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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Bendra dalis

Siekdama sustiprinti ES teritorijos subalansuotą plėtrą, Komisija į struktūrinių fondų 
reglamentus siūlo įvesti naują pasienio, tarpvalstybinio ir regioninio bendradarbiavimo tikslą 
„Teritorinis bendradarbiavimas“. Visi vidinių ir išorinių sienų regionai galės 
bendradarbiauti su savo kaimynais. Šiame kontekste Europos Komisija siūlo visą komplektą 
nuostatų dėl regioninės plėtros ir pasienio bendradarbiavimo Europos Sąjungoje (Europos 
pasienio bendradarbiavimo grupė) su esamomis ir galimomis šalimis kandidatėmis 
(Pasirengimo narystei priemonė) ir su trečiosiomis šalimis, esančiomis prie Sąjungos 
pietinių ir rytinių išorinių sienų (Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė). 

Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė (EKPP) skirta trečiosioms šalims, 
dalyvaujančioms Europos kaimynystės politikoje, t. y. pietų ir rytų Viduržemio jūros šalims, 
Ukrainai, Moldovai ir Baltarusijai bei Pietų Kaukazo šalims, ir pakeis MEDA ir dalį Tacis 
programos. EKPP rems ir Bendrijos strateginę partnerystę su Rusija. 

Atsižvelgdama į ES vykdomos Europos kaimynystės politikos prioritetus, Komisija siūlo 
labai padidinti šioms šalims teikiamą paramą – nuo maždaug 8,5 mlrd. eurų, skirtų 2000–
2006 metams, iki 14,9 mlrd. eurų 2007–2013 metams. Apie 1,6 mlrd. eurų iš EKPP ir PNP 
(angl. IPA) numatyto biudžeto bus paskirstyta pagal naująjį „Europos teritorinio 
bendradarbiavimo“ tikslą (iš Europos regioninės plėtros fondo). Ši suma bus skirta pasienio 
bendradarbiavimui prie ES išorinių sienų tarp valstybių narių ir EKPP ir PNP šalių.

Europos Parlamentas1 mano, kad išsiplėtusios ES tikslai, ypač Europos pagalba pasirengimui 
narystei ir kaimynystės partnerystei, pateisina biudžeto padidinimą 2,5 mlrd. eurų ir 1,5 mlrd. 
eurų perskirstymą.

Komisija nustato pereinamąsias priemones, kurios bus taikomos tol, kol PNP ir EKPP 
priemonėms nebus įdiegtas naujas „bendro valdymo“ mechanizmas. Jei bus bendras 
valdymas, pasienio bendradarbiavimo programas galėsime vykdyti turėdami vieną taisyklių 
rinkinį ir vieną finansavimo šaltinį. Jis leistų valstybėms narėms pasinaudoti savo ištekliais, 
skirtais PNP ir EKPP pasienio bendradarbiavimui pagal Sąjungos biudžeto 2007–2013 
metams 1B skyrių.

2. Komisijos pasiūlymo paskirtis

Komisijos pasiūlyme EKPP priemonė susideda iš kelių svarbių finansinių dalių ir pasienio 
  

1 Europos Parlamento rezoliucija dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 metais politinių iššūkių ir 
biudžeto lėšų (2004/2209(INI)). A6-0153/2005, 2005 m. birželio 8 d., 49 punktas.
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bendradarbiavimo tarp valstybių narių regionų ir šalių, turinčių bendrą sieną su Europos 
Sąjunga, regionų priemonių. Šiame pasiūlyme numatoma pasienio bendradarbiavimo forma 
labai panaši į reglamentų dėl struktūrinių fondų reformos, t. y. bendrojo reglamento dėl 
struktūrinių fondų, reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir reglamento, įkuriančio 
Europos pasienio bendradarbiavimo grupes (angl. EGCC), projektuose siūlomą formą.  

