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Mūsų, vietos ir regionų valdžios atstovų, tikslas ir siekis yra atgaivinti piliečių
pasitikėjimą Europos Sąjungos institucijomis. Vieninga, stipri, atspari krizėms, konkurencinga
Europa - tai pagrindinis darbas, kuriant ateities Eurpopą.
Džiugu, kad delegacijos nariai 2018 m. aktyviai įsitraukė į diskusijas apie Europos ir
sanglaudos politikos ateitį, ne kartą išsakė savo poziciją klimato kaitos klausimais, teikė pastabas
Regionų komiteto komisijų ir plenariniuose posėdžiuose, užsitikrinant platų kitų ES valstybių
narių kolegų palaikymą.
Ateinančiais metais Lietuvos delegacija toliau dirbs tęsiant aktyvaus Lietuvos savivaldos
atstovavimo ES lygmeniu tradicijas, siekiant, kad kuo plačiau būtų išgirstas ir įvertintas vietos ir
regionų valdžios balsas, o proporcingumo ir subsidiarumo principai kasdien būtų vis realesni,
kad europinė teisėkūra skatintų darnią ir sparčią mūsų šalies ir visos Europos regionų raidą.
Tęsiant darbą Regionų komitete 2019 m.

Lietuvos delgacijos nariai yra atviri

pasiūlymams dėl veiklos krypčių, politinių iniciatyvų bei kitų priemonių. Todėl ir ateinančiais
metais tikimės glaudaus bendradarbiavimo su visomis Lietuvos valstybinės valdžios ir valdymo
institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis.
Arnoldas Abramavičius,
Lietuvos delegacijos Europos Sąjungos Regionų komitete vadovas
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BENDRA INFORMACIJA APIE REGIONŲ KOMITETĄ
Regionų komitetas, jauniausia ES institucija, kurioje atstovaujami ES valstybių narių
vietos ir regionų valdžios interesai, įsteigtas 1992 m. priimta ir 1993 m. įsigaliojusia Mastrichto
sutartimi. Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (Lisabonos sutartis) numato, jog 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.
Komitetą sudaro rinkti Europos Sąjungos valstybių narių vietos ir regionų valdžios
atstovai, kurie svarsto ir Europos Komisijai, Ministrų Tarybai ir Europos Parlamentui teikia
savo nuomones del ES teises aktų projektų, reglamentuojancių savivaldybems ir regionams
aktualius klausimus sanglaudos politikos, transporto, aplinkosaugos, svietimo ir jaunimo
reikalų, socialines politikos ir kt. srityse.
2009 m. įsigaliojusi Lisabonos sutartis gerokai isplete Regionų komiteto funkcijas bei
įgaliojimus, visų pirma įpareigodama Europos Komisiją konsultuotis su RK del sprendimų ir
kitose ES politikos srityse. Regionų Komiteto veikla remiasi trimis kertiniais principais:
subsidiarumas – šis 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;
artumas – valdymas visuose lygmenyse turi būti organižuojamas 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.
Regionų Komitetui vadovauja dvejiems su puse metų iš jo narių renkamas Komiteto
pirmininkas.
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DARBO ORGANIZAVIMAS REGIONŲ KOMITETE
Regionų komitetas per metus surengia po šešias plenarines sesijas, kuriose dalyvauja
vietos politikai iš visų 28 ES valstybių narių. Sesijoms paprastai pirmininkauja RK pirmininkas.
Pagrindinis plenarinių sesijų tikslas yra balsuoti del nuomonių, ataskaitų ir režoliucijų;
kiekvienos kadencijos pradžioje patvirtinti RK politinę program; isrinkti pirmininką, pirmąjį
pirmininko pavaduotoją ir kitus Biuro narius; įsteigti politikos komisijas institucijoje; tvirtinti
RK islaidų ir pajamų sąmatų projektus; peržiureti RK Darbo tvarkos taisykles ir del jų susitarti.
RK nariai taip pat dalyvauja komisijų posedžiuose, kurios vyksta Briuselyje ir kitose salyse.
Komisijų posedžiuose svarstomi vietos ir regionų valdžioms aktualūs europinių teisės aktų ir
neteisinių iniciatyvų projektai.
Nuo 2017 m. Regionų komitetui vadovauja Karlas - Heincas Lambertcas (Karl - Heinž
Lambertž). Regionų komitetas dvejiems su puse metų iš savo narių renka Biurą, kurį, be
Komiteto pirmininko, sudaro pirmasis pirmininko pavaduotojas po vieną pirmininko
pavaduotoją, atstovaujantį kiekvienai valstybei narei, politinių grupių vadovai bei 28 kiti
delegatai. Regionų komitete nariai dirba penkiose sakinese komisijose:
Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos (ENVE) komisija, kurios kompetencija apima
aplinkosaugos, prisitaikymo prie klimato kaitos sąlygojamų pokycių, atsinaujinancių isteklių,
transeuropinių energetikos tinklų, kosmoso politikos klausimus. Komisijos pirmininkas Cor
Lamers (Nyderlandai, EPP).
Ekonominės ir pinigų politikos (ECON) komisija, kurios kompetencija apima įmonių
politiką pramones inovacijų, konkurencijos ir mokescių klausimus, ekonominę ir monetarinę
politiką, Bendrosios rinkos bei Pasaulio prekybos organižacijos problematiką. Komisijos
pirmininke Olga Zrihen (Belgija, PES).
Švietimo, jaunimo, kultūros ir mokslinių tyrimų (SEDEC) komisija, kurios
kompetencija apima socialinių reikalų, svietimo, mokymo ir mokymosi klausimus. Komisijos
pirmininkas Jose Ignacio Ceniceros Gonžalež (Ispanija, EPP).
Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų (CIVEX) komisija, kurios
kompetencija apima teisingumo ir pilietinių laisvių bei pilietiskumo skatinimo problematiką,
imigracijos, vižų ir prieglobscio politiką, valdymo, teisekuros proceso tobulinimo, vietos ir
regionų valdžių dalyvavimo ES isores santykių iniciatyvose – Europos kaimynystes politikoje,
Rytų partnerysteje, Viduržemio juros, vystomojo bendradarbiavimo politikose klausimus, taip
pat ES pletrą. Komisijos pirmininkas Barbara Duden (Vokietija, PES).
Teritorinės sanglaudos politikos (COTER) komisija nagrineja ekonomines, socialines
ir teritorines sanglaudos, ES strukturinių fondų, teritorijų planavimo, miestų ir busto politikos,
transporto ir transeuropinių tinklų, teritorinio bendradarbiavimo klausimus. Komisijos
pirmininkas Isabelle Boudineau (Prancužija, PES).
Gamtinių išteklių (NAT) komisija, kurios kompetencija apima Bendrosios žemes ukio,
žvejybos, jurų politikos, kaimo pletros, maisto gamybos, miskų, visuomenes sveikatos, civilines
saugos, turižmo klausimus. Komisijos pirmininkas Ossi Martikainen (Suomija, ALDE).

