį“, „transnacionalinį“ ir „tarpregioninį“ bendradarbiavimą, buvo 

paminėtas 1 straipsnio 2 dalyje, o ne 6 konstatuojamojoje dalyje, kaip siūloma 

42/3 pakeitime.

15. 5 konstatuojamojoje dalyje Taryba pritarė (iš dalies) EP 6 ir 10 pakeitimams, nes jie apima 

valstybių narių ir (arba) regionų bei vietos valdžios institucijų susitarimus ir juose aiškiai 

teigiama, kad reglamentu nesiekiama prasilenkti su kitomis bendradarbiavimo sistemomis.

16. Europos Parlamentas pasiūlė šiek tiek patikslinti 8 pakeitimą. Bendrojoje pozicijoje ši 

konstatuojamoji dalis išbraukta, o 4 straipsnio 5 dalyje teigiama, kad ETBG nariai gali 

įgalioti vieną iš narių vykdyti jos užduotis.

17. Taryba negalėjo pritarti šiems pakeitimams:

- 12 pakeitimui, nes išsamesnė nuostata dėl sprendimų priėmimo pateikiama 9 straipsnio 

2 dalies b punkte;

- 13 pakeitimui, nes bendrojoje pozicijoje iš naujo suformuluota subsidiarumo sąlyga 

(16 konstatuojamoji dalis).

1 straipsnis – ETBG pobūdis

18. Į 17pakeitimą atsižvelgta 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse, kuriose įrašytos išsamios nuostatos dėl 

kontrolės.

19. Nuodugniai išnagrinėjusi 18 pakeitimą, Taryba negalėjo jam pritarti, kadangi juo numatyta 

daugiau nei apima ekonominės ir socialinės sanglaudos stiprinimo sritis.
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2 straipsnis – Taikytina teisė

20. Taryba nusprendė šiame straipsnyje atsižvelgti į Europos parlamento 32 pakeitime išreikštą 

mintį, t. y. taikyti ETBG tos valstybės narės, kurioje yra jos registruota buveinė, teisę.

21. Taryba nusprendė šioje bendrojoje pozicijoje pateikti tikslesnį nei pirminiame pasiūlyme 

„vietos įstaigų“ apibrėžimą, kuris jau egzistuoja Bendrijos teisėje. Ji mano, kad šis 

apibrėžimas gali apimti „įstaigas, kurios veikia nesiekdamos pelno, kurių veikloje gali 

dalyvauti regionų ir (arba) vietos valdžios institucijos, kaip prašoma pakeitime Nr. 20.

22. Be to, bendrojoje pozicijoje pritariama 21 ir 24 pakeitimams, tačiau Taryba nusprendė šią 

nuostatą įtraukti į 7 straipsnio 5 dalį.

5 straipsnis – Juridinio asmens statuso įgijimas ir skelbimas Oficialiajame leidinyje

23. Šiame straipsnyje pritariama EP 41 pakeitimo turiniui, kuris išplečiamas.

7 straipsnis – Užduotys

24. Taryba nusprendė pritarti vienam iš EP pasiūlymų, pateiktam 22 pakeitime, t. y. 

7 straipsnyje nustatyti ETBG užduotis. Tačiau ji nemano, kad yra tikslinga aptarti ETBG 

kompetenciją.

25. Visas bendrosios pozicijos 7 straipsnis yra skirtas klausimui, kokias užduotis gali atlikti 

ETBG ir kokios yra jų ribos. Todėl pritarta Europos Parlamento 24 pakeitimui.

8 straipsnis – Susitarimas

26. Taryba nusprendė supaprastinti šio straipsnio pavadinimus, todėl 27 pakeitimas tapo 

nereikalingas.
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27. Bendrojoje pozicijoje atsižvelgiama į visus įvairiose teksto dalyse padarytus pakeitimus ir 

siekiama tiksliai apibrėžti ETBG turinį. Rengdama šio straipsnio tekstą Taryba visiškai arba 

iš dalies pritarė EP 29, 31 ir 33 pakeitimams.

28. Nuodugniai išnagrinėjusi EP 34 pakeitimą, Taryba padarė išvadą, kad negali pritarti šiam 

pakeitimui. Taip yra todėl, kad skiriasi valstybių narių teisės sistemos ir jose nebūtinai yra 

konkretus įstatymas, reglamentuojantis asociacijų veiklą.

29. Taryba negalėjo pritarti visam 36 pakeitimui dėl pareigos pranešti Komisijai apie 

susitarimą ir dėl to, kad Komisija susitarimą įregistruoja visų ETBG susitarimų viešame 

registre. Tačiau 5 straipsnio 1 dalyje ji numatė, kad ETBG nariai informuoja Regionų 

komitetą apie susitarimą bei įregistravimą ir (arba) apie įstatų paskelbimą.

9 straipsnis – Įstatai

30. Į EP 37, 38 ir 39 pakeitimus dėl įstatų turinio buvo atsižvelgta kituose bendrosios pozicijos 

straipsniuose (į 37 pakeitimą – 10 straipsnyje, į 38 pakeitimą – 14 straipsnyje, į 

39 pakeitimą – šiame straipsnyje). Vienintelė išimtis – 37 pakeitimo dalis dėl sekretoriato 

sukūrimo, kurią Taryba atmetė. Todėl 40 pakeitimui nebuvo pritarta, kadangi Taryba 

nusprendė palikti atskirą 10 straipsnį dėl organų.

12 straipsnis – Likvidavimas, nemokumas, mokėjimų nutraukimas ir atsakomybė

31. Tarybos nuomone, ETBG likvidavimo, nemokumo, mokėjimų nutraukimo ir atsakomybės 

klausimas yra labai svarbus ir turi būti išsamiau apibrėžtas reglamente. Ji padarė išvadą, kad 

tik labai tiksliai apibrėžtomis nuostatomis, panašiomis į tas, kurias ji įtraukė į 12 straipsnį, 

galėtų būti garantuotas teisinis tikrumas ir užtikrinta pakankama trečiųjų šalių teisinė 

apsauga. Todėl Taryba pritarė 26 pakeitimui.
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IV. IŠVADA

32. Taryba daugelį Europos Parlamento pakeitimų įtraukė į savo bendrąją poziciją, kuri visiškai 

atitinka Komisijos pasiūlymo tikslus.

33. Tarybos bendrosios pozicijos pagrindiniu tikslu laikomas priemonės, kuri sudarytų geresnes 

regionų bendradarbiavimo galimybes, nustatymas. Komisija pripažino Tarybos bendrosios 

pozicijos bendrą pusiausvyrą ir palankiai įvertino 2006 m. gegužės 5 d. Taryboje pasiektą 

politinį susitarimą.

___________________


