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1998 metais įkurtas Euroregionas „Baltija” (ERB) yra politiškai solidi ir svari tarpvalstybinė 

pietryčių Baltijos jūros regiono bendradarbavimo platforma, atstovaujanti devynių regionų 

penkiose šalyse valdžios institucijas ir vietinės valdžios institucijų asociacijas.  ERB yra 

pirmasis euroregionas, kuris formaliai įtraukė ir Rusijos parnerį 

 

Atsižvelgiant į  

 

• Euroregiono „Baltija“ nuomonę dėl sanglaudos politikos ateities po 2020-ųjų metų, 

priimtą 2017 m. rugsėjo 26 d. 

• Euroregiono „Baltija“ nuomonę dėl Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per 

sieną programos po 2020-ųjų, priimtą 2018 m. rugsėjo 26 d. 

• Pristatymą „The Baltic Sea/Arctic Area post-2020“ apvalaus stalo diskusijos metu 2019 m. 

rugsėjo 12 d.,  

 

Euroregionas „Baltija“ (ERB) priima šią poziciją:  

 

➢ ERB palaiko Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos, kaip atskiro Europos 

teritorinio bendradarbiavimo instrumento, tęstinumą, todėl griežtai nepritaria 
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Europos Komisijos siūlymui sujungti Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną 

programą su Centrinės Baltijos programa.  

➢ ERB mano, kad Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos sujungimas su 

Centrinės Baltijos programa duos pagrindą atsirasti naujai į tarptautinį mastą 

orientuotai programai, kadangi į šį bendradarbiavimą bus įtrauktos aštuonios šalys ir 

didžiulė geografinė zona. ERB manymu tai iš tikrųjų tai nebebus tarpvalstybinė 

(tarpsieninio bendradarbiavimo) programa. 

 

➢ ERB prieštarauja siūlymui sujungti Centrinės Baltijos programą su Pietų Baltijos 

programa, kadangi Centrinės Baltijos programos geografinėje aprėptyje yra daugiau 

miestai, iš kurių keturios valstybių sostinės bei įtrauktos nacionaliniu lygmeniu 

reikšmingos suinteresuotos šalys, kuomet Pietų Baltijos programa orientuota labiau į 

kaimiškąsias vietoves, mažus ir vidutinio dydžio miestus, o pati programa yra labiau 

periferinė. Tai reiškia, kad naujojoje programoje socioekonominiai iššūkiai, tokie, kaip 

ekonominis ir inovacinis potencialas, demografija, švietimas ir įgūdžių lavinimas, 

aplinkosaugos klausimai, transporto prieinamumas ir pan., labai skiriasi. Tai kelia riziką 

nustatant programos prioritetus; naujoji programa tampa neefektyvi sprendžiant 

specifinius tarpvalstybinius poreikius.  

➢ ERB palaiko idėją priartinti ES prie savo piliečių. Mes tvirtai tikime, kad Pietų Baltijos 

programa turi likti tarpvalstybinė, kadangi į ją įtraukiami piliečiai daugiausia vietiniu ir 

regioniniu lygmeniu.    

➢ ERB mano, kad dviejų programų suliejimas susilpnins pirminį ERB tikslą spręsti 

gyventojams rūpimus klausimus kiek įmanoma labiau tiesioginiais būdais. Tuo pačiu ji 

gali išstumti reikšmingus dalyvius Pietų Baltijos regione, kaip vietines savivaldybes ir 

mažesnes NVO. ERB laikosi nuomonės, kad vietos bendruomenės ir įstaigos mieliau 

įsitraukia į bendradarbiavimą subregioniniu lygiu, nei tarpvalstybiniu.      

➢ ERB sveikina Europos Komisijos siūlymą steigti fondus mažiems projektams Interreg 

programos plotmėje, tačiau rekomenduoja, kad jų biudžetas neturėtų viršyti 20% 

visos programos lėšų. Mažų projektų fondų lėšų gavėjai turėtų būti 

tarpvalstybinės organizacijos tokios, kaip Euroregiono organizacijos, dirbančios kartu 

su priimančiomis organizacijomis, juridiniai asmenys kaip Lenkijos Respublikos 

Euroregiono „Baltija“ Savivaldybių asociacija. ERB pripažįsta, kad tokie fondai yra 

geriausia priemonė vykdyti žmonių tarpusavio kontaktų projektus ir palaikyti 

pasitikėjimą tarp kaimyninių šalių žmonių bei regionų. 

 

Vytautas Grubliauskas  

 

Euroregiono „Baltija“ prezidentas 