Puslapis 3

LIETUVOS DELEGACIJA REGIONŲ KOMITETE 2018 m.

Regionų komiteto politinės grupės:
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 –
Michaelis Šneideris (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 – Katiuša Marini (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 – Bartas Somersas (Bart Somers, Belgija).
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 – Karlas Vanluvas (Karl
Vanlouwe, Belgija).
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 – Robas Jonkmanas (Rob Jonkman, Nyderlandai).
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LIETUVOS DELEGACIJOS VEIKLA
Lietuvos delegaciją Regionų komitete
sudaro devyni pagrindiniai ir devyni
pakaitiniai nariai. Ataskaitiniu laikotarpiu
(2018 sausio 1 d. – gruodžio 31 d.) nariai
dalyvavo sesiose Europos Regionų
komiteto (RK) plenarinese sesijose
astuoniuose RK Biuro posedžiuose,
trisdesim trijuose teminių komisijų
posedžiuose bei virs penkiasdesimt
isvažiuojamųjų politinių grupių ir kitų RK
renginių
(seminarai,
konferencijos,
jungtinių komitetų posedžiais, rinkimų
stebejimo misijos ir pan.).
2018 m. vasarą delegaciją papilde naujas narys. 2018 m. rugpjucio 13 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 825 „Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2014 m.
gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1448 „Del Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos Sąjungos
Regionų komiteto narius pakeitimo“ tikruoju delegacijos nariu paskirtas Vytenis Tomkus,
Kaisiadorių rajono savivaldybes meras, kuris pakeite buvusį delegacijos narį Andrių Kupcinską.
Lietuvos delegacijai Europos Regionų komitete vadovauja Arnoldas Abramavicius,
Zarasų r. savivaldybes mero pavaduotojas. Delegacijos vadovo pavaduotoju paskirtas – Ricardas
Malinauskas, Druskininkų savivaldybes meras. Delegacijos vadovas ir pavaduotojas atstovauja
delegaciją Regionų komiteto Biure.
Delegacijos nariai tai pat dalyvauja įvairiose tarpinstitucinese bei kitose su Regionų
komiteto veikla susijusiose darbo grupese bei komitetuose, taip pat RK organuose: Arnoldas
Abramavicius yra Ekonomines ir pinigų politikos komisijos (ECON) pirmininko pavaduotojas.
Daiva Matoniene yra Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos (ENVE) komisijos koordinatore
nuo Europos konservatorių ir reformistų (ECR) politines grupes. Vytautas Kanevicius yra darbo
grupes su Turkija tikrasis narys, Virginijus Komskis - Vakarų Balkanų darbo grupes narys.
2018-aisiais delegacijos nariai tęse darbą Regionų komitete, dalyvaudami komisijų
posedžiuose, darbo grupese, konferencijose, vižituose, politinių frakcijų veikloje ar kitokio
pobudžio darbiniuose susitikimuose. Taip pat aktyviai įsitrauke į RK teisekuros procesą
pateikdami nemažai pasiulymų nuomonių projektams, del kitų savivaldai aktualių klausimų.
Lietuvos delegacijos Regionų komitete nariai dirba penkiose sakinese komisijose. Lietuvos
delegacijos sudetis pateikta lenteleje 1.
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Lentele 1. Lietuvos delegacijos nariai
Vardas, pavardė
Pareigos/Partiskumas (politine grupe RK)
1. Arnoldas ABRAMAVICIUS
Zarasų r. sav. tarybos narys TS/LKD (EPP)
Delegacijos Regionų komitete vadovas
2. Vytautas GRUBLIAUSKAS
Klaipedos miesto sav. meras, LRLS (ALDE)