Pagal šią priemonę būtų finansuojami bendri projektai, vienijantys bendrą sieną turinčių ES 
valstybių narių ir šalių partnerių regionus. Europos Komisijai EKPP reikštų daug paprastesnes 
procedūras nei tos, kurios šiandien taikomos vykdant šalių, kurias skiria ES išorinės sienos, 
bendrus projektus – jie vykdomi abiem pusėms taikant skirtingas procedūras. Kol kas – iki 
2006 metų – įvedamos vadinamosios Kaimynystės programos, kurios gerina esamų įvairių 
priemonių, remiančių pasienio bendradarbiavimą, derinimą.  

EKPP bus valdoma labai panašiai kaip struktūriniai fondai, skirti ES regioninei plėtrai – su 
daugiamečiu planavimu, partnerystėmis ir bendru finansavimu. 

EKPP pasienio bendradarbiavimo sudedamajai daliai bus skirta papildomų išteklių, o ES 
finansuotina dalis bus skiriama iš ERPF.  

Bus parengtos detalios įgyvendinimo taisyklės. Jose bus numatyti lėšų skyrimo, bendro 
finansavimo, bendrų programų rengimo, bendros projektų atrankos, pagalbos techninio ir 
finansinio valdymo, finansų kontrolės ir audito, priežiūros ir vertinimo, matomumo ir 
viešumo kriterijai ir procedūros.

3. Pagrindiniai šiame pasiūlyme numatomos regioninės ir sanglaudos politikos 
įgyvendinimo aspektai ir nuomonės referento vertinimas

Nuomonės referentas pritaria siūlymui įkurti „Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę 
(EKPP)“, ypač jos naujovišką „pasienio bendradarbiavimo sudedamąją dalį“, kurioje 
panaudojami pagrindiniai struktūrinių fondų valdymo principai (bendros programos, 
daugiametis planavimas, partnerystė, bendras finansavimas, deramai atsižvelgiant į 
konkrečias užsienio politikos sąlygas, dalinis finansavimas iš ERPF ir t. t.).

EKPP neturėtų būti orientuota daugiausia tik į šalis partneres – pasienio bendradarbiavimas 
turi reikšmės ir ES pasienio regionams. ES pasienio regionams turėtų būti sudarytos tokios pat 
sąlygos, kaip ir Sąjungos vidinių sienų regionams. Tačiau reikėtų išryškinti vieną bendro 
pobūdžio problemą – kai kurios reglamento nuostatos dėl pasienio bendradarbiavimo, 
skirtingai nei INTERREG programos nuostatos, pasienio regionams ne visada bus naudingos.

Šiame reglamente turėtų būti vartojama standartinė ES terminija, t. y. europinis 
bendradarbiavimas turėtų būti skirstomas į pasienio, regioninį ir tarpvalstybinį. Vietoj 
„bendrų programų“ reglamente turėtų būti vartojama sąvoka „veiklos programos“, nes ši 
sąvoka atitinka Europos regioninės plėtros fondo nuostatas dėl „teritorinio 
bendradarbiavimo“.
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Ø Programų rūšys (6 straipsnis): šiame straipsnyje aprašomos programų, per kurias bus 
teikiama parama pagal šį reglamentą, rūšys, t. y. daugiašalės programos, teminės 
programos ir pasienio bendradarbiavimo programos. Nuomonės referentas mano, kad 
programos, skirtos regioninės ir vietinės reikšmės klausimams spręsti, turėtų būti 
įgyvendinamos decentralizuotai.  

Ø Planavimas ir lėšų asignavimas (7 straipsnis): daugiametes programas apimančiuose 
strateginiuose dokumentuose bus nustatyti paramos prioritetai ir daugiamečiai lėšų 
asignavimai programoms. Pasienio bendradarbiavimo strateginis (-iai) dokumentas (-
ai) iš esmės yra skirtas (-i) „bendrų“ pasienio programų sąrašui, jų geografinei 
aprėpčiai ir jų asignavimams nustatyti. Pagal šio reglamento nuostatas Europos 
regioninės plėtros fondas prisidės prie pasienio bendradarbiavimo programų, todėl 
nuomonės referentas mano, kad lėšų turėtų būti skiriama ir regioninės arba vietos 
valdžios institucijų iniciatyvoms.  

