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Delegacijos vadovo įžanginis žodis

2016-iaisiais metais Europoje Sąjungoje netrūko iššūkių: besitęsianti migrantų krizė, dažnėjantys teroristiniai
išpuoliai, „Brexit“ referendumas, didėjantis kai kurių šalių piliečių nepasitenkinimas Europos Sąjunga. Visa tai sukėlė
politines įtampas ne tik tarp šalių, bet ir pačių šalių viduje, privertė ES nares peržiūrėti savo vertybes. Skambių
pareiškimų šiais metais netrūko ir Regionų komitete. Ne kartą skambėjo frazės, kad Šengenas turi būti apgintas ir turi
būti sustiprinta išorinių sienų apsauga, kad būtina ieškoti būdų kovojant su vis gilėjančia migracijos krize bei terorizmo
grėsme.
Europos Sąjungos valstybių narių vietos ir regionų valdžioms tiesiogiai tenka įgyvendinti beveik tris ketvirčius
ES lygmeniu priimtų teisės aktų, todėl svarbu užtikrinti, jog ES teisėkūros procese būtų tinkamai atstovaujamos
arčiausiai gyventojų esančios vietos ir regionų valdžios lygmens institucijos. Regionų komitetas - jauniausia ES
institucija sudaranti galimybes tiesioginiam savivaldybių ir regionų interesų atstovavimui ES. Tai padeda užtikrinti
didesnį europinių sprendimų skaidrumą, labiau įtraukti piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir sumažinti taip
vadinamą demokratijos deficito ES problemą. Džiugu, kad Lietuvos delegacija kiekvienais metais vis aktyviau įsitraukia
į Regionų komiteto veiklą. Ne išimtis ir 2016-ieji: šiais metais delegacijos nariai toliau tęsė aktyvią veiklą pateikdami
nemažai pasiūlymų nuomonių projektams, rengdami nuomones, įsitraukdami į įvairių RK rezoliucijų rengimą,
dalyvaudami diskusijose dėl Sanglaudos politikos po 2020 metų. Delegacijos nariams, siekiant užtikrinti efektyvesnį ir
rezultatyvų atstovavimą Regionų komitete labai svarbi yra ekspertinė ir politinė parama iš Lietuvos nacionalinės
valdžios institucijų, kolegų savivaldybininkų. Tik dirbant kartu lengviau rasti bendrus visiems priimtinus sprendimus.
Delegacijos nariai yra atviri pasiūlymams dėl veiklos krypčių, politinių iniciatyvų bei kitų priemonių ir tikisi glaudaus
bendradarbiavimo su visomis Lietuvos valstybės valdymo institucijomis. Lietuvos delegacijos sudėtį šiek tiek
pakoregavo 2016 m. spalį įvykę Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai, kurių metu mandato neteko du delegacijos nariai.
Todėl 2017 m. prie delegacijos turėtų prisijungti du nauji nariai.
Taip pat svarbu pažymėti, kad aktyvi ir matoma veikla europiniame lygmenyje būtų sunkiai įmanoma be Lietuvos
Respublikos Vyriausybės paramos. Tik jos dėka sėkmingai plėtojome 2007 m. įsteigtos Lietuvos savivaldos atstovybės
Briuselyje veiklą, galime siekti ambicingesnių tikslų tiek Regionų Komitete, tiek ir atstovaudami Lietuvos savivaldybių
interesus kitų ES institucijų bei Europos savivaldybių ir regionų tarybos darbo grupių lygmenyje. Tikimės jog ir
naujaisiais metais Lietuvos savivaldybių asociacija, LSA atstovybė Briuselyje išliks vertinga pagalbininke organizuojant
delegacijos veiklą, ieškant sąlyčio taškų bei bendrų interesų su kolegomis iš kitų Europos šalių.
Delegacijai, norėčiau palinkėti aktyvaus šalies savivaldos atstovavimo ES lygmeniu tradicijas tęsti ir 2017-aisiais.
Lietuvos delegacijos ES Regionų Komitete vadovas
Arnoldas Abramavičius
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Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongresas
Regionų komitetas – jauniausia Europos
Sąjungos institucija, kurioje atstovaujami ES valstybių
narių vietos ir regionų valdžios interesai.
1992 m. priimta ir 1993 m. įsigaliojusia
Mastrichto sutartimi įsteigtas Regionų komitetas (RK) į
pirmąjį posėdį susirinko 1994 m. 2014 m. vasarą RK
atšventė savo simbolinį dvidešimties metų jubiliejų.

Regionų komitetą sudaro iki 350 narių (ir tiek pat
pakaitinių), kuriuos ES valstybių narių siūlymu tvirtina
Europos Sąjungos Taryba. Regionų komiteto nariai
skiriami penkerių metų kadencijai, tačiau mandatas
gali būti atnaujinamas (kadencijų skaičius
neribojamas). RK nariais gali būti tik rinkti regionų ar
vietos savivaldos atstovai arba renkamai asamblėjai
atskaitingi asmenys. Pasibaigus rinktam vietinės ar
regioninės valdžios mandatui, kurio pagrindu narys
buvo patvirtintas, RK nario mandatas nutrūksta
automatiškai.