Komisijos

Pakaitinis narys

ECON
CIVEX

Zinaida Tresnickaja
Visagino sav. tarybos nare, LLS
(ECR)

COTER
NAT

Deivydas Vyniautas
Mažeikių r. sav. tarybos narys, LSDP
(PES)
Daiva Matoniene
Siaulių m. sav. tarybos nare, TT
(ECR)
Algirdas Neiberka
Vilkaviskio r. sav. meras, LSDP
(PES)
Andžela Sakiniene
Klaipedos r. sav. tarybos nare, DP
(ALDE)
Algirdas Vrubliauskas
Alytaus r. sav. meras, TS/LKD (EPP)

3. Vytautas KANEVICIUS
Kažlų Rudos sav. meras, LLS (ECR)

COTER
ENVE

4. Andrius KUPCINSKAS
Kauno m. sav. tarybos narys, TS/LKD
(EPP)
5. Virginijus KOMSKIS
Pagegių sav. meras, TT (EA)

COTER
CIVEX

6. Ricardas MALINAUSKAS
Druskininkų sav. meras, LSDP (PES)
Delegacijos vadovo pavaduotojas
7. Tadeus ANDZEJEVSKIJ
Vilniaus r. sav.tarybos narys, LLRA-KSS
(ECR)
8. Vytautas VIGELIS
Svencionių r. sav. tarybos narys, DP (ALDE
9. Povilas ZAGUNIS
Panevežio r. sav. meras, LVZS (EA)

ECON
ENVE
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NAT
SEDEC

SEDEC
CIVEX
ENVE
ECO
NAT
SEDEC

Algimantas Gaubas
Siaulių r. sav. tarybos narys, LSDP
(PES)
Kęstutis Vaitukaitis
Elektrenų sav. meras, LRLS (ALDE)
Lina Kairyte
Panevežio r. sav. tarybos nare, LVZS
(EA)
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EUROPOS REGIONŲ KOMITETO (RK) PLENARINĖS SESIJOS
127-oji RK plenarinė sesija. 2018 m. sausio 31 d. vasario 1 d.
Sioje sesijoje Europos Komisijos
Pirmininko
pavaduotojas
Frans
Timmermans RK nariams pristate
Europos komisijos 2018 m. darbo
programą; buvęs RK narys, siuo metu
einantis
Portugalijos
Ministro
Pirmininko pareigas, Antonio Costa su
RK nariais diskutavo apie Europos
ateitį; Bulgarijos Respublikos Ministro
Pirmininko pavaduotojas Tomislavas
Donchevas supažindino sesijos dalyvius
su
Europos
Sąjungos
Tarybai
pirmininkaujancios
Bulgarijos
prioritetais.
Pristatydamas Europos Sąjungos darbo programą F. Timmermans akcentavo, kad
siuo metu ES pilieciai susiduria su daugybe issukių, tokių kaip saugumo problema, migracija
bei nacionaližmo apraiskos. Kalbant apie Europos ateitį, ES politiką, darbus butina orientuoti į
piliecius. Todel labai svarbus yra bendradarbiavimas su vietos ir regionų valdžiomis, kurios
atsakingos už daugelį sricių lieciancių piliecius tiesiogiai (pvž. komunalines paslaugos).
Pranesejas pabreže, kad tam butina atkreipti demesį į tris pagrindinius dalykus: ar proceduros,
kurios užtikrina subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymąsi veikia efektyviai; kokiose
srityse Europos institucijų reguliavimas turetų buti minimalus, o kurioms sritims ES turetų
skirti daugiau demesio; kaip ES turetų didinti, skatinti bendradarbiavimą su vietos bei regionų
valdžiomis ES įstatymų rengimo ir įgyvendinimo procese.
Didelio RK narių aktyvumo sulauke diskusijos del Europos ateities. Tardamas
įžanginį žodį Portugalijos ministras pirmininkas Antonio Costa pabreže, kad ES turetų daugiau
demesio skirti socialinei sanglaudai ir konvergencijai tarp regionų ir miestų bei paragino
didinti ES biudžetą.
Diskusijoje Lietuvos delegacijos vardu pasisakė jos vadovas Arnoldas
Abramavičius, kuris pabrėžė, kad visų pirma Europa – tai piliečiai. „Iššūkiai ateina iš
globaližacijos ir naujų geopolitinių realijų. Norint turėti saugią ir stiprią Europą svarbu
vieninga ekonominė ir monetarinė sąjunga, vieninga energetikos sąjunga ir vieninga saugumo
politika. Tik tada turėsime stiprią ir saugią Europą“, – teigė A. Abramavičius.
Sesijoje buvo priimta vienuolika nuomonių ir dvi režoliucijos.
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128-oji RK plenarinė sesija. 2018 m. kovo 22 – 23 d.
Pirmąją sesijos dieną RK nariai su už
migracijos politiką atsakingu komisaru
Dimitriu Avramopoulosu diskutavo migrantų
integracijos ir socialines sanglaudos temomis.
Diskusijos metu RK nariai pabreže, kad butina
sustiprinti pagalbą pirmosioms su migrantų
antpludžiu susiduriancioms valstybems
narems, ypac daug demesio reiketų skirti
vietos ir regionų valdžios institucijoms
regionuose, į kuriuos del jų geografines
padeties atvyksta didžioji dalis pabegelių ir
migrantų.
Lietuvos delegacijos nariai pritare Regionų komiteto issakytai požicijai, kad butina
didinti paramą salims, kurios labiausia kencia nuo migracijos križes. Todel ES biudžetas turi
atitikti padidejusius poreikius, susijusius su ES atsakomybe Sąjungos isores sienų apsaugos ir
migracijos srityse. Diskusijoje taip pat buvo atkreiptas demesys į pasaulines tendencijas,
pabegelių patirtį ir pastangas integruoti migrantus Europos salyse. Pažymeta, kad integracijos
politikos sekme visada priklausys nuo demokratijos, pagarbos žmogaus teisems, lycių lygybes,
tolerancijos, israiskos laisves ir teisines valstybes principų, kurie yra Europos vertybių
pagrindas.
Antrąją sesijos dieną su Europos Parlamento praneseju del daugiametes finansines
programos Jan Olbrycht diskutuota del ES vietos ir regionų valdžios institucijų lukescių,
siejamų su kita daugiamete finansine programa. Posedžio metu akcentuota, kad sanglaudos
politikos instrumentai ateityje turetų buti patobulinti, kad butų galima paprasciau ir tvirciau
reaguoti į naujus issukius. RK nariai taip pat atkreipe demesį į didejantį poreikį geriau
pasinaudoti makroregioninemis strategijomis, kurios turetų buti remiamos pagal sanglaudos
politiką ir kitas ES politikos kryptis.
Plenarineje sesijoje taip pat svarstytos sios nuomones: ESF laikotarpio vidurio
peržiura rengiant pasiulymą del laikotarpio po 2020 m.; pletra: Vakarų Balkanų salių vietos ir
regionų valdžios institucijų dalyvavimas įgyvendinant ES makroregionines, tarpvalstybines ir
kitas tarptautiniobendradarbiavimo iniciatyvas; pakeista Strukturinių reformų remimo
programa ir naujos biudžetopriemones euro žonai; prekybos dokumentų rinkinys; Europos
pramones strategija; vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo ir perspektyva; pasiulymas
del Europos gynybos fondo it kt.
129-oji RK plenarinė sesija. 2018 m. gegužės 16-17 d.
Sesijoje aptarta daugiamete finansine perspektyva, diskutuota del Europos tapatybes
stiprinimo pasitelkiant kulturą. Taip pat renginio metu pristatyta režoliucija del Jungtines
Karalystes pasitraukimo is Europos Sąjungos ir sio pasitraukimo pasekmių ES vietos ir regionų
valdžios institucijoms. Priimtos astuonios nuomones. Su Regionų komiteto nariais susitikęs už
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biudžetą ir žmogiskuosius isteklius atsakingas Europos Komisijos narys Guntheris Oettingeris
aptare gegužes 2 dieną paskelbtus pasiulymus del ilgalaikio ES biudžeto 2021–2027 metais.
Sanglaudos politika buvo, yra ir bus svarbi, nes matome aiskius režultatus. Sanglaudos politiką
mes kuriame kartu su regionais, todel vietos ir regionų valdžių vaidmuo yra svarbus.
Sanglaudos politika buvo sekmingai įgyvendinta, daugelis regionų nuo labai žemos ribos
priartejo prie vidurkio. Suprantu, kad nenorite mažinti finansavimo, taciau siuo metu kada
Europa susiduria su naujais issukiais, kaip migracija, sienų apsauga, ekonomikos križes butina
ieskoti kitų sprendimo budų. ES sanglaudos politika turi pasiekti visus ES regionus“, – teige
komisaras.
Diskusijos metu Regionų komiteto nariai pažymejo, kad siuo metu parengti naują
programą buvo nelengva, taciau isreiske susirupinimą del ketinimų sumažinti ES sanglaudos
politikos biudžetą, kuris tures įtakos ES regionų ir miestų finansavimui ateityje. Taip pat
atkreipe demesį į tai, kad regionai nori naujovių, kad regionai nori žinoti savo galimybes naujoje
finansineje perspektyvoje. Pasak RK narių, butina į sanglaudos politikos svarstymus įtraukti
piliecius.
Svietimas ir kultura yra Europos ateities pagrindas. Tokiomis mintimis prasidejo RK
narių diskusija apie Europos tapatybes stiprinimą pasitelkiant kulturą. Sesijoje pasisakęs
Europos Komisijos narys atsakingas už svietimą, kulturą, jaunimo reikalus ir sportą Tiboru
Navracsicsu pažymejo, kad butina pletoti bendruomeniskumą, skatinti bendrąsias ES vertybes,
suteikti daugiau žinių apie Europos Sąjungą. Anot jo, ypac svarbu įsitraukti jaunimą į ES
procesus ir skatinti prisideti prie vieningos Europos kurimo. Kultura yra neatsiejama nuo
svietimo, todel butina daugiau demesio skirti svietimo tinklo pletojimui, moksliniams
tyrimams, inovacijoms. Diskusijoje dalyvavę RK nariai pritare, kad butina saugoti europines
vertybes, pagarbą kulturos tradicijoms, įtraukti piliecius į ES reikalų sprendimą, plesti svietimo
programas, stiprinti mokymosi visą gyvenimą programą, didinti finansavimą. Pasak, Lietuvos
delegacijos narių, kultura yra sritis, kuri neturi „sienų“ ir butent kulturinis paveldas gali sutelkti
europiecius. Todel salių narių vyriausybes turetų skirti daugiau demesio kulturos puoselejimui.
130-oji RK plenarinė sesija. 2018 m. liepos 4-5 d.
Regionų komiteto nariai kartu su vietos ir
regionų valdžios institucijų asociacijų
atstovais aptare apie Europos ateitį.
Pradedamas susitikimą RK vadovas KarlHeinž Lambertž pabreže, kad butina stiprinti
Regionų komiteto ir savivaldybių asociacijų
bendradarbiavimą formuojant ES politiką.
Diskusijose daug demesio skirta Rytų
partnerystes politikai. Nariai pabreže, jog
ypac svarbu skatinti ES ir Rytų partnerystes
salių vietos ir regionų valdžios institucijų
mainus miestų ir regioninių partneryscių
forma, taip pat atskirų valdžios institucijų tarpusavio mainus pavienese Rytų partnerystes
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salyse bei ragino sukurti nebiurokratinę programą vietos ir regionų valdžios institucijų ES
partnerystems su Rytų partnerystes salimis inicijuoti. Narių nuomone, tai suteiks daugiau
galimybių praktiskai įgyvendinti programos tikslus suteikiant finansinę paramą partnerystems
stiprinti. Taciau taip pat isreiske susirupinimą del to, kad siulomoje 2021–2027 m.
daugiameteje finansineje programoje nenumatyta naujai isores priemonei – kuri, be kita ko,
pakeis Europos kaimynystes priemonę – skirti daugiau finansinių isteklių, kurių reikia siekiant
įgyvendinti Rytų partnerystes salims nustatytus tikslus.
Diskutuojant klimato kaitos klausimais, aptartas pasirengimas Katovicuose
vyksianciai Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencijai bei vietos ir regionų valdžių vaidmuo
joje. Pažymeta, kad Regionų komiteto delegacijos dalyvavimas yra svarbus, nes vietos ir
regionų valdžios institucijos yra arciausiai piliecių esantis viesojo administravimo lygmuo, ir
visus sprendimus del politikos sricių, kurias apima Paryžiaus susitarimas, dažniausiai priima
sios valdžios institucijos. Todel vietos ir regionų valdžios institucijos turi dalyvauti ir glaudžiai
bendradarbiauti politinius įsipareigojimus paverciant viesąja politika, investicijomis ir
įgyvendinimo veiksmais. Sesijoje taip pat dalyvavo Juliane Bogner-Strauss, moterų, seimų ir
jaunimo reikalų ministre, kuri pristate Austrijos pirmininkavimo prioritetus.
Viso sesijoje buvo priimti 11 nuomonių projektai.
131-oji RK plenarinė sesija. 2018 m. spalio 8–10 d.
Si plenarine sesija prasidejo spalio 8 d.
oficialiu Europos regionų ir miestų savaites
„Europos ateitis yra sanglauda atidarymu,
kuriame dalyvius sveikino Europos Komisijos
pirmininkas Jean-Claude Juncker, kuris
pažymejo, kad kalbedami apie musų regionų
ateitį - mes is tikrųjų kalbame apie Europos
ateitį. Perejimas prie novatoriskesnes ir
dinamiskesnes ekonomikos, darbo vietų
kurimas,
socialines
pažanga,
tokios
programos, kaip „Horižon Europe“, „Erasmus
+“, „InvestEU“ ir kitos iniciatyvos, visa tai
prisideda prie darnios miestų ir regionų pletros. RK pirmininkas Karl-Heinž Lambertž pabreže,
kad investicijos į sanglaudą yra daug daugiau nei tik pinigai: tai atspindi pagrindines Europos
vertybes ir bendradarbiaujant ES, nacionalinems, regioninems ir vietos valdžios institucijomis
galima įveikti problemas su kuriomis susiduria ES. Komisares C. Cretu nuomone, miestų ir
regionų savaite yra puiki vieta savivaldos atstovams pakalbeti apie sanglaudos politikos ateitį,
aptarti esmines problemas, pasikeisti gerąja patirtimi.
Diskutuojant apie ES ateitį nariai pabreže, kad pasidalijamoji atsakomybe ir glaudi
sąsaja tarp daugiapakopio valdymo ir subsidiarumo principų yra labai svarbios is tikrųjų
demokratiskos Europos Sąjungos sudedamosios dalys. Narių nuomone, miestams ir regionams
tenka svarbus vaidmuo įgyvendinat darnaus vystymosi darbotvarkę. Vietos ir regionų valdžios
institucijos užtikrina sąsają tarp JT darnaus vystymosi tikslų ir piliecių reaguodami į jų
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raginimą imtis veiksmų naudojant jiems suteiktas priemones. DVT tikslų nepasieksime be
vietos ir regionų valdžios dalyvavimo. Todel tikslinga visiskai isnaudoti visas priemones,
kuriomis siekiama remti decentraližuotą bendradarbiavimą, politikos suderinimą ir teritorinį
požiurį, kadangi jos sutelkia vietos ir regionų valdžios institucijų ir pilietines visuomenes
potencialą skatinti partnerystę ir visų valdymo lygmenų sąveiką.
Sesijos metu daug demesio skirta 2021–2027 m. daugiametes finansines programos
pasiulymui. RK palankiai vertino Komisijos pasiulymą del daugiametes finansines programos,
taciau issake nuomonę, kad jis turi buti labiau ispletotas ir patobulintas, siekiant patenkinti
Europos Sąjungos piliecių lukescius ir vietos bei regionų valdžios institucijų poreikius. Nariai
taip pat palankiai įvertino Komisijos pasiulymą užtikrinti didesnį taisyklių nuoseklumą ir
gerokai sumažinti administracinę nastą paramos gavejams ir valdymo institucijoms, kad butų
lengviau dalyvauti ES programose ir paspartinti įgyvendinimą. Taciau issake abejones ir
nuogąstavimus del Komisijos pasiulymu nustatomo ES bendrafinansavimo normos
sumažejimo, kuris žvelgiant is vietos valdžių atstovų perspektyvos reiskia, kad daugelis vietos
ir regionų valdžios institucijų netures reikiamų finansinių pajegumų užtikrinti dideles apimties
nuosavomis lesomis finansuojamų islaidų dalį.
Viso sioje sesijoje patvirtinta 19 nuomonių.
132-oji RK plenarinė sesija. 2018 m. gruodžio 5-6 d.
Paskutine 2018 m. sesija. prasidejo debatais su
Europos Komisijos nare, atsakinga už
regioninę politiką, Corina Creţu apie
sanglaudos politiką bei regionų ateitį Europos
Sąjungoje. C. Creţu pabreže Regionų komiteto
svarbą formuojant sanglaudos politiką,
pasidžiauge efektyviu Europos Komisijos ir
Regionų komiteto bendradarbiavimu. Kalbant
apie Europos ateitį regionų balsas svarbus. Jus
savivaldybių ir regionų atstovai geriausiai
žinote situaciją vietose, žinote piliecių
poreikius. Todel jusų indelis formuojant
Europos politiką yra labai svarbus“, – teige komisare. Diskusijų metu RK nariai pasidžiauge
konstruktyviu bendradarbiavimu rengiant busimojo finansinio periodo dokumentų rinkinį,
atkreipe demesį į tai, kad į daugumą buvo atsižvelgta, teigiamai įvertino siulomą
administracines nastos mažinimą, papildomų rodiklių įtraukimą. Taciau taip pat issake
nuogąstavimus del siulomo bendrafinansavimo mažejimo, kuris aktualus visoms salims, o ypac
salims kurios priskiriamos pereinamųjų salių kategorijai. Sesijos metu buvo patvirtintas 21
nuomones projektas.
Daugiausiai diskusijų sulauke nuomone del Bendrosios žemes ukio politikos. Narių
nuomone, turetų buti islaikytas ir stiprinamas Europos regionų vaidmuo valdant ir
įgyvendinant BZUP ir si politika turetų buti pritaikyta prie specifinių regionų ypatumų. Vietos
ir regionų valdžios institucijų atstovai taip pat pasisake už rinkos reguliavimą križes metu,
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paragino sukurti tinkamą biudžetą ambicingai, teisingai ir tvariai BZUP bei numatyta kaimo
pletros paramos priemones.
Sesijos metu taip pat svarstyta, pasiulymas del reglamento del „Europos socialinio
fondo +“, pasiulymas del Europos regionines pletros fondo ir Sanglaudos fondo reglamento,
pasiulymas del reglamento del konkrecių Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo
(Interreg) nuostatų, Reglamentas del tarpvalstybinio mechanižmo, BZUP reforma, Europos
prisitaikymo prie globaližacijos padarinių fondas, Bendrosios rinkos programa, Europos
Sąjungos kosmoso programa ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentura 2021–2027 m.
ir kiti aktualus klausimai. Taip pat diskutuota del Jungtines karalystes isstojimo ir Europos
Sąjungos.
KITA VEIKLA. RENGINIAI.
Lietuvos delegacija Regionų komitete ir Lietuvos savivaldybių asociacija
bendardarbiaujant su Regionų komitetu 2018 m. gegužes menesį surenge dvi dsikusijas Utenos
ir Klaipedps regionuose. Minetos diskusijos skirtos Regiono komiteto iniciatyvoms
„Svarstymai apie Europą“ bei „Sanglaudos aljansas“ bei gegužes 9 d. svenciamai Europos dienai
pamineti.

