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ERB 2030 DARBOTVARKĖ 

 

2017 m. gegužės 22 d. susirinkime Elbinge Euroregiono „Baltija“ (ERB) valdybos narių 

posėdis nusprendė pradėti ERB 2020 darbotvarkės peržiūros procesą. 

 

Pirmoji ir pradinė diskusija vyko Valdybos susirinkime Palangoje, 2017 m. rugsėjo 18 d. Po 

jos įvyko 2018 m. vasario 16 d. susirinkimas Elbinge. 2018 m. rugsėjo 26 d. Valdybos 

susirinkime Bornholme bus priimtas sprendimas dėl patikslintos strategijos, ERB 2030 

darbotvarkės, priėmimo ir tam reikalingo tvarkaraščio bei parengiamųjų veiksmų. 

 

ERB 2030 darbotvarkė siekia nustatyti ilgalaikius ERB bendradarbiavimo tikslus ir prioritetus, 

kurie turės būti įgyvendinami kas du metus rengiamais veiksmų planais. 

 

Šis pirminis dokumento variantas buvo parengtas regioninių tarpininkų susirinkimuose ir ERB 

prezidentės Anne Thomas konsultaciniuose susitikimuose su visomis ERB priklausančiomis 

organizacijomis, vykusiuose 2018 m. gegužės–rugpjūčio mėnesiais. 

Rengiant šį dokumentą buvo atsižvelgta ir į prašymą dėl ERB narystės pateikusio(s) Skånes 

Kommunförbund įžvalgas. 

 

Dėl ERB 2030 darbotvarkės struktūros buvo susitarta Vykdomosios tarybos susirinkime 

Elbinge, 2018 m. vasarį: 

1. Pietų Baltijos darbotvarkė; 

2. Baltijos jūros regiono darbotvarkė; 

3. Europos darbotvarkė; 

4. Jaunimo ir žmonių tarpusavio bendradarbiavimo darbotvarkė; 

5. Žaliosios ir mėlynosios plėtros darbotvarkė. 

 

Visos ERB priklausančios organizacijos yra kviečiamos siųsti savo pastabas, siūlymus šio 

rengiamo dokumento keitimams ir pildymams iki 2018 m. rugsėjo 26 d. Vykdomosios tarybos 

susirinkimo Bornholme. 

 

Vykdomajai tarybai priėmus ERB 2030 darbotvarkę, kiekviena ERB priklausanti 

organizacija bus paprašyta ją patvirtinti.  
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BALTIJOS EUROREGIONO (ERB) 2030 DARBOTVARKĖ: TAI – MŪSŲ TIKSLAS 

 

Bendradarbiavimo tarpininkai laiko Euroregioną „Baltija“ (ERB) reikšminga platforma, 

vienijančia partnerius iš Danijos, Lietuvos, Lenkijos, Rusijos ir Švedijos, veiklose, 

prisidedančiose prie viso Baltijos jūros regiono augimo, išskirtinį dėmesį kreipiant į Pietų 

Baltijos regioną. 

 

Atsižvelgiant į ERB įstatus, bendradarbiavimas apims bendras iniciatyvas, orientuotas į 

bendradarbiavimo skatinimą ir stiprinimą tiek vietos, tiek regiono lygmeniu veikiantiems 

Susitarimo šalių organams, bei prisidėjimą prie tvarios plėtros Baltijos jūros regione, išskirtinį 

dėmesį kreipiant į Pietų Baltijos regioną. 

 

Bendradarbiavimas yra formuojamas į tris veiklos tipus: 

• lobistinė veikla, kuria siekiama reprezentuoti ir propaguoti bendrus interesus; 

• strateginių iniciatyvų ir projektų realizavimas, papildantis vietines ir regionines ERB 

organizacijų narių darbotvarkes; 

• mainų programos, kuriomis siekiama bendromis pastangomis išspręsti visoms šalims 

aktualius iššūkius ir siekti naujovių bei efektyvesnio bendradarbiavimo. 