Ø Geografinis tinkamumas (8 straipsnis): šiame straipsnyje nustatomi kriterijai, pagal 
kuriuos apibrėžiami valstybių narių ir valstybių partnerių teritoriniai vienetai, kuriems 
bus taikomos pasienio bendradarbiavimo programos. Tai apima visus NUTS-III lygio 
regionus išilgai sausumos sienų bei svarbių jūrų kelių ir visus NUTS-II jūrinius 
regionus, besiribojančius su bendru jūros baseinu. Gretimi regionai taip pat gali būti 
įtraukti į bendradarbiavimą. Nuomonės referentas mano, kad reikėtų aiškiai apibrėžti, 
kokiai NUTS II kategorijai priklauso pakrantės regionai: pasienio, regioninėms ir 
(arba) tarpvalstybinėms programoms. 

Ø Planavimas (9 straipsnis): jame pateikiamos konkrečios bendrų programų, kuriose 
kartu dalyvauja tinkami valstybių narių ir valstybių partnerių regionai, sudarymo 
nuostatos. Nuomonės referentas pritaria apsaugos sąlygai, kuri tam tikromis 
aplinkybėmis leidžia pasienio regionams gauti paramą, jeigu įvyksta rimta Europos 
Sąjungos ir valstybės partnerės santykių krizė, kad galima būtų parengti bendras 
programas. Nuomonės referentas mano, kad teritorinis bendradarbiavimas turėtų būti 
organizuojamas pagal ERPF minimą „teritorinio bendradarbiavimo“ organizavimo 
tvarką. Be to, siekiant palengvinti pasienio bendradarbiavimo programų organizavimą, 
turėtų būti įkurtas valdymo komitetas ir nepriklausomas sekretoriatas. Nuomonės 
referentas taip pat mano, kad regioninės ir vietos valdžios institucijų dalyvavimas 
turėtų būti numatytas paminint subsidiarumo principą.

Ø Programų valdymas (10 straipsnis): šiame straipsnyje numatoma, kad atitinkamos 
valstybės narės ir valstybės partnerės pasienio programas kartu valdo per bendrą 
valdymo instituciją (BVI), veikiančią bendro valdymo pagrindu ir paprastai įkurtą 
valstybėje narėje. Šis valdymo metodas yra suderinamas su programiniu daugiamečiu 
metodu „nuo to, kas atskira, prie to, kas bendra“, kuris būdingas pasienio 
bendradarbiavimo programoms. Kaip ir naudojant struktūrinius fondus, valstybė narė, 
kurioje bus įkurta bendra valdymo institucija, bus atsakinga Komisijai už tai, kad 
pagal programą finansuojama veikla būtų tinkamai vykdoma. Nuomonės rengėjas 
mano, kad, skirtingai nei teritoriniame bendradarbiavime, visiškai neminimas 
decentralizuotas įgyvendinimas, kuriame dalyvautų regioninės ir vietinės institucijos 
arba decentralizuotas valdymo komitetas. 
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PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
6 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)

2a) Tinkami ES valstybių narių pasienio 
regionai galės dalyvauti pagal šį 
reglamentą rengiamose pasienio 
bendradarbiavimo programose. Per 
regioninį bendradarbiavimą valstybes nares 
bus galima įtraukti ir į temines, ir į (arba) 
daugiašales programas.

Pagrindimas

Svarbu pažymėti, kad pasienio bendradarbiavimo programose galės dalyvauti ir pasienio 
regionai. Svarbu ir tai, kad šios programos bus kuriamos decentralizuotai. Taip pat svarbu, 
kad kuriant ir įgyvendinant regionų ir vietos klausimus sprendžiančias pasienio 
bendradarbiavimo programas visomis teisėmis dalyvautų ES regioninės ir vietos valdžios 
institucijos.

Pakeitimas 2
7 straipsnio 3 dalis

3) Tik pasienio bendradarbiavimo tikslais 
būtina priimti vieną ar, jei būtina, daugiau
konkrečių strateginių dokumentų 26 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, kad būtų 
parengtas 9 straipsnio 1 dalyje minimų 

3) Tik pasienio bendradarbiavimo tikslais 
būtina priimti vieną ar, jei būtina, daugiau 
strateginių dokumentų 26 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta tvarka, kad būtų parengtas 9 
straipsnio 1 dalyje minimų bendrų 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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bendrų programų sąrašas, daugiamečiai 
asignavimai ir teritoriniai vienetai, tinkami 
dalyvauti kiekvienoje programoje. Toks (-ie) 
konkretus (-ūs) strateginis (-iai) dokumentas 
(-ai) iš esmės apima septynerių metų 
laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 
m. gruodžio 31 d.

programų, daugiamečių asignavimų ir šalių, 
ES pasienio regionų bei šalių kandidačių 
partnerių, galinčių dalyvauti kiekvienoje 
programoje, sąrašas ir nepadidėtų 
biurokratija. Toks (-ie) konkretus (-ūs) 
strateginis (-iai) dokumentas (-ai) iš esmės 
apima septynerių metų laikotarpį nuo 2007 
m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai apibrėžti, kurie teritoriniai vienetai gali dalyvauti šiose programose. Norint 
užtikrinti įgyvendinimą, strateginiai dokumentai turi nepadidinti biurokratijos.  

Pakeitimas 3
7 straipsnio 4 dalis

4) Europos regioninės plėtros fondas remia 
pagal šio reglamento nuostatas parengtas ir 
įgyvendinamas pasienio bendradarbiavimo 
programas.

4) Europos regioninės plėtros fondas remia 
pagal šio reglamento nuostatas parengtas ir 
įgyvendinamas pasienio bendradarbiavimo 
programas ir ES regioninės ir vietos 
valdžios institucijų dalyvavimą teminėse 
programose ir daugiašalėse programose.

Pagrindimas

Norint, kad ES regioninės ir vietos valdžios institucijos pasinaudotų šia programa ir, be 
pasienio bendradarbiavimo iniciatyvų, imtųsi ir regioninio bendradarbiavimo iniciatyvų, iš 
ERPF būtina skirti tam lėšų.  

Pakeitimas 4
8 straipsnio 3 dalies a punktas (naujas)

3a) Turėtų būti parengtos atitinkamos 
priemonės, skirtos įvertinti NUTS II lygio 
pakrančių regionų bendradarbiavimą; jos 
turėtų būti suderinamos su konkrečių tipų 
programomis: pasienio, tarpregioninėmis ir 
(arba) tarpvalstybinėmis programomis.
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Pagrindimas

Aiškumo dėlei reikėtų aiškiai apibrėžti, kokiai NUTS II kategorijai priklauso pakrantės 
regionai: pasienio, tarpregioninėms ir (arba) tarpvalstybinėms programoms.

Pakeitimas 5
9 straipsnio 2 dalis

2) Bendros programos, skirtos sausumos 
sienoms ir jūrų keliams, yra nustatomos 
kiekvienai sienai atskirai ir apima tinkamus 
vienos ar daugiau valstybių narių ir vienos ar 
daugiau valstybių partnerių teritorinius 
vienetus. Pakrantės regionams skirtos 
bendros programos yra daugiašalės ir apima 
tinkamus teritorinius vienetus, 
besiribojančius su bendru jūros baseinu, 
priklausančiu kelioms dalyvaujančioms 
valstybėms, įskaitant bent vieną valstybę 
narę ir vieną valstybę partnerę.

2) Veiklos programos, skirtos pakrantės 
regionams, prilygstantiems NUTS-II lygio 
regionams, yra daugiašalės, nustatomos 
kiekvienai sienai atskirai ir apima tinkamus 
vienos ar daugiau valstybių narių ir vienos ar 
daugiau valstybių partnerių teritorinius 
vienetus. Pakrantės regionams skirtos 
veiklos programos yra daugiašalės ir apima 
tinkamus teritorinius vienetus, 
besiribojančius su bendru jūros baseinu, 
priklausančiu kelioms dalyvaujančioms 
valstybėms, įskaitant bent vieną valstybę 
narę ir vieną valstybę partnerę.

Pagrindimas

Siekiant standartizuoti terminiją, sąvoka „bendros programos“ turėtų būti pakeista į „veiklos 
programos“, nes būtent ši sąvoka vartojama ERPF teritoriniame bendradarbiavime.

Pakeitimas 6
9 straipsnio 5 dalis

5) Bendros programos gali būti pataisytos 
dalyvaujančios valstybės ar Komisijos 
iniciatyva, siekiant atsižvelgti į 
bendradarbiavimo prioritetų pokyčius, 
socialines ir ekonomines tendencijas, 
atitinkamų priemonių įgyvendinimo, 
stebėsenos bei vertinimo proceso rezultatus 
ir į poreikį pakoreguoti turimas pagalbos 
sumas bei perskirstyti išteklius.

5) Veiklos programos gali būti pataisytos 
dalyvaujančios valstybės, dalyvaujančių ES 
sienų ar Komisijos iniciatyva, siekiant 
atsižvelgti į bendradarbiavimo prioritetų 
pokyčius, socialines ir ekonomines
tendencijas, atitinkamų priemonių 
įgyvendinimo, stebėsenos bei vertinimo 
proceso rezultatus ir į poreikį pakoreguoti 
turimas pagalbos sumas bei perskirstyti 
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išteklius.

Pagrindimas

Siekiant standartizuoti terminiją, sąvoka „bendros programos“ turėtų būti pakeista į „veiklos 
programos“, nes būtent ši sąvoka vartojama ERPF teritoriniame bendradarbiavime. ES 
pasienio regionai neturėtų būti išbraukiami iš sąrašo regionų, galinčių imtis iniciatyvų; 
pasienio programų valdymas paprastai yra ES pasienio regionų atsakomybė; jie turi 
reikiamos patirties ir žino konkrečius poreikius.

Pakeitimas 7
9 straipsnio 7 dalis

7) Atsižvelgdamos į partnerystės principą, 
dalyvaujančios valstybės kartu pasirenka 
veiksmus, atitinkančius bendrų programų, 
kurioms skiriama Bendrijos parama, 
prioritetus bei priemones.

7) Atsižvelgdamos į partnerystės ir 
subsidiarumo principus, dalyvaujančios 
valstybės ir ES pasienio regionai, kuriems 
atstovaujama valdymo komitete, glaudžiai 
bendradarbiaudami pasirenka veiksmus, 
atitinkančius bendrų programų, kurioms 
skiriama Bendrijos parama, prioritetus bei 
priemones.

Pagrindimas

Subsidiarumo principas turi būti paminėtas norint užtikrinti ES pasienio regionų dalyvavimą 
ir politikos formavimą labiau atsižvelgiant į žmonių poreikius. Reikėtų nurodyti ir instituciją, 
kuri pasirenka veiksmus, – teritorinio bendradarbiavimo srityje tai turėtų būti valdymo 
komitetas.

Pakeitimas 8
10 straipsnio 1 dalis

1) Bendras programas įgyvendina bendra 
valdymo institucija, įsikūrusi vienoje iš 
valstybių narių.

1) Veiklos programas decentralizuoja
bendra valdymo institucija ir bendras 
sekretoriatas, įsikūrę vienoje iš valstybių 
narių.



PE 360.160v01-00 10/12 PA\572291LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Siekiant standartizuoti terminiją, sąvoka „bendros programos“ turėtų būti pakeista į „veiklos 
programos“, nes būtent ši sąvoka vartojama ERPF teritoriniame bendradarbiavime.
Skirtingai nei teritoriniame bendradarbiavime, visiškai neminimas decentralizuotas 
įgyvendinimas, kuriame dalyvautų regioninės ir vietinės institucijos arba decentralizuotas 
valdymo komitetas. Be bendros valdymo institucijos, reikėtų paminėti ir bendrą sekretoriatą, 
kuris būtų įsikūręs vienos iš ES valstybių narių pasienio regione.

Pakeitimas 9
14 straipsnio d punktas

d) tarptautinės organizacijos, įskaitant 
regionines organizacijas, JT institucijas, 
departamentus ir misijas, tarptautines 
finansų institucijas bei plėtros bankus, tiek, 
kiek jie prisideda prie šio reglamento tikslų;

d) tarptautinės organizacijos, įskaitant 
regionines organizacijas, JT institucijas, 
departamentus ir misijas, tarptautines 
finansų institucijas bei plėtros bankus, tiek, 
kiek jie prisideda prie pasienio 
bendradarbiavimo, kaip galima numanyti iš 
šio reglamento tikslų;

Pagrindimas

Tam tikromis aplinkybėmis EKPP dalyvaujantiems ES pasienio regionams skirtos lėšos gali 
būti panaudotos institucijoms ir pan., kurios anksčiau nėra gavusios paramos pasienio 
bendradarbiavimui.

Pakeitimas 10
14 straipsnio f punktas

f) Europos Sąjungos agentūros; f) Europos Sąjungos agentūros tiek, kiek jos 
prisideda prie pasienio bendradarbiavimo, 
kaip galima numanyti iš šio reglamento 
tikslų;

Pagrindimas

Tam tikromis aplinkybėmis EKPP dalyvaujantiems ES pasienio regionams skirtos lėšos gali 
būti panaudotos institucijoms ir pan., kurios anksčiau nėra gavusios paramos pasienio 
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bendradarbiavimui.

Pakeitimas 11
14 straipsnio h punkto x papunktis

x) nevyriausybinės asociacijos ir 
nepriklausomi fondai, galintys prisidėti prie 
plėtros;

x) tarpregioninės asociacijos, 
nevyriausybinės asociacijos ir nepriklausomi 
fondai;

Pagrindimas

Kadangi tarpregioninės asociacijos galėtų labai prisidėti prie EKPP tikslų įgyvendinimo, jas 
svarbu paminėti net jei jos jau patenka į kitas tinkamas kategorijas.

Pakeitimas 12
15 straipsnio 2 dalies a punktas

a) finansuoti tikslines administracines 
bendradarbiavimo priemones, kuriose 
dalyvauja valstybių narių viešojo sektoriaus 
ekspertai, siunčiami pagal specialiai 
parengtas taisykles;

a) finansuoti tikslines administracines 
bendradarbiavimo priemones, kuriose 
dalyvauja valstybių narių viešojo sektoriaus 
ir jų regioninės valdžios institucijų 
ekspertai, siunčiami pagal specialiai 
parengtas taisykles;

Pagrindimas

ES regioninės valdžios institucijos turi didžiulės patirties ir galėtų ja dalytis su savo 
kolegomis iš Europos kaimynystės šalių – toks administracinis bendradarbiavimas galėtų 
labai prisidėti prie liaudies demokratijos plėtros.

Pakeitimas 13
19 straipsnio 1 dalis

1) Biudžetiniai įsipareigojimai įgyvendinami 
vadovaujantis Komisijos sprendimais, 
priimtais pagal 9 straipsnio 5 dalį, 12 
straipsnio 1 dalį, 13 straipsnio 1 dalį ir 16 
straipsnio 3 dalį.

1) Daugiamečiai biudžetiniai 
įsipareigojimai įgyvendinami vadovaujantis 
Komisijos sprendimais, priimtais pagal 9 
straipsnio 5 dalį, 12 straipsnio 1 dalį, 13 
straipsnio 1 dalį ir 16 straipsnio 3 dalį.
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Pagrindimas

Daugiamečiai biudžetiniai įsipareigojimai yra labai svarbūs užtikrinant kokybišką pasienio 
bendradarbiavimo plėtrą būsimų ES išorinių sienų regionuose ir sudarant ES pasienio 
regionams tokias pačias sąlygas kaip ir Sąjungos vidinių sienų regionams.