Diskusija „Sanglaudos politika – patirtis ir ateities įžvalgos“
2018 m. gegužes 8 d. Moletų rajone
surengtoje diskusijoje, kartu su Regiono
komiteto nariais,
Utenos regiono
savivaldybių merais, Europos Parlamento
nariu B. Rope, Europos Komisijos atstovybes
Lietuvoje vadovu Arnoldas Pranckeviciumi,
Vidaus
reikalų
ministerijos
bei
nevyriausybinių organižacijų atstovais,
aptartos sanglaudos politikos aktualijos,
poveikis Utenos regionui, diskutuota, kokia
sanglauda turetų buti ateityje. Lietuvoje
sanglaudos politikos investicijos sudarė daugiau, kaip pusę valstybės kapitalo investicijų.
Pasinaudojus ES fondų parama, šalyje įgyvendintos svarbiausios struktūrinės reformos
įvairiose srityse, tokiose kaip: švietimas, sveikatos apsauga, užimtumas, aplinka, energetika ir
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kitos. Tačiau nepaisant milijoninių
investicijų situacija šalies savivaldybėse
skiriasi. Vis dar išlieka ryškūs skirtumai
tarp regionų: mažiems regionams
sudėtinga
pritraukti
investicijas,
susiduriama
su
emigracijos
problemomis, aukštas nedarbo lygis, lėta
ekonominė plėtra ir pan. Atsižvelgiant į
tai, minėtoje diskusijoje buvo aptartos
sanglaudos politikos aktualijos, poveikis
Utenos regionui, diskutuota, kokia
sanglauda
turėtų
būti
ateityje.
Susirinkusius į diskusiją dalyvius pasveikino Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys.
Lietuvos delegacijos Regionų komitete vadovas, Zarasų savivaldybės mero pavaduotojas
Arnoldas Abramavičius trumpai apžvelgė sanglaudos politikos poveikį Utenos regionui.
Diskusijoje savo įžvalgomis apie ES dalinosi Europos Parlamento narys Bronis Ropė, Europos
Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius, Vidaus reikalų ministerijos
atstovas Gediminas Česonis, svečias iš Latvijos Andris Jaunsleinis, Anykščių rajono
savivaldybės meras Kęstutis Tubis ir Visagino Europa direct informacijos centro vadovė Indrė
Gruodienė.
Dalyvių nuomone, siekiant efektyvaus sanglaudos politikos įgyvendinimo, svarbiausia yra
didesnis centrinės valdžios pasitikėjimas vietos valdžia, užtikrinant savivaldybių ir regioninių
plėtros tarybų savarankiškumą.
Renginio metu aptarti informacijos apie ES sklaidą, visuomenės informavimo, visuomenės
dalyvavimo priimant sprendimus ir kiti su ES susiję klausimai.
Diskusija „Kvietimas regionams – laikas klestėti!”
Gegužes 10 d. Klaipėdos mieste „Kultūros fabrike“ vyko diskusija „Kvietimas
regionams – laikas klestėti!”. Renginio metu aptartos investicijų pritraukimo galimybės bei
jaunų kūrybingų žmonių susigrąžinimo klausimai. Susirinkusieji dalyvavo apie Klaipėdos
regiono perspektyvas, kokia kryptimi turėtų vystytis regionas, ko reikėtų regionui siekiant
pritraukti investicijas, koks turėtų būti Klaipėdos miesto vaidmuo regione, kaip didinti regiono
savivaldybių patrauklumą investuotojams.
Diskusijos metu akcentuota, kad norint pritraukti investuotojus savivaldybės turi
atlikti „namų darbus“ – tai yra visų pirma jose turi būti sudarytos palankios sąlygos
investavimui, paruošta infrastruktūra, sutvarkyta regiono mokestinė politika. Taip pat reikia
spręsti demografijos ir migracijos problemas, būtina stiprinti administracinius gebėjimus.
Daugiau dėmesio reiktų skirti švietimui, siekiant užtikrinti, kad švietimo sistema regionuose
rengtų kvalifikuotus ir darbo rinkai reikalingus specialistus.
Kita tema diskusijoje paliesta tema – tai jaunų kūrybingų žmonių susigrąžinimas.
Tobulėjant technologijoms migracija tampa greitesnė ir prieinama daugeliui žmonių. Keičiantis
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žmonių gyvenimui, keičiasi ir migracijos kryptys bei pobūdis. Europos Sąjunga skatina laisvą
darbo jėgos judėjimą, akcentuodama jo naudą valstybių ekonomikai, bet kartu su šia teigiama
tendencija kyla ir iššūkis – šalys netenka kvalifikuotų darbuotojų, vyksta ,,protų nutekėjimas”.
Ypač skaudžiai tai atsiliepia mažesniems regionams.
Diskusijos metu akcentuota, kad savivaldybės turėtų stengtis išlaikyti ryšį su
išvykusiais. Savivaldybės turėtų iš anksto ruošti duomenų bažes, labiau bendrauti su
mokyklomis (po mokyklos baigimo iškart įtraukti buvusius dvyliktokus į išvykstančiųjų
sąrašus). Pasak jaunimo organizacijų atstovų, jaunam žmogui labai svarbus savirealižacijos
klausimas ir įdomus darbas. Renginyje dalyvavę įvairių visuomeninių organižacijų atstovai
išsakė nuomonę, kad kovojant su emigracijos iššūkiu visų pirma reikėtų sudaryti tokias
sąlygas, kad jaunas žmogus nenorėtų išvykti iš savo gimto krašto. Todėl turėtų būti skatinamas
jaunų žmonių verslumas, daugiau dėmesio skiriama jaunų žmonių ir šeimų aprūpinimo būstu
klausimu, palankios verslo aplinkos sukūrimui bei užtikrinta tinkamų darbo vietų pasiūla.

INFORMACIJOS SKLAIDA
Lietuvos delegacijos RK nariai didelį demesį skiria informacijos apie savo bei RK veiklą sklaidai.
Po kiekvienos RK plenarines sesijos ar komisijos posedžio jame dalyvavę delegacijos nariai
pasirinktinai teikia ataskaitas ar kitokią informaciją juos delegavusių savivaldybes ir regiono
pletros taryboms, skelbia europines regionines politikos aktualijas vietos žiniasklaidoje, savo
ir savivaldybes interneto svetainese, dalyvauja susitikimuose su vietos visuomene, jaunimu ir
t.t. Informacija apie Regionų Komiteto bei Lietuvos delegacijos RK veiklą, Europos Sąjungos
regionines politikos aktualijas taip pat yra skelbiama Lietuvos savivaldybių asociacijos (toliau
– LSA) interneto svetaineje (http://www.lsa.lt), kartu su savaitiniu LSA naujienlaiskiu
elektroniniu pastu platinama vietos savivaldos politikams, savivaldybių administracijų
darbuotojams, atitinkamų ministerijų pareigunams bei visiems besidomintiems vietos
savivaldos ir regionines politikos aktualijomis, aktualus pranesimai bei straipsniai
publikuojami vietos savivaldos savaitrastyje „Savivaldybių žinios“, savivaldybių interneto
svetainese.
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Siekiant didinti visuomenes informuotumą apie Europos Sąjungos regioninę politiką, taip pat
pristatyti dalyvavimo europinių sprendimų priemimo galimybes, Lietuvos delegacija RK bei
Lietuvos savivaldybių asociacija jau keletą metų aktyviai informuoja apie galimybes tam
isnaudoti atitinkamus mechanižmus. Dažniausiai paplitusi sprendimų projektus rengiancių
europinių institucijų konsultacijų su europieciais forma – įvairios internetines konsultacijos,
dažniausiai inicijuojamos del įvairių Europos Komisijos rengiamų teises aktų ar neteisinių
iniciatyvų projektų. LSA specialistai ir delegacijos nariai dažnai dalyvauja siose teminese
konsultacijose, teikia savo pastabas Lietuvai svarbiais klausimais, ragina savo nuomones
pateikti ir savivaldybių, nevyriausybinių organižacijų atstovus. Regionų komiteto internetineje
svetaineje esancioje skiltyje „Europa mano regione“ kiekvienos valstybes nares delegacija
Regionų komitete gali viesinti tiek Regionų komitete, tiek savo valstybese vykdomą su
savivaldos procesų propagavimu bei stiprinimu susijusią veiklą, keistis gerąja patirtimi,
reklamuoti vietos savivaldai populiarinti skirtus savo valstybese vykstancius renginius.
Siekiama isnaudoti Regionų komiteto sudarytas galimybes viesinant Lietuvos delegacijos
Regionų komitete veiklą, o taip pat reklamuojant Lietuvą kitoms ES valstybems narems,
Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovybe Briuselyje aktyviai bendradarbiauja su Regionų
komiteto komunikacijos komanda teikdama informaciją apie Lietuvos delegacijos veiklą.
LIETUVOS DELEGACIJOS REGIONŲ KOMITETE SEKRETORIATAS
Delegacijos RK veiklą techniskai aptarnauja delegacijos sekretoriato funkcijas atliekanti
Lietuvos savivaldybių asociacija. Delegacijos reikalais rupinasi bei tiesiogiai koordinuoja
delegacijos narių veiklą, padeda delegacijos nariams derinant požicijas su kitų salių vietos
savivaldos atstovais bei delegacijomis, teikia techninę bei ekspertinę pagalbą LSA atstove
Briuselyje Ieva Andriulaityte.
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Naudingo nuorodos:
ES Regionų komitetas: http://www.cor.europa.eu
Europos Sąjungos svetaine: http://europa.eu
RK plenarinių bei komisijų posedžių dokumentai: www.toad.cor.europa.eu
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 teises aktų duomenų baže: 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 stebesenos tinklas: www.cor.europa.eu/subsidiarity
Lietuvos Nuolatine atstovybe prie ES tinklas: http://www.eurep.mfa.lt
Europos Parlamento tinklas: http://www.europarl.europa.eu

Nuotraukos: Regionų komiteto, LSA
Informaciją paruose Lietuvos savivaldybių asociacija
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