 

ERB priklausantys regionai parengė šią darbotvarkę ir jos įgyvendinimo planą, kad pabrėžtų 

pridėtinę bendradarbiavimo bendruose veiksmuose vertę. 

Taigi, bet kokie veiksmai turėtų būti vykdomi tik tuo atveju, jeigu jie veda prie naudingesnių 

rezultatų juos įgyvendinant per ERB partnerystę, o ne savarankiškai ERB priklausančių 

regionų. 

 

Horizontalios plotmės problemos 

JT tvarios plėtros tikslai (TPT), demokratinės ir žmogaus teisės, išskirtinį dėmesį sutelkiant į 

lygybę ir mažumų teisių apsaugą, sudarys horizontalią ERB veiklų struktūrą. 

Pietų Baltijos darbotvarkė 

 

Pietų Baltijos tarpvalstybinė programa yra reikšmingas ERB lobistinės veiklos rezultatas ir 

vienas pagrindinių finansinių instrumentų ERB bendradarbiavimo srityje. 

 

Pietų Baltijos programos tęsimas po 2020 metų ir geografinis programos išplėtimas, turėsiantis 

apimti Kaliningrado regioną ir visą Varmijos–Mozūrijos (ang. Warmia-Mazury) regiono 

teritoriją, yra ERB laikomas aukščiausiu prioritetu. 

 

Pietų Baltijos programa turėtų būti tęsiama kaip atskira TVB (ang. CBC; tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo) programa, vykdoma Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslais. Jai 

turėtų būti paskirtas atskiras administracinis organas, stebėsenos komitetas, jungtinis 

programos sekretoriatas, regioniniai kontaktiniai taškai ir biudžetas. 

Rengiant programą būtina užtikrinti, kad jos apimami regionai turėtų maksimalią įtaką 

programos politiniams prioritetams ir priemonėms. 
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Tam, kad Kaliningrado regionas būtų visiškai integruotas į ERB bendradarbiavimą, toliau bus 

vykdoma lobistinė veikla siekiant sumažinti sienų kirtimo kliūtis. 

 

ERB valdyba užmegs artimą dialogą su Kaliningrado valdžios organais; siekiant sumažinti 

sienų kirtimo kliūtis, taip pat bus reikalingas glaudus bendradarbiavimas su nacionalinėmis, 

federalinėmis ir Europos lygmens valdžios struktūromis. 

 

ERB valdyba išliks reikšminga platforma, leidžiančia dalintis požiūriais ir pozicijomis dėl Pietų 

Baltijos programos prioritetų. Ji taip pat pasitarnaus kaip platforma, leidžianti užtikrinti artimus 

ryšius tarp politinio ERB lygmens ir rengiamų įgyvendinti projektų. 

Fondas mažiems projektams? 

 

 

Baltijos jūros regiono darbotvarkė 

 

ERB ir toliau liks aktyviai įsitraukusi į ES strategiją Baltijos jūros regionui (ang. EUSBSR), 

ypač tokiose srityse kaip jaunimo bendradarbiavimas, darbo rinkos problemos (stebėtojo 

statusas Baltijos jūros darbo forume (ang. BSLF)) ir vandens aplinkosauga. 

 

Dideliu prioritetu bus laikomas bendradarbiavimas su tarpvalstybinėmis Baltijos regiono 

organizacijomis, tokiomis kaip BJVT (ang. CBSS, Baltijos jūros valstybių taryba), BJVSB (ang. 

BSSSC, Baltijos jūros valstybių subregioninio bendradarbiavimo grupė), BMS (ang. UBC, 

Baltijos miestų sąjunga) ir PJRK (ang. CPMR, periferinių jūros regionų konferencija) Baltijos 

jūros komisija (ang. Baltic Sea Commission), ypač jungtinėse pozicijose ES politikos atžvilgiu 

ir dalyvavime ES strategijoje Baltijos jūros regionui. 

 

 

Europos darbotvarkė 

Bus sustiprinti ryšiai ir bendradarbiavimas su ERB priklausančių organizacijų biurais 

Briuselyje; šie ryšiai bus pasitelkiami kaip kanalas dialogui su ES institucijomis, lobistiniams 

veiksmams, ir kaip platforma priėjimui prie informacijos ir žinių, susijusių su ERB 

bendradarbiavimui aktualiomis problemomis. 

 

Europietiškosios vertybės, tokios kaip dalyvaujamoji demokratija ir žmonių teisės, sudarys 

ERB bendradarbiavimo pagrindą. 

 

Lobistinės veiklos bus ypač aktyvios tokiose srityse kaip ES sanglaudos politika (ang. EU 

Cohesion Policy), socialinė dimensija, vandens direktyva, agrokultūra ir jaunimo politika. 

 

 

Jaunimo ir žmonių tarpusavio bendradarbiavimo darbotvarkė 

 

ERB palaikys ir toliau plėtos jaunimo bendradarbiavimą, išskirtinį dėmesį skiriant vietos 

lygmens jaunimo politikai, švietimui, moksleivių mainams ir jaunų savanorių mainams. 

 

Didesnis dėmesys bus skiriamas socialiniam tvarumui, daugiausia per žinių, patirčių ir 

geriausių praktikų mainus, tokiose srityse kaip pažeidžiamos socialinės grupės, migrantai ir 

sveikatos apsauga. 
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Siekiant sustiprinti tarpkultūrinį dialogą ir bendradarbiavimą tarp nevyriausybinių organizacijų, 

ERB stiprins žmonių tarpusavio bendradarbiavimą, daugiausia orientuodamasi į mainų 

programas ir mažesnius projektus. Tai taip pat gali būti daroma orientuojantis į kitas veiklas, 

tokias kaip sporto ar kultūriniai renginiai, skatinant dalyvavimą vietos ir regioniniuose 

festivaliuose, apmokymuose, meninėse dirbtuvėse. 

 

 

Žaliosios ir mėlynosios plėtros darbotvarkė 

 

Veikiant pagal Pietų Baltijos programą, kitas ES programas, nacionalinius ir regioninius 

fondus, ERB teiks pridėtinę vertę organizacijoms narėms, siekdama užtikrinti didesnę žaliąją 

ir mėlynąją plėtrą. 

 

Dėmesys bus skiriamas klimatui ir energijai, jūrinei aplinkai, pajūrio zonos tvarkymui, 

jūriniam turizmui, atvirų vandenų („ofšorinei“) pramonei, transportui/susisiekimui, 

infrastruktūrai ir žiedinei ekonomikai. ERB taip pat rūpinsis investuotojų pritraukimu, 

inovacija ir verslo plėtra, traktuojant šiuos darbotvarkės elementus kaip reikšmingus tvarios 

plėtros skatinimui. 

 

ERB taip pat skatins bendradarbiavimą projektuose, įtraukiant tiek viešojo sektoriaus 

organus/institucijas, tiek verslo sektorių ir nevyriausybines organizacijas. 

 

 

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VADOVAVIMAS 

 

ERB Vykdomoji valdyba yra aukščiausiais sprendimų priėmimo organas, turintis ne daugiau 

nei du renkamus atstovus kiekvienai partnerystės organizacijai, taip pat ERB Jaunimo valdybos 

pirmininką. 

 

Taryba renkasi ne mažiau kaip tris kartus per metus, ir kartu su vienu iš šių Valdybos 

susirinkimų turi būti surengiamas metinis tarpininkų forumas. 

 

Administracinę paramą teiks Tarptautinis nuolatinis sekretoriatas (TNS) (ang. International 

Permanent Secretariat, arba IPS), padedamas regioninių sekretoriatų ir organizacijų narių. 

 

Prezidentas yra renkamas vieneriems metams, laikantis rotacijos tarp valstybių, kuriose veikia 

ERB priklausančios organizacijos. 

 

Kiekviena ERB priklausanti organizacija prisideda prie ERB biudžeto kasmetiniu narystės 

mokesčiu, kuris daugiausia yra naudojamas padengti TNS išlaidoms. 

Savo delegacijų transporto ir apgyvendinimo išlaidas organizacijos narės dengia atskirai. 

 

Jaunimo valdyba yra sudaryta iš vieno atstovo ir jo pavaduotojo, kuriems yra 16–30 metų, 

skiriamų kiekvienos iš ERB priklausančių organizacijų. 

Jų rinkimo procedūrą atskirai nusprendžia kiekviena organizacija narė. 

Jaunimo valdyba renka savo pirmininką ir vicepirmininką iš savo narių tarpo; šioms pozicijoms 

taikoma vienerių metų kadencija, o jų rinkimuose yra laikomasi ERB valstybių rotacijos. 
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Jaunimo valdybos sprendimai yra grindžiami bendru sutarimu, dalyvaujant daugiau nei 50% 

Jaunimo valdybos narių. 

Jaunimo valdyba prisideda prie ERB kas du metus rengiamo veiksmų plano ir teikia savo 

metinės veiklos bei finansines ataskaitas. 

 

Darbo grupės: ERB vykdomoji valdyba gali steigti darbo grupes ir deleguoti jas vykdyti tam 

tikras užduotis. Vandens plėtros klausimų darbo grupė (ang. Water Core Group) tęs savo veiklą, 

taip pat bus atnaujinta darbo grupės projekto plėtros veikla. 

 

* * * * * 

 

ERB organizuotumui, vadovavimui ir matomumui tobulinti per kelis ateinančius metus buvo 

pasirinkti žemiau nurodyti veiksmai. 

 

Ryšys tarp politinio ir projektinio lygmenų bus sutvirtintas 

 

Vykdomoji valdyba sutvirtins ryšį tarp skirtingų ERB veiklos tipų, siekdama suartinti politinį 

lygmenį ir projektines veiklas. 

 

Tikslas – užtikrinti, kad ERB bendradarbiavimo veiklos būtų artimai susijusios su 

organizacijų narių vietinės ir regioninės plėtros strategijomis, bei užtikrinti visapusišką 

prieigą prie skirtingų ERB veiklos tipų: lobizmo, mainų ir projektų vykdymo. 

 

Vidiniai renginiai tarp regionų, savivaldybių : Vienas iš metodų gali būti bendruomeninių 

renginių organizavimas (pvz. Hakatonai). Tokie renginiai suburtų specialistus ir svarbiausius 

tarpininkus kartu kurti projektus ir užsiimti kitomis veiklomis, susijusiomis su aukščiausio 

prioriteto problemomis. Tokie renginiai taip pat suteiktų daug inovatyvesnę prieigą prie ERB 

plėtros. 

 

Veiksmai, padėsiantys padidinti ERB matomumą ERB erdvės viduje ir už jos ribų 

 

• ERB, kaip priemonė lobistinei veiklai, bendroms strateginėms iniciatyvoms ir 

mainų programoms, turėtų būti labiau matoma ERB regionuose ir savivaldybėse. Tai 

galima pasiekti per glaudesnę komunikaciją su žiniasklaida ir politiniais organais ERB 

erdvėje. 

• Dėmesys bus telkiamas į ERB bendradarbiavimo pasiekimus ir tęsiamas veiklas. 

• Bus rengiama ir platinama reklaminė medžiaga, turėsianti informuoti žmones apie ERB 

veiklą viešuose renginiuose tiek ERB erdvėje, tiek už jos ribų. 

• Kasmetinis tarpininkų forumas bus organizuojamas siekiant pritraukti daugiau dalyvių. 

• Valdyba nagrinės galimybes ir potencialius partnerius didesniam viešų ERB renginių 

(pvz., sporto ir kultūrinių renginių) organizavimui. 

 

ERB bus tobulinama kaip platforma projektams remti 

 

Darbo grupė projektų plėtrai atnaujins savo veiklą. Projektų naudos gavėjų pagalba bus 

siekiama ieškoti projektų partnerių ir kurti naujus projektus, taip pat skatinti „mažesnius“ 

projektus ir dvišalį bendradarbiavimą ERB viduje. 

 

Metinė ERB prezidento posto rotacija taip pat bus aptarta, atsižvelgiant į ERB išsiplėtimo 

perspektyvą, ypač Švedijos regionuose. 

 