Regionų komiteto pastatas Briuselyje

RK misija – teikti nuomones Europos Komisijai,
Ministrų Tarybai bei Europos Parlamentui dėl Europos
Komisijos siūlomų ES teisėkūros iniciatyvų
savivaldybėms ir regionams aktualiais klausimais
sanglaudos politikos, transporto, aplinkosaugos,
švietimo ir jaunimo reikalų, socialinės politikos ir kt.
srityse.
Regionų Komiteto veikla remiasi trimis kertiniais
principais:
subsidiarumas – principas, Europos Sąjungos
sutartyse įtvirtintas tuo pat metu, kai buvo įsteigtas
Regionų Komitetas bei numatantis, jog sprendimai turi
būti priimami kiek įmanoma žemesniame lygmenyje,
kuo arčiau piliečių. Atitinkamai, ES neturėtų imtis
užduočių, kurias geriau galima įgyvendinti nacionaliniu,
regioniniu (kur toks yra) ar vietos savivaldos lygmeniu;

Regionų komiteto plenarinė sesija

Regionų komitetas penkis-šešis kartus į metus
renkasi į Briuselyje vykstančias plenarines sesijas, taip
pat į panašiai tiek kartų įvairiose šalyse vykstančius
šešių nuolatinių komisijų posėdžius, kuriuose
svarstomi vietos ir regionų valdžioms aktualūs
europinių teisės aktų ir neteisinių iniciatyvų projektai.
Regionų Komitetui vadovauja dvejiems su puse metų
iš jo narių renkamas Komiteto pirmininkas. Šiuo metu
Regionų komitetui vadovauja suomis Marku Markula
(Markku Markkula).

artumas – valdymas visuose lygmenyse turi
būti organizuojamas taip, kad jis būtų kiek galima
labiau suprantamas kiekvienam piliečiui, remiantis
skaidrumo principais, aiškiai nurodant kokie asmenys
priima kokius sprendimus ir kokie asmenys kur
atstovauja piliečių interesus;
partnerystė – europinio daugialygio valdymo
pagrindas – partnerystė tarp europinio, nacionalinio,
regioninio ir vietinio lygmens institucijų sprendimų
priėmimo ir įgyvendinimo procese.
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Regionų komiteto nariai pagal politines pažiūras
yra susibūrę į penkias europines politines grupes:
Europos liaudies partija (EPP). Partijos
atitikmuo valstybėse narėse – dešiniosios pakraipos,
konservatyvios partijos – krikščionys demokratai,
konservatoriai. Šioje politinėje grupėje dirba Lietuvos
atstovai iš Tėvynės Sąjungos (krikščionių demokratų)
partijos. Politinei grupei priklauso 129 tikrieji ir 128
pakaitiniai nariai iš 27 ES valstybių narių. Grupės
pirmininkas –Michael Schneider (Vokietija).
Europos socialistų partija (PES). Partijos
atitikmuo valstybėse narėse – plataus spektro
kairiosios pakraipos partijos, apimančios daugumą
politinių jėgų nuo socialdemokratų iki komunistų. Šią
politinę grupę dažniausiai renkasi Lietuvos vietos ir
regionų valdžių atstovai iš socialdemokratų partijos.
Politinei grupei priklauso apie 120 tikrųjų ir tiek pat
pakaitinių narių. Frakcijos pirmininkė –Catiuscia Marini
(Italija).
Europos liberalų demokratų aljansas (ALDE).
Partijos atitikmuo valstybėse narėse – dešiniosios
pakraipos liberalams artimos partijos. Šioje politinėje
grupėje dirba Lietuvos atstovai iš Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdžio bei Darbo partijos. Politinei grupei
priklauso 42 tikrieji ir 44 pakaitiniai nariai. Frakcijos
pirmininkas – Bas Verkerk (Nyderlandai).
Sąjunga už tautų Europą - Europos aljansas
(UEN-EA). Į šią politinę grupę susivienijo nuosaikių
dešiniųjų pažiūrų, žaliųjų, kaimiškųjų vietovių interesus
atstovaujantys vietos ir regionų politikai iš įvairių
Europos Sąjungos valstybių narių. Šioje partinėje
grupėje dirba Lietuvos atstovai iš valstiečių liaudininkų
partijos, taip pat vienas narys iš partijos „Tvarka ir
Teisingumas“, prisijungęs kaip nepriklausomas narys.
Politinei grupei priklauso 19 tikrieji ir 11 pakaitinių narių.
Pirmininkas – Stanisław Bogdan Szwabski (Lenkija).
Europos konservatorių ir reformistų frakcija
(ECR). Šioje naujausioje, tik 2013 m. susikūrusioje
politinėje frakcijoje susibūrė dešiniųjų pažiūrų vietos ir
regionų valdžių atstovai. Politinei grupei priklauso 15
tikrųjų ir 18 pakaitinių narių. Lietuvą joje atstovauja
atskiri Lietuvos Laisvės Sąjungos, partijos „Tvarka ir
teisingumas“ bei Valstiečių liaudininkų sąjungos
atstovai. Grupės pirmininkas – Rob Jonkman
(Nyderlandai).
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Lietuvos delegacija Regionų komitete
Lietuvos delegaciją Regionų komitete 2016 m. atstovavo 9 pagrindiniai ir 9 pakaitiniai nariai. Jie pagal savo
politinę priklausomybę pasiskirstę į skirtingas RK politines frakcijas, bei atstovauja skirtingoms teminėms RK
komisijoms (kiekvienas tikrasis narys atstovauja dvejoms skirtingoms teminėms komisijoms, žr. lentelę žemiau).
Tikrasis narys
Pareigos/Partiškumas
(politinė grupė RK)

Komisijos

Pakaitinis narys
Pareigos/Partiškumas
(politinė grupė RK)

1. Arnoldas ABRAMAVIČIUS
Zarasų r. sav. vicemeras / TS/LKD
(EPP)
Delegacijos vadovas

CIVEX
SEDEC

Zinaida TRESNICKAJA
Visagino sav. tarybos narė / LLS
(ECR)

2. Vytautas GRUBLIAUSKAS
Klaipėdos miesto sav. meras / LRLS
(ALDE)

COTER
NAT

Deivydas VYNIAUTAS
Mažeikių r. sav. tarybos narys / LSDP
(PES)

3. Vytautas KANEVIČIUS
Kazlų Rūdos sav. meras / LLS
(ECR)

COTER
ENVE

Daiva MATONIENĖ
Šiaulių m. sav. tarybos narė / TT
(ECR)

4. Andrius KUPČINSKAS
Kauno m. sav. tarybos narys / TS/LKD
(EPP)

COTER
CIVEX

Algirdas NEIBERKA
Vilkaviškio r. sav. meras / LSDP
(PES)

5. Virginijus KOMSKIS
Pagėgių sav. meras / TT
(EA)

NAT
SEDEC

Andžela ŠAKINIENĖ
Klaipėdos r. sav. Tarybos narė / DP
(ALDE)

6. Ričardas MALINAUSKAS
Druskininkų sav. meras / LSDP
(PES)

ECON
ENVE

Algirdas VRUBLIAUSKAS
Alytaus r. sav. meras / TS/LKD
(EPP)

7. Mindaugas SINKEVIČIUS*
Jonavos r. sav. meras / LSDP
(PES)

ECON
CIVEX

Algimantas GAUBAS
Šiaulių r. sav. tarybos narys / LSDP
(PES)

8. Vytautas VIGELIS
Švenčionių r. sav. tarybos narys / DP
(ALDE)

ENVE
ECON

Kęstutis VAITUKAITIS
Elektrėnų r.sav. meras / LRLS
(ALDE)

9. Povilas ŽAGUNIS
Panevėžio r. sav. meras / LVŽS
(EA)

NAT
SEDEC

Jonas JARUTIS*
Kupiškio r. sav. tarybos narys / LVŽS
(ECR)

* Po 2016 m. spalio mėn. įvykusių Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų M. Sinkevičius paskirtas Lietuvos Respublikos ūkio ministru, J. Jarutis
tapo Seimo nariu. Lietuvos savivaldybių asociacija pradėjo naują dviejų Lietuvos delegacijos narių pakeitimo procedūrą.
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Svarbiausi Lietuvos delegacijos Regionų
komitete veiklos aspektai
Lietuvos delegacijos nariai 2016 m. dalyvavo
šešiose Regionų komiteto plenarinėse sesijoje (116ojoje, įvykusiose vasario 10-11 d., 117-ojoje, įvykusioje
balandžio 7-8 d., 118-ojoje, įvykusioje birželio 15-16 d.,
119-ojoje, įvykusioje spalio 10-12 d. bei 120-ojoje,
įvykusioje gruodžio 7-8 d.), dvidešimt keturiuose
teminių komisijų posėdžiuose bei virš 40
išvažiuojamųjų politinių grupių ir kitų Regionų komiteto
renginių
(seminaruose,
jungtinių
komitetų
posėdžiuose, rinkimų stebėjimo misijose ir pan.).
Liepos 7-9 d. taip pat vyko 7-asis Europos Regionų ir
miestų vadovų susitikimas Bratislavoje, kuris vyksta
kas dvejus metus.

Lietuvos delegacija Regionų komitete

Lietuvos delegacijos Regionų komitete nariai
per 2016 metus aktyviai įsitraukė į penkių šakinių
komisijų darbą. Regionų komitete veikia šios teminės
komisijos:


Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos
(ENVE) komisija, kurios kompetencija apima
aplinkosaugos, prisitaikymo prie klimato kaitos
sąlygojamų pokyčių, atsinaujinančių išteklių,
transeuropinių energetikos tinklų, kosmoso
politikos klausimus. Komisijos pirmininkas –
Francesco Pigliaru (Italija, PES).



Ekonominės ir pinigų politikos (ECON)
komisija, kurios kompetencija apima įmonių
politiką, pramonės inovacijų, konkurencijos ir
mokesčių klausimus, ekonominę ir monetarinę
politiką, Bendrosios rinkos bei Pasaulio
prekybos organizacijos problematiką. Komisijos
pirmininkas Christian Buchmann (Austrija EPP).

Lietuvos delegacija Regionų Komitete 2016



Švietimo, jaunimo, kultūros ir mokslinių
tyrimų (SEDEC) komisija, kurios kompetencija
apima socialinių reikalų, švietimo, mokymo ir
mokymosi klausimus. Komisijos pirmininkė
Yoomi Renström (Švedija PES).



Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės
reikalų (CIVEX) komisija, kurios kompetencija
apima teisingumo ir pilietinių laisvių bei
pilietiškumo
skatinimo
problematiką,
imigracijos, vizų ir prieglobsčio politiką,
valdymo, teisėkūros proceso tobulinimo, vietos
ir regionų valdžių dalyvavimo ES išorės santykių
iniciatyvose – Europos kaimynystės politikoje,
Rytų partnerystėje, Viduržemio jūros, vystomojo
bendradarbiavimo politikose klausimus, taip pat
ES plėtrą. Komisijos pirmininkas François
Decoster (Prancūzija ALDE).



Teritorinės sanglaudos politikos (COTER)
komisija nagrinėja ekonominės, socialinės ir
teritorinės sanglaudos, ES struktūrinių fondų,
teritorijų planavimo, miestų ir būsto politikos,
transporto ir transeuropinių tinklų, teritorinio
bendradarbiavimo
klausimus.
Komisijos
pirmininkas Raffaele Cattaneo (Italija EPP).

Lietuvos delegacijos Europos Regionų komitete
(RK) vadovas Zarasų r. savivaldybės mero
pavaduotojas Arnoldas Abramavičius. Du delegacijos
nariai taip pat yra ir RK biuro nariai, tai – A.
Abramavičius bei Jonavos rajono savivaldybės meras
Mindaugas Sinkevičius, juos pavaduoja Kauno miesto
savivaldybės tarybos narys Andrius Kupčinskas ir
Druskininkų
savivaldybės
meras
Ričardas
Malinauskas. 2016 m. delegacijos nariai tęsė
dalyvavimą įvairiose tarpinstitucinėse bei kitose su
Regionų komiteto veikla susijusiose darbo grupėse bei
komitetuose, taip pat RK organuose: D. Matonienė yra
ENVE komisijos koordinatore nuo ECR politinės
grupės. V. Kanevičius tapo darbo grupės su Turkija
tikruoju nariu, V. Komskis bei M. Sinkevičius prisijungė
prie Vakarų Balkanų darbo grupės, P. Žagunis
paskirtas į Rytų partnerystės šalių Vietos bei regionų
valdžios atstovų konferenciją. M. Sinkevičius taip pat
yra tarpregioninės Baltijos jūros regionų grupės narys.
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Dalyvavimas ES teisėkūros procese
2016 m. delegacijos nariai toliau tęsė aktyvią
veiklą Regionų komitete, pateikdami nemažai
pasiūlymų dėl teikiamų nuomonių projektų. Pateikti
pasiūlymai nuomonėms apie jaunimo politikos ateitį,
kaimo ekonomikos modernizavimą, ilgalaikių bedarbių
integravimo į darbo rinką, bei nuomonei apie ES
atsaką į demografinius iššūkius, teiktos pastabos
nuomonėms autorių teisių modernizavimo, ES miestų
darbotvarkės, energijos vartojimo optimizavimo bei ES
plėtros klausimais. Delegacijos nariai taip pat įsijungė
ir į įvairių RK rezoliucijų rengimą: dėl grėsmės ES
Šengeno erdvei be sienų, dėl Europos Komisijos 2016
m. metinės augimo apžvalgos bei kitų.
Vasario 10-11 d. vykusioje 116-ojoje
Europos Regionų komiteto plenarinėje sesijoje
Lietuvos delegacija aktyviai įsijungė į klausimų
svarstymą
pateikdama
nemažai
pakeitimų
svarstomoms nuomonėms dėl ilgalaikių bedarbių,
kaimo ekonomikos modernizavimo, bei jaunimo reikalų
srityje.

Su už regioninę politiką atsakingos
Eurokomisare Korina Krecu (Corinna Cretu) Regionų
komiteto nariai diskutavo, kaip pakreipti regioninę
politiką, kad ji taptų dar efektyvesniu, patrauklesniu bei
paprastesniu įrankiu investicijoms Europoje. Komisarė
taip pat pabrėžė, kad regioninės ir vietos valdžios
institucijos turėtų vaidinti pagrindinį vaidmenį
formuojant Sanglaudos politiką po 2020 metų.
2016 metų balandžio 7-8 d. vykusioje 117-oje
plenarinėje sesijoje patvirtinta RK nuomonė dėl ES
autorių teisių taisyklių modernizavimo, kurią parengė
Lietuvos delegacijos RK vadovas Arnoldas
Abramavičius. Nuomonėje pranešėjas pabrėžia, kad
technologijų pažangai įtakojant vartotojų elgseną, ES
būtina modernizuoti autorių teisių apsaugos
užtikrinimo sistemą taip, kad ji leistų išnaudoti
elektroninės prekybos potencialą, užtikrintų geresnę
prieigą prie turinio visoje ES ir tuo pačiu apsaugotų
autorių teises skaitmeninėje rinkoje.
„Ateityje reikėtų imtis būtinų veiksmų, kad būtų
suderintos nacionalinės autorių teisių teisės aktų
sistemos ir geriau suderinti autorių, kūrėjų ir atlikėjų
atlygio reglamentavimo sistemą“,– daro išvadą
Arnoldas Abramavičius.

116-ojoje Europos regionų komiteto plenarinėje sesijoje

Šioje sesijoje netrūko garsių pavardžių ir rimtų
pareiškimų: Europos Tarybos pirmininkas Donaldas
Tuskas (Donald Tusk) išreiškė tvirtą poziciją dėl
Šengeno: „Šengenas turi būti apgintas ir turi būti
sustiprinta išorinių sienų apsauga“, - sakė jis.
Pristatydamas situaciją švietimo srityje, už šią sritį
atsakingas Europos komisaras Tiboras Navraciks
(Tibor Navracsics) pabrėžė, kad Europa turi kelti
išsilavinimo lygį, daugiau investuoti į jaunimą.
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A. Abramavičius pristato nuomonę RK plenarinėje sesijoje

Tai buvo jau penktoji A. Abramavičiaus
rengiama nuomonė jam būnant Regionų komiteto
nariu. Anksčiau jis yra parengęs RK nuomones
migracijos politikos, vaiko teisų, ES plėtros,
pagyvenusių žmonių aktyvumo klausimais.
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Sesijoje taip pat buvo diskutuojama dėl
efektyvių priemonių siekiant užbaigti ekonominės ir
pinigų sąjungos sukūrimą ES, sprendžiamas
nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų vaidmuo
remiant Investicijų planą Europai, ypatingai
akcentuojant nepakankamą ES bei nacionalinės
valdžios institucijų dėmesį regioniniams skatinamojo
finansavimo bankams, dalijamasi nuomonėmis kaip
užtikrinti atsakingesnę prekybos ir investavimo politiką
Europoje bei kaip geriau išnaudoti ES vidaus rinkos
teikiamus privalumus, taip pat aptartos vietos ir
regioninės valdžios institucijų galimybės prisidėti prie
CO2 išmetimo mažinimo ir investicijų į mažo CO2
kiekio technologijas skatinimo bei sprendžiama kaip
supaprastinti ir suteikti daugiau galimybių energijos
vartotojams, pasirenkant energijos išteklius, stebint jų
suvartojimą ir skatinant juos taupyti.
2016 m. birželio 15-16 d. vykusioje 118-ojoje
Plenarinėje sesijoje pagrindiniu akcentu tapo RK
nuomonė dėl Europos Komisijos parengto dokumentų
paketo dėl atliekų bei kita glaudžiai susijusi RK
nuomonė – dėl maisto švaistymo. RK priėmė siūlymą
nustatyti dar ambicingesnius naujus atliekų tvarkymo
rodiklius iki 2030 m. ypatingai padidinant komunalinių
atliekų skirtų perdirbimui ir pakartotiniam panaudojimui
ribą iki 70 proc. (vietoj Europos Komisijos pasiūlytų 65
proc.), pakuočių – iki 75 proc. bei palaipsniui mažinti
į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį iki 10 proc. 2025
m. RK taip pat siūlo iki 2025 m. bent 30 proc. sumažinti
maisto atliekų, o iki 2030 m. iškelti 50 proc. maisto
atliekų sumažinimo tikslą. Nuomonėje dėl maisto
švaistymo RK siūlė kelti į viešumą maisto švaistymo
klausimą, keisti vartojimo politiką, taip pat trumpinti
maisto grandinę ir taikyti maisto švaistymo prevencijos
programas šviečiant mokinius bei plačiąją visuomenę.
Taip pat kvietė vietos valdžios institucijas prisidėti prie
maisto atliekų rūšiavimo bei perdirbimo schemų
kūrimo. Šiai nuomonei pasiūlymų turėjo ir Lietuvos
delegacija. Kitas ne mažiau svarbus klausimas, kuriam
Lietuvos delegacija pateikė net 10 pasiūlymų, buvo RK
nuomonė dėl ES atsako į demografinius iššūkius,
kurioje pabrėžiama, kad vietos ir regioninės valdžios
institucijos gali prisidėti prie šios problemos sprendimo
įgyvendindamos įtraukią ekonominę – socialinę
politiką, stengdamosi pakelti demografinių iššūkių
paveiktų regionų patrauklumą, ypatingai atkreipiant
dėmesį į kaimo bei buvusias industrines teritorijas.
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2016 m. antrąjį pusmetį pirmininkavimą
Europos Sąjungos (ES) Tarybai iš Olandijos
perėmusi Slovakija liepos 8-9 dienomis
Bratislavoje surengė aukščiausio lygio susitikimą
(angl. Summit), į kurį sukvietė Europos vietos politikus
- Europos Regionų komiteto (RK) narius.

Lietuvos delegacijos nariai RK aukščiausio lygio susitikime
Bratislavoje

Dvi dienas RK atstovai kartu su aukščiausiais
ES institucijų pareigūnais diskutavo, kaip supaprastinti
sudėtingą ES struktūrinės paramos reglamentavimą
siekiant palengvinti investicijas į mažiau išsivysčiusius
regionus, kaip padidinti piliečių verslumą, kaip padaryti
Europos miestus ir regionus inovatyvius ir patrauklius
gyventojams. Susitikimo dalyviai išgirdo daug
inovatyviais
sprendimais
bei
glaudžiu
bendradarbiavimu paremtų miestų bei regionų
vystymosi pavyzdžių, išklausė žymaus amerikiečių
kilmės ekonomisto ir sociologo, daugiau nei 20 knygų
apie technologijų vystymosi įtaką pasaulio ekonominei
bei socialinei raidai autoriaus Jeremy Rifkino
pranešimą apie trečiąją pramonės revoliuciją,
energetikos
sektoriaus
demokratizaciją
bei
skaitmeninę ekonomiką. Susitikimo rezultatai buvo
įtvirtinti „Bratislavos deklaracijoje“ – dokumente,
skirtame aukščiausiems ES institucijų vadovams ir
nubrėžiančiame Europos ateities viziją vietos bei
regioninės valdžios akimis. Pagrindiniu deklaracijos
akcentu tapo vietos bei regioninės valdžios politinis
pasiryžimas didinti investicijų apimtis Europoje geriau
išnaudojant tam sukurtus ES finansavimo
mechanizmus, taikant novatorišką į rezultatus
orientuotą požiūrį į investicijas, skatinant dialogą ir
partnerystę visais valdžios lygiais, tarp viešojo ir
privataus sektoriaus, taip pat - stiprinant
žmogiškuosius gebėjimus.
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Europos Regionų komiteto nariai 2016 m.
spalio 12 dieną vykusioje plenarinėje sesijoje
patvirtino Lietuvos delegacijos narės Daivos
Matonienės parengtą nuomonę „ES šildymo ir
vėsinimo strategija“. Nuomonės pranešėja delegacijos
narė buvo paskirta 2016 metų vasario 24 d. vykusiame
Europos Regionų komiteto Aplinkos, klimato kaitos ir
energetikos (ENVE) komisijos posėdyje.

Turizmas kaip regioninio bendradarbiavimo
variklis, bendro vartojimo ekonomika ir vietos valdžios
institucijų vaidmuo sprendžiant migracijos problemą –
šios temos vyravo Briuselyje gruodžio 7-8 dienomis
vykusioje Europos regionų komiteto (RK) sesijoje.
Lietuvos delegacijos RK nariai kartu su kolegomis iš
kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių vietos ir regionų
valdžios institucijų patvirtino nuomonę dėl turizmo
regioniniu lygmeniu. Joje Europos Komisija (EK)
raginama persvarstyti 2010 metų turizmo strategiją,
parengti integruotą turizmo politiką, susijusią su
visomis svarbiomis ES politikos sritimis, ir pateikti
daugiametę darbo programą su aiškiais tikslais,
rodikliais ir turizmui skirtomis priemonėmis.

D. Matonienė pristato nuomonę “ES šildymo ir vėsinimo
strategija”

Pristatydama nuomonę D. Matonienė
pasidžiaugė, kad šildymo sektorius pirmą kartą
sulaukė tinkamo dėmesio, bei išskyrė tris esminius
nuomonės akcentus: energijos efektyvumo didinimas
pastatuose, energijos taupymas pramonės įmonėse ir
finansavimas. Europos Sąjungoje 45 proc. šildymui ir
vėsinimui suvartojamos energijos tenka būsto
sektoriui. Pranešėjos nuomone, reikėtų aktyviau
pastatuose diegti pažangiąsias technologijas, kurių
pagalba suvartojama mažiau energijos, reikalingos
patalpoms šildyti, vėdinti, vėsinti, apšviesti, ruošti
karštą vandenį ir kitiems poreikiams. O renkantis
statybos medžiagas ir technologijas svarbus holistinis
požiūris ir darniosios statybos prioritetų taikymas.
„Šildymo ir vėsinimo sektoriaus efektyvumo
didinimui reikalingi dideli finansiniai resursai, todėl
ypatingai svarbu turėti bendrą požiūrį ir siekti didesnio
suderinamumo tarp įvairių finansavimo šaltinių.
Reikėtų peržiūrėti esamas įvairių lygmenų finansinės
paramos programas bei skatinti naujų patrauklių
finansinių programų kūrimą“, - teigė Lietuvos
delegacijos RK narė. Ji taip pat pabrėžė, kad didelį
energijos taupymo potencialą turi pramonės įmonės.

Lietuvos delegacijos narys R. Malinauskas

RK nuomonėje teigiama, kad regionai ir miestai
ateityje turėtų parengti turizmo strategijas, derančias
su Europos ir makroregioninėmis strategijomis. Taip
pat - kurti viešojo sektoriaus subjektų
bendradarbiavimą bei viešojo ir privačiojo sektorių
partnerystes naujai turizmo infrastruktūrai skatinti ir
įgyvendinti. Sesijoje kalbėta ir apie žemės ūkio
produktų kainų svyravimo reguliavimą bei naują
Europos įgūdžių darbotvarkę, buvo persvarstytos
Darbuotojų komandiravimo bei Audiovizualinės
žiniasklaidos paslaugų direktyvos.

Delegacijos nariai P.Žagunis, R.Malinauskas, V.Komskis

Lietuvos delegacija Regionų Komitete 2016
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Antroji sesijos diena buvo skirta migracijai,
aptartas EK rengiamas Trečiųjų šalių piliečių
integravimo veiksmų planas. Buvo pabrėžta, kad
būtent vietos ir regionų valdžios institucijos daugiausiai
susiduria su integracijos iššūkiais. RK nariai akcentavo
ir tai, šis veiksmų planas turi būti taikomas tik naujiems
atvykstantiems asmenims (migrantams, pabėgėliams
arba papildomos apsaugos gavėjams), kurie yra
trečiųjų šalių piliečiai ir teisėtai gyvena ES. Taigi, į jo
taikymo sritį nepatektų nei ES valstybių narių piliečiai,
kurių tėvai arba seneliai yra kilę iš trečiųjų šalių, nei ES
piliečiai, pasinaudoję laisvo judėjimo teise, bei jų šeimų
nariai. RK nuomone, integracija, kaip politikos sritis
negali egzistuoti viena pati – ji turi apimti tokias sritis
kaip švietimas, užimtumas, socialinė apsauga,
visuomenės sveikata, būstas ir kitos, todėl būtų
geriausia integracijos politiką įgyvendinti horizontaliai,
kad į su integracija susijusius iššūkius būtų atsižvelgta
kiekviename sektoriuje. RK nariai palankiai įvertino
Komisijos požiūrį, kad pabėgėlių integracijos ir
įtraukimo į darbo rinką politika neturi būti vykdomos
kitos, juos priimančiosios visuomenės pažeidžiamų
grupių sąskaita. Sesijoje buvo aptarta ir bendra
Europos prieglobsčio sistemos reforma bei teisėtos
migracijos klausimai.

Delegacijos vadovo ir jos narių veikla
Prasidėjus naujai 2015-2020 m. Kadencijai
Lietuvos delegacijos vadovas A.Abramavičius
formaliai tapo RK Biuro vicepirminiku, bei buvo
išrinktas didžiausios komitete EPP politinės grupės
vicepirmininku. Taip pat buvo paskirtas tikruoju nariu į
RK ir Makedonijos konsultatcinį komitetą, pakaitinių
nariu į Finasiniš ir administarciniu reikalų komisiją
(FARK) bei RK ir Europos ekonominio ir socialinio
komiteto bendradarbiavimo grupę.
A.Abramavičius 2016 m. dalyvavo savivaldos
rinkimų stebėjimo misijoje Bosnijoje ir Hercogovinoje.
2016 metų kovo mėnesį Strasbūre, Prancūzijoje,
vykusioje 30-ojoje Europos Tarybos vietos ir regionų
valdžių kongreso sesijoje Arnoldas Abramavičius
pristatė Europos Regionų komiteto (RK) ataskaitą apie
vietos valdžios rinkimus Ukrainoje (2015 m. spalis).
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Atstovaudamas RK Pirmininką spalio 22 d.
skaitė pranešimą Europos Tarybos konferenijoje
Venecijoje „Rinkimų ypatumai Rytų partnerystės
šalyse”.

A. Abramavičius 2016 m. Kongreso pavasario sesijoje Starsbūre

Regionų komitetas sudarę specialią penkių
asmenų darbo grupę (Task Force) bendradarbiavimui
su Ukrainos vietinės ir regioninės valdžios atstovais.
A.Abramavičius atstovavo EPP politinę grupę
posėdyje Odesoje, kur susitiko su tuometiniu Odesos
srities gubernatoriumi M.Saakašviliu.
2016 m. gegužės 29-31 d. Amsterdame
vykusiame Europos Regionų Komiteto (RK) forume
Lietuvos delgacijos delgacijos narė D. Matonienė
pristatė Lietuvos patirtį įgyvendinant efektyvaus
energijos vartojimo didinimo priemones. Seminaro
„Žalieji miestai“ surengtoje diskusijoje D. Matonienė
pasidalino Lietuvos patirtimi įgyvendinant efektyvaus
energijos vartojimo didinimo priemones bei pristatė
renovacijos programą, pabrėždama, kad pastarosios
sėkmę garantavo tarpinstitucinis bendradarbiavimas
bei savivaldybių įtraukimas.
2016 m. birželio mėnesį Lietuvos delegacijos
RK nariai Šiaulių miesto tarybos narė Daiva Matonienė
ir Kauno miesto tarybos narys Andrius Kupčinskas
tapo Europos Regionų komiteto įsteigto klimato
ambasadorių grupės nariais įsipareigodami viešinti
Merų pakto ekonominę ir ekologinę naudą. Merų pakto
iniciatyva buvo pradėta 2008 m. Joje dalyvaujantys
miestai ir regionai savanoriškai įsipareigoja pasiekti ir
viršyti dabartinius ES klimato ir energetikos tikslus – iki
2020 m. 20 proc. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekį (palyginti su 1990 m. lygiu), 20
proc. suvartojamos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų
energijos išteklių ir 20 proc. padidinti išteklių vartojimo
veiksmingumą. Iki šiol prie Merų pakto prisijungė
daugiau kaip 6 700 valdžios institucijų, kurios
atstovauja daugiau kaip 200 mln. žmonių.
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Spalio 10-13 dienomis Briuselyje jau
keturioliktus metus iš eilės vyko Europos Komisijos
kartu su Europos Regionų komitetu, taip pat regionų
bei miestų atstovais organizuojamos Regionų ir miestų
savaitės renginiai. Šių metų savaitės renginių tema
buvo skirta miestų bei regionų tvariai plėtrai. Daugybė
miestų bei regionų atstovų, politikų, įgyvendinačių
institucijų atstovų kaip ir ansktesniais metais turėjo
galimybę
apsilankyti
įvairiuose
renginiuose:
seminaruose, parodose bei diskusijose tvaraus miestų
vystymosi, žiedinės ekonomikos, kovos su klimato
kaita, ekonomikos skatinimo regionuose it kitomis
temomis. Vienas iš savaitės renginių buvo skirtas Rail
– Baltica projekui ir jo reikšmei miestams bei
regionams. Helsinkio, Rygos, Talino bei Kauno ir
Jonavos miestų bendras seminaras, sutraukęs didelę
politikų bei ekspertų auditoriją, suteikė galimybę
dalyviams sužinoti apie Rail Baltica projekto eigą, jo
socialinį, ekonominį bei aplinkosauginį efektą Lietuvos,
Latvijos, Estijos bei Suomijos regionams. Seminare
pranešimą skaitęs Lietuvos delegacijos Regionų
komitete narys, Jonavos rajono savivaldybės meras
Mindaugas Sinkevičius pristatė, kokius iššūkius bei
kokias galimybes Rail Baltica siūlo Kauno regiono
plėtrai bei pažymėjo, kad Europinė vėžė padidins
Kauno laisvos ekonominės zonos naudojimą, padidins
inovatyvių verslų kūrimąsi, kas paskatins darbo rinkos
sujudimą, taip pat tikimasi, kad keleivių srautai
pagyvins Kauno regiono, kaip patrauklios turizmui
krypties naudojimą.

Be to, susitikimo metu Ambasadorė supažindino
su ES aktualijomis, paminėdama, kad šiuo metu ES
sprendžia penkias pagrindines krizes: tai jau kiek
viešoje erdvėje prislopusi, bet toli gražu nepasibaigusi
Graikijos krizė, Rusijos agresija Ukrainoje, artėjantis
britų referendumas dėl narystės ES, migrantų krizės
suvaldymas bei Turkijos- Rusijos klausimai.
2016 m. gegužės 26-dieną Panevėžyje įvyko
kasmetinis Lietuvos, Latvijos ir Estijos delegacijų
Europos Regionų komitete narių susitikimas, kuriame
buvo diskutuojama apie savivaldos aktualijas bei
vietos valdžios institucijų vaidmenį skatinant kaimo
ekonomiką. Trijų Baltijos šalių vietos valdžios
politikams Lietuvos delegacijos RK vadovas, Zarasų
rajono savivaldybės mero pavaduotojas Arnoldas
Abramavičius pristatė Lietuvos savivaldos raidą,
įvykusias reformas, taip pat - pagrindines vietos
valdžios institucijų funkcijas bei biudžeto formavimo
principus.

Bendradarbiavimas
Delegacija aktyviai bendradarbiauja su
Nuolatine atstovybe prie ES, Europos Parlamento
nariais, kitų šalių delegacijomis. 2016 m. vasario mėn.
delegacijos nariai susitiko su Lietuvos nuolatine
atstove ES, Ambasadore Jovita Neliupšiene.
Susitikimo metu buvo keičiamasi nuomonėmis apie tai,
kas laukia Europos Sąjungos bei Lietuvos naujojoje
finansinėje perspektyvoje po 2020 metų, kokios
tendencijos, kryptys ir nuotaikos tvyro ES, kaip tai
galėtų paveikti Lietuvos savivaldybes. Pasak
Ambasadorės, nors ES ir pradeda sklandyti idėjos, kad
daugiau ES fondų turėtų veikti projektiniu principu, kol
kas didelės diskusijos ES institucijose šiuo klausimu
nevyksta. Nepaisant to, Ambasadorė paragino
savivaldybių institucijas jau dabar pradėti ugdyti savo
gebėjimus dalyvauti konkursiniuose projektuose.
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Lietuvos delegacijos RK vadovas A. Abramavičius pristato
Lietuvos savivaldos raidą ir reformas

Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis
papasakojo apie svarbiausias investicijas, pasiekusias
Panevėžio rajoną per 2007-2013 m. finansinį
laikotarpį. Dalyviai taip pat susipažino ir su RK
nuomone “Kaimo ekonomikos modernizavimas ir
novatoriškumas”, kurią pristatė ją rengęs Estijos
delegacijos RK narys Randelis Lantsas (Randel
Lants). Nuomonėje R. Lantsas pabrėžė kaimo
tuštėjimo problemą bei vis didėjantį kaimo ir miesto
išsivystymo skirtumą. Pasak politiko, didesnę biudžeto
dalį, skirtą kaimo plėtrai, ES šalys narės turi skirti
socialinei įtraukčiai, kovai su skurdu ir ekonomikos
augimo skatinimui kaimo vietovėse. Susitikimo dalyviai
taip pat diskutavo apie tai, su kokiais iššūkiais kaime
susiduria visos trys Baltijos valstybės.
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Panevėžio r. savivaldybės meras ir delegacijos RK narys
P.Žagunis svečiams pristato Panevėžio rajoną

Tradiciniu tapęs Lietuvos, Latvijos ir Estijos
delegacijų RK susitikimas kasmet vyksta vis kitoje
Baltijos valstybėje. Kitais metais delegatai turėtų
susitikti vienoje iš Latvijos savivaldybių.

Viešųjų ryšių iniciatyvos
2016 m. gegužės 28 d. Briuselio Europos
institucijos šventė tradicinę Atvirų durų dieną, skirtą
Europos dienai, kuri buvo minima gegužės 9 d.,
pažymėti. Jau tradicija tapo ir Europos Sąjungos
institucijų iš visų pusių apsuptoje Schumano aikštėje
trečius metus iš eilės organizuojama Duonos šventė,
kurioje šiemet apsilankė rekordinis skaičius lankytojų.
Lietuvą Lietuvos delegacijos RK nario P. Žagunio
kvietimu Duonos šventėje atstovavo Panevėžio rajono
duonininkai „Radviliškių duonos kepykla“, kurie be
tradicinės juodos duonos, pasiūlė šventės svečiams ir
vaisinės duonos, bei šakočių ir kitų liaudiškų
saldumynų. Taip pat svečiams buvo demonstruojama
ir šakočių kepimo technologija, kuri padarė stendą dar
labiau patrauklų. Prie kepimo krosnies norėjo
nusifotografuoti kone kas antras lankytojas.

Liepos 28-ąją net Lietuvos 20 rajonų ir miestų
savivaldybių pasipuošė Europos Sąjungos (ES)
vėliava ir prisijungė prie akcijos “We Are Europe” (liet.
“Mes esame Europa”), tarp kurių – nemaža dalis
Lietuvos delegaciją Regionų komitete atstovaujančių
savivaldybių. Ši iniciatyva gimė Suomijos Joensuu
miestelyje kylant vis didesniam sąmyšiui dėl įvykių ES.
Akcija kvietė Europos miestus bei miestelius vienu
metu iškelti ES vėliavą ir pasidalinti vaizdais savo
internetiniame puslapyje bei socialiniuose tinkluose
naudojat žymę #WeAreEurope. Palaikydama šią
spontanišką iniciatyvą Suomijos regionų ir
savivaldybių asociacija subūrė daugiau nei 200
miestų, miestelių ir savivaldybių iš visos Europos.
Akcija buvo tikimasi parodyti ES kaip vienijančios
institucijos svarbą ir pabrėžti, jog europiečiams ypač
svarbios yra bendruomenės.
Lietuvos delegacijos RK nariai didelį dėmesį
skiria ir informacijos apie savo bei RK veiklą sklaidai.
Po kiekvienos RK plenarinės sesijos ar komisijos
posėdžio jame dalyvavę Delegacijos nariai
pasirinktinai teikia ataskaitas ar kitokią informaciją juos
delegavusių savivaldybės ir regiono plėtros taryboms,
skelbia europines regioninės politikos aktualijas vietos
žiniasklaidoje, savo ir savivaldybės interneto
svetainėse, dalyvauja susitikimuose su vietos
visuomene, jaunimu ir t.t. Informacija apie Regionų
Komiteto bei Lietuvos delegacijos RK veiklą, Europos
Sąjungos regioninės politikos aktualijas taip pat yra
skelbiama Lietuvos savivaldybių asociacijos interneto
svetainėje (http://www.lsa.lt), kartu su savaitiniu LSA
naujienlaiškiu elektroniniu paštu platinama vietos
savivaldos politikams, savivaldybių administracijų
darbuotojams, atitinkamų ministerijų pareigūnams bei
visiems besidomintiems vietos savivaldos ir regioninės
politikos aktualijomis, aktualūs pranešimai bei
straipsniai publikuojami vietos savivaldos savaitraštyje
„Savivaldybių žinios“,
savivaldybių
interneto
svetainėse. Nariai veiklą taip pat viešina Regionų
komiteto internetinėje svetainėje esančioje skiltyje
„Europa mano regione“. Kiekvienais metais Lietuvos
savivaldybių asociacija teikia Vidaus reikalų
ministerijai Delegacijos vadovo ataskaitas apie
Delegacijos veiklą Regionų komitete.

Panevėžio rajono atstovai duonos šventėje
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Lietuvos delegacijos regionų komitete
sekretoriatas
Delegacijos RK veiklą techniškai aptarnauja
delegacijos sekretoriato funkcijas atliekanti Lietuvos
savivaldybių asociacija. Delegacijos reikalais 2016
metais rūpinosi LSA atstovė Briuselyje Lina Sabaitienė
bei LSA patarėja Europos Sąjungos klausimais Ieva
Andriulaitytė, kurios tiesiogiai koordinuoja delegacijos
narių veiklą, padeda delegacijos nariams derinant
pozicijas su kitų šalių vietos savivaldos atstovais bei
delegacijomis, teikia techninę bei ekspertinę pagalbą.
Finansinę paramą Lietuvos delegacijos RK
sekretoriato funkcijoms atlikti teikia Lietuvos
Respublikos Vyriausybė.
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Naudingos nuorodos
ES Regionų komitetas

http://www.cor.europa.eu

Europos Sąjungos svetainė

http://europa.eu

RK plenarinių bei komisijų posėdžių dokumentai

www.toad.cor.europa.eu

Regionų komiteto oficialios nuomonės

http://www.cor.europa.eu/en/documents/opinions.htm

Europos liaudies partijos frakcija Regionų Komitete

http://www.epp.cor.europa.eu

Europos socialistų partijos frakcija Regionų Komitete

http://www.cor.europa.eu/Pesweb

Liberalų ir demokratų aljanso frakcija Regionų Komitete

http://www.alde.cor.europa.eu

Europos aljanso frakcija Regionų Komitete

http://www.ea.cor.europa.eu

ES teisės aktų duomenų bazė

http://eur-lex.europa.eu/lt/index.htm

Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

http://eesc.europa.eu

Europos savivaldybių ir regionų taryba

http://www.ccre.org

Europos rytinių pasienio regionų tinklas

http://www.neebor.eu

Subsidiarumo stebėsenos tinklas

http://www.cor.europa.eu/subsidiarity

Lietuvos Nuolatinė atstovybė prie ES tinklas

http://www.eurep.mfa.lt

Europos Parlamento tinklas

http://www.europarl.europa.eu
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2016 m. leidinį parengė Lietuvos savivaldybių asociacija.
Nuotraukos:
Lietuvos savivaldybių asociacijos,
ES Regionų Komiteto.
Naudota LSA ir ES Regionų komiteto informacija.
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