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EA 2015–2020 m. politiniai prioritetai 

Rekomendacijos naujajai kadencijai  

 

 

28 valstybes nares turinti ES užima milžinišką geografinį plotą ir pasižymi didele kultūrų įvairove. Jos 

šalys, regionai ir vietovės turi idėjų ir galimybių, kurios gali padėti užtikrinti būsimą kitų valstybių 

narių ir platesnio masto ES institucijų vystymąsi. EA frakcija, gerbdama ją sudarančių tautų ir regionų 

tapatybę, dalijasi bendra platforma svarbiausiose srityse. Tikime konsensuso politika, kuri gerbia 

kiekvieno nario nuomonę. Ši frakcija įgalina narius visapusiškai dalyvauti Regionų komiteto darbe 

savo valstybių, regionų, vietos valdžios institucijų ir visų subjektų, kuriems mūsų nariai atstovauja, 

labui. Norint pasiekti šį tikslą, ES turi tapti demokratiškesnė, artimesnė savo piliečiams ir skaidresnė. 

Aiškumas, prieinamumas ir veiksmingumas yra tai, ko tikimės iš Europos Sąjungos. Aiškumas leistų 

piliečiams suprasti mūsų darbo metodus ir numatytus tikslus. Prieinamumas atvertų galimybes mūsų 

žmonėms, o veiksmingumas reiškia institucinę struktūrą, kuri būtų ne tik demokratiška, bet ir 

veiksminga.  

 

EA frakcija toliau visapusiškai atsižvelgs į dabartines kintančias politines ir ekonomines tendencijas 

bei padės vystyti nuoseklias strategijas. Manome, kad svarbiausia, kodėl reikia atsižvelgti į tokias 

tendencijas, yra tai, kad mūsų vietos ir regionų valdžios institucijų balsas būtų išgirstas Europos 

centre, todėl esame įsitikinę, kad Regionų komitetas ir minėtos institucijos turėtų aktyviai ir 

betarpiškai dalyvauti vystant ES politiką. EA frakcija gina subsidiarumo principą, kad sprendimai 

būtų priimami arčiausiai piliečių esančiu lygiu, o piliečiai kuo aktyviau dalyvautų politiniame 

gyvenime. Todėl EA frakcija pripažįsta, kad diskusijose dėl jaunimo ateities jaunimui tenka vienas 

svarbiausių ir esminių vaidmenų.  

 

Svarbu, kad Regionų komitetas, leisdamas naudotis savo ryšiais ir vietos lygmens patirtimi, padidintų 

ES sprendimų priėmimo proceso pridėtinę vertę. EA frakcija paragins ES institucijas, glaudžiai 

bendradarbiaujant su vietos ir regionų valdžios institucijomis bei pilietine visuomene, propaguoti 

glaudesnį bendravimą su piliečiais ir remti informacines kampanijas vietos ir regionų lygiu valstybėse 

narėse, šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse. Turime iš naujo priartinti ES prie jos 

piliečių, kad jie pajustų bendrumą su ES ir kad pagilėtų jų žinios apie įvairias politikos sritis, 

darančias poveikį jų kasdieniniam gyvenimui. 

 

Tai neturėtų būti vienpusis procesas, kuriam vykstant ES veikia pagal principą „iš viršaus į apačią“ 

siekiant daryti įtaką vietos politikai. RK turėtų dirbti siekdamas ES Komisiją supažindinti su regionų 

ir vietos valdžios institucijų poreikiais pagal principą „iš apačios į viršų“. Atsižvelgiant į tai reikėtų 

išanalizuoti mechanizmus, kuriuos įgyvendinus RK nuomonės įtakotų ES institucijų sprendimus ir 

duotų vaisių bei skatintų imtis veiksmų. 

 

Mūsų frakcija ketina nustatyti savo pagrindinių metinių uždavinių prioritetus kiekvienų būsimos 

kadencijos metų pradžioje. 
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1. Investicijos į Europos ateitį 

 

Mūsų frakcija norėtų akcentuoti šiuos klausimus: 

 

Po strategijos „Europa 2020“: siekiant vystymosi ir darbo vietų kūrimo visuose regionuose 

 

Ši kadencija lems, ar pagal strategiją „Europa 2020“ ir investicijų planą bus sėkmingai įgyvendintas 

realus vystymasis ir kuriamos darbo vietos. EA frakcija mano, kad šią strategiją būtina persvarstyti, 

siekiant ištaisyti jos trūkumus. 

 

ES, nukentėjusi nuo precedento neturinčios ekonomikos krizės, turės iš naujo pasižadėti užtikrinti ne 

tik tvarų ekonominį, bet ir socialinį bei aplinkosaugos vystymąsi. 

 

Be to, šioje strategijoje dėmesys ir toliau turėtų būti skiriamas teritorinės sanglaudos tikslui 

įgyvendinti, kad būtų užtikrintas tolesnis ES, sudarytos iš tautų ir regionų, egzistavimas, ir kurioje 

būtų atsižvelgta į šių regionų potencialą, idėjas ir galimybes, jos būtų skatinamos ir puoselėjamos. 

 

Nauji energetikos modeliai turės būti formuojami taip, kad paspartintų ilgalaikį ekonomikos augimą ir 

darbo vietų kūrimą vietovėse. Kai kurioms valstybėms narėms sekasi labiau nei kitoms kurti darbo 

vietas. Reikia įvertinti užimtumo modelius Europoje, o su taikomais sėkmingais modeliais reikėtų 

supažindinti kitas ES valstybes nares.  

 

ES turi realiai įsipareigoti daugiau investuoti į švietimą, inovacijas ir mokslinius tyrimus, nes šios 

sritys yra pagrindinės konkurenciniams pranašumams įgyti. ES turėtų siekti sutelkti privačias ir 

valstybės investicijas siekiant atgaivinti ekonomikos augimą ir padidinti ES konkurencingumą 

svarbiausiuose aukštųjų technologijų sektoriuose, pavyzdžiui, IRT, gyvybės mokslų ir švaresnių 

energijos išteklių, kartu užtikrindama darnų vystymąsi visuose regionuose. 

 

Mus itin domina atidi pataisytos strategijos įgyvendinimo stebėsena ne tik valstybių narių, bet ir 

regionų bei vietos lygmeniu, kad būtų lengviau įgyvendinti naująjį ES prioritetą, kuriam ji pašventė 

ateinančius metus.  

 

Viešųjų finansų ir paramos investicijoms atgaivinimas 

 

EA frakcija rems glaudesnį ekonominį bendradarbiavimą ir ES ekonomikos valdymo peržiūrą, kad 

užtikrintų patikimus ir stabilius viešuosius finansus, nepamiršdama ir lankstumo taikant taisykles 

vystymą skatinančioms investicijoms. 

 

Joks ekonomikos nuosmukis neturėtų daryti neigiamo poveikio piliečių gyvenimui bei vietos ir 

regionų valdžios institucijų finansiniam savarankiškumui ir jų paslaugų teikėjų funkcijoms. 

 

EA frakcija mano, kad ES programos ir parama turėtų tik papildyti šiuo metu regionų ir vietos 

valdžios institucijoms skiriamą finansavimą. 



 

COR-2014-07330-00-01-INFO-TRA (EN) 4/10 

 

EA frakcija paragins vietos ir regionų valdžios institucijas naudoti turimus išteklius ir naujoviškas 

finansines priemones, kad būtų sutelktas didesnis papildomas finansavimas ir drąsiai, ilgalaikiu 

pagrindu investuoti į švietimą, visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, mokslinius tyrimus, inovacijas, 

kokybišką infrastruktūrą, tvarų viešąjį transportą ir efektyvaus energijos vartojimo technologijas. 

 

EA frakcija mano, kad parama verslumui, MVĮ ir socialinėms įmonėms vietos ir regionų lygiu yra itin 

svarbi siekiant padėti tvariam ekonomikos atsigavimui. 

 

Investicijos į žmones  

 

EA frakcija didžiausią prioritetą teiks švietimui, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi ir mokymui 

kaip pagrindinėms priemonėms, padedančioms aktyviau dalyvauti darbo rinkoje ir spręsti Europos 

jaunimo chroniško nedarbo problemą. Visuotinė galimybė įgyti išsilavinimą turi būti vienas 

svarbiausių Europos Sąjungos prioritetų. Investuodami į savo mokyklas, universitetus ir kolegijas 

sustiprinsime ir mokymusi apsaugosime intelektinį ir finansinį turtą. Dėl senėjančios visuomenės ir 

mažo gimstamumo kyla pavojus mūsų socialinės apsaugos ir pensijų sistemoms, o jauniems žmonėms 

tampa sunku patekti į darbo rinką. EA frakcija pritaria nuomonei, kad Europos socialinis fondas, 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas ir Europos regioninės plėtros fondas bei 

Europos strateginių investicijų fondas svariai prisideda prie paramos vietos ir regionų valdžios 

institucijoms kovoti su nedarbu, o įvairaus amžiaus žmonėms – prie naujų reikalingų įgūdžių ugdymo. 

EA frakcija ypatingą dėmesį skiria kvalifikacijų pripažinimui ir visoms politikos sritims, kurios 

skatina judumą ir investicijas į verslumo kultūrą. 

 

Moksliniai tyrimai, inovacijos, ekologiškas ir skaitmeninis vystymasis 

 

EA frakcija toliau dirbs siekdama užtikrinti, kad visi europiečiai taptų žinių visuomenės nariais. 

Daugiau dėmesio skirsime infrastruktūros kūrimui ir moksliniams tyrimams bei inovacijoms, kad būtų 

padėtas Europos mokslinių tyrimų erdvės pagrindas. Frakcija visiškai įsitikinusi, kad turėtų būti 

nustatyti aiškūs, realistiški ir, jeigu įmanoma, privalomi tiksliniai rodikliai ES atsilikimui inovacijų 

srityje įveikti. 

 

EA frakcija pabrėžia, kaip svarbu investuoti į ekologišką augimą ir technologijas, skirtas padidinti 

mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką ir energijos vartojimo efektyvumą. Manome, 

kad inovacijos ir moksliniai tyrimai turėtų būti orientuoti ne tik į pramonę, bet ir į piliečių gerovės 

didinimą ir aplinkos bei gamtos išteklių apsaugą. 

 

Be to, EA frakcija pripažįsta naudą ir galimybes, kurios atsiranda vystantis skaitmeninei ekonomikai 

ir informacinei visuomenei, ypač socialinei ir ekonominei mūsų kaimo, kalnuotų ir atokesnių vietovių 

struktūrai. EA frakcija norėtų, kad miestai ir regionai keistųsi pasinaudodami platesnio masto ir 

geresniais ryšiais, užtikrinančiais visuotinę prieigą prie plačiajuosčio ryšio ir interneto, kad būtų 

užtikrintos vienodos sąlygos ir galimybės visiems žmonėms, nepaisant to, kur jie gyvena – mieste, 

kaime ar periferiniuose regionuose. 
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Mes ir toliau svariai prisidėsime prie e. valdžios vystymo vietos ir regionų lygiu, kartu pabrėždami 

būtinybę mažinti skaitmeninę ir technologinę atskirtį tarp miesto ir kaimo bei tarp kartų. Vietos ir 

regionų lygio veiksmai būtų veiksmingiausias būdas rezultatams pasiekti. 

 

Kultūrų ir kalbų įvairovė 

 

EA frakcija mano, kad Europos stiprybė slypi kultūros pavelde ir jos plačioje kultūrų įvairovėje. ES 

istorinės šaknys glūdi kelete seniausių pasaulio civilizacijos vietų. Pasauliniu mastu Europai taip pat 

pasisekė, kad ji turi vieną turtingiausių paveldų ir vaizdingų kraštovaizdžių bei regionų. EA 

pripažįsta, kad kultūros paveldo aukštinimas ir jo įamžinimas vienija ES piliečius, padeda tarptautinei 

diplomatijai, kuria identitetą ir skatina kūrybingumą, skiepija aktyvų pilietiškumą ir sudaro vieną iš 

svarbių regioninių miesto ir kaimo vystymosi strategijų pagrindų.  

 

EA frakcija pritaria tautų apsisprendimo principui, kuris reiškia, kad Europos Sąjunga taip pat turi 

sudaryti sąlygas „vidaus plėtrai“ naujų valstybių narių forma, jei šios valstybės yra taikaus ir 

demokratiško proceso rezultatas.  

 

Sieksime paremti nacionalinę ir regioninę tapatybę, užtikrindami, kad pagarba kultūrų ir kalbų 

įvairovei būtų vienas pagrindinių Europos integracijos principų, nes ji siejasi ne tik su skirtumų 

panaikinimu ar vienodos tapatybės sukūrimu, bet ir su glaudesnio bendradarbiavimo ir geresnio 

Europos tautų tarpusavio supratimo skatinimu. EA frakcija ir toliau propaguos rečiau vartojamas 

Europos ir regionų kalbas ir jas saugos. 

 

2. Solidarumas siekiant gerovės ir ekologinio tvarumo 

 

Mūsų frakcija norėtų akcentuoti šiuos klausimus: 

 

Teritorinė sanglauda, įskaitant tarpvalstybinį bendradarbiavimą 

 

Naujosios įvairovės kaip tvirtos ekonomikos ir turtingos kultūros šaltinio globalizuotame pasaulyje 

akcentavimas padės sustiprinti šių bendruomenių sanglaudą pasitelkiant konkurenciją ir solidarumą. 

 

Turi būti skiriamas regioninis ir struktūrinis finansavimas, kad būtų užtikrintas subalansuotas visų 

Europos regionų vystymasis. Europos sanglaudos politika turėtų neatsilikti nuo regionų poreikių, 

dėmesį skiriant atotrūkio tarp turtingų ir skurdesnių regionų sumažinimui. Svarbu kurti darnią 

Sąjungą, kuri pripažintų bendrus įsipareigojimus ir būtų solidari. Be to, ši politika turėtų būti 

orientuota į pagrindinį tikslą – didinti užimtumo galimybes, nepamirštant mažinti socialinių skirtumų. 

 

EA frakcija ragina iš esmės pakeisti pertvarkytos sanglaudos politikos įgyvendinimo kultūrą ir 

įsipareigoja stebėti vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimą bei visapusiškai taikyti 

partnerystės principą, kuris dabar įtvirtintas ES teisės aktuose (su Europos partnerystės elgesio 

kodeksu).  
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Raginame labiau remti gebėjimų stiprinimo ir mokymo galimybes savivaldybių valstybės 

tarnautojams, kurie yra atsakingi už vietos projektus bei supaprastintas procedūras. 

 

Investicijos į infrastruktūrą yra svarbios, tačiau EA frakcija mano, kad vystymosi nebus, jeigu 

dėmesys nebus skiriamas žmonėms. 

 

Manome, kad labai svarbu geriau koordinuoti finansavimo priemones ir Europos nacionalinių ir vietos 

valdžios biudžetų sinergiją. 

 

Remiantis teigiama patirtimi, įgyta Baltijos jūros, Dunojaus, Adrijos ir Jonijos jūrų makroregionuose, 

EA frakcija parems naują Alpių strategiją (EUSALP), nes tai padės padidinti politikos nuoseklumą, 

dėl to bendradarbiavimas tarp įvairių valdžios lygmenų taps glaudesnis, siekiant spręsti tokias bendras 

problemas kaip aplinkos apsaugos ir ekonominio vystymosi suderinimas.“ 

 

EA frakcija stebės, kaip įgyvendinama naujoji EUSALP ir užtikrins, kad strategijoje, nors pirmenybė 

teikiama pagrindiniams Alpių kalnų regionams, bus deramai atsižvelgta į aplinkines teritorijas ir 

miestus, kad santykiai tarp šių regionų būtų abipusiai naudingi. 

 

Subalansuotos miesto ir kaimo politikos siekis 

 

EA frakcija pripažįsta, kad Europos piliečiai pajuto realią ir apčiuopiamą valstybių narių ir Europos 

Komisijos įsipareigojimo vykdyti ilgalaikę, ryžtingą ir nuoseklią struktūrinę ir sanglaudos politiką 

naudą. 

 

Miestų atnaujinimas yra gyvybiškai svarbi sritis, todėl mums būtina pripažinti visų Europos regionų ir 

vietos bendruomenių svarbą bei jų vaidmenį kuriant tvirtą ekonomiką. EA frakcija primygtinai 

rekomenduos, kad į būsimas struktūrinių fondų finansuojamas programas būtų įtraukti tokie klausimai 

kaip miestų ir kaimo vietovių atnaujinimas, socialinis nepriteklius, konkrečios apsirūpinimo būstu 

iniciatyvos, ekonomikos restruktūrizavimas, viešasis transportas ir kaimo bei kalnuotų vietovių 

atgaivinimas. 

 

EA frakcija norėtų, kad būtų imamasi aiškių priemonių miestams ir miesteliams atgaivinti, visų pirma 

pertvarkant jų centrus, kurie buvo užmiršti, kai buvo statomi didžiuliai prekybos centrai miestų 

pakraščiuose.  

 

Frakcija pripažįsta visų Europos regionų ir miestų svarbą bei miesto ir kaimo vietovių pusiausvyros 

būsimose programose užtikrinimo svarbą. Kaimo bendruomenės yra labai svarbi Europos dalis, 

užtikrinanti miestų funkcionavimą, todėl institucijos turi siekti, kad darnaus požiūrio būtų laikomasi 

visose veiklos srityse. EA frakcija tvirtina, kad kaimo ir žemės ūkio ir kalnuotos vietovės yra labai 

svarbios vietos ekonominiam vystymuisi ir socialinei raidai ir ragina Europos institucijas labiau 

atsižvelgti į kaimo vietovių poreikius bei siekti tinkamos miesto ir kaimo vietovių plėtros politikos 

pusiausvyros. EA frakcija pasitiki žemės ūkio politika, kuri apima visus etapus „nuo lauko iki stalo“; 
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užtikrina, kad pakaktų kokybiškų atsekamų žemės ūkio produktų, kurie gaminami nepamirštant 

saugoti gamtos ir aplinkos išteklių visame mūsų regione. 

 

Darnus turizmas 

 

EA frakcija pabrėžia, kad turizmas yra pasaulinis reiškinys, formuojamas vietos lygiu, tačiau turi rasti 

nišą labai didelėje konkurencinėje įvairovėje. Todėl EA frakcija įsitikinusi, kad nuoseklios darnaus 

turizmo politikos plėtojimas duos apčiuopiamos naudos tiek vietos ekonomikai, tiek ir vietos aplinkai. 

Turizmo sektorius svariai prisideda prie BVP kūrimo ir užimtumo didinimo visais lygmenimis: vietos, 

regionų, nacionaliniu ir ES. EA frakcija pripažįsta labai svarbų turizmo vaidmenį skatinant regionų 

vystymąsi bei teritorinę sanglaudą ir ragina Europos Komisiją ir toliau laikytis dabartinės krypties 

siekiant vis labiau pabrėžti tarpsektorinį turizmo pobūdį ir suteikti valstybėms narėms, regionų ir 

vietos valdžios institucijoms atitinkamų ir prieinamų finansinių priemonių, kuriomis būtų skatinami ir 

remiami veiksmai šiame sektoriuje. EA frakcija ypač ragina Komisiją toliau skatinti priemones, 

padedančias plėtoti darnų turizmą. 

 

Aplinka ir klimato kaita 

 

EA frakcija stebės, kaip rengiamos Europos Komisijos iniciatyvos, padėsiančios Europos Sąjungai 

siekti mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir tausių išteklių ekonomikos įgyvendinimo, spręsti 

klimato kaitos, aplinkos kokybės blogėjimo, biologinės įvairovės praradimo problemas ir didinti tvarų 

judumą. 

 

EA frakcija pasiryžusi geriau informuoti vietos ir regionų kompetencijai priklausančias sritis ir padėti 

joms sumažinti savo anglies pėdsaką, kartu tinkamai atsižvelgiant į skirtingus energijos rūšių derinius 

ir skirtingas vietos sąlygas visoje ES. 

 

Norime, kad plataus užmojo pasauliniai susitarimai paskatintų visus regionus dalyvauti mažinant 

išmetamuosius teršalus ir užtikrinant aplinkosaugos požiūriu darnią ateitį Europai. 

 

Frakcija sieks užtikrinti, kad didžiausias dėmesys būtų skiriamas žaliosioms investicijoms siekiant 

užtikrinti tvarų judumą ir tausų gamtos išteklių naudojimą įgyvendinant strategiją „Europa 2020“. 

 

Žiedinė ekonomika ir atliekos 

 

EA frakcija pritaria, kad svarbu pereiti prie tausesnio išteklių naudojimo ekonomikos, kurioje būtų 

protingai naudojamasi gamtos ištekliais, medžiagomis ir atliekomis, kurios turėtų būti kiek įmanoma 

plačiau pakartotinai panaudojamos ir perdirbamos. 

 

Atsižvelgdami į tai, primygtinai raginame Europos Komisiją skubiai imtis naujų iniciatyvų žiedinei 

ekonomikai skatinti, taip sudarant sąlygas ES išvengti tokių vertingų medžiagų kaip plastikas 

nuostolių, skatinti antrinį perdirbimą, mažinti išmetamuosius teršalus ir poveikį aplinkai, nepamirštant 

kurti naujų darbo vietų ir ekonomikos vystymosi galimybių. 
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Bioekonomika 

 

Biologinė įvairovė yra pagrindinis ES aplinkosaugos prioritetas. 

 

Frakcija mano, kad gyvybiškai svarbu siekti tvarios miškų politikos ir dėti pastangas gerokai padidinti 

miškų biomasės, skirtos atsinaujinančių išteklių energijai gaminti, dalį. 

 

EA frakcija remia regioninių biologinės įvairovės strategijų ir veiksmų planų rengimą siekiant 

užtikrinti energijos išteklių ateitį ir pagerinti jų ekonominį potencialą. Tikimės pasiekti konsensusą dėl 

Europos priklausomybės nuo iškastinio kuro sumažinimo ir bioekonomikos vystymo. 

 

Energija 

 

Energija yra vienas svarbiausių kiekvienos visuomenės gerovės šaltinių. Teks priimti Europos 

lygmeniu nemažai svarbių sprendimų ir apsvarstyti galimybes, kaip pagerinti energijos tiekimą ir 

skatinti atsinaujinančių išteklių energiją ir energijos vartojimo efektyvumą. EA frakcija ragina baigti 

kurti energijos vidaus rinką ir tikrą energetikos sąjungą su tarpusavyje sujungtais energijos tinklais, 

taip pat naujas priemones ir ekonomines paskatas energijos vartojimo efektyvumui pagerinti. 

Pirmiausia EA frakcija nori, kad priemonės padėtų Europai išnaudoti didžiulį tokių atsinaujinančių 

išteklių kaip potvynių, bangų, geoterminę, vėjo, saulės, vandens ir tvarios biomasės energijos 

potencialą. ES turi dar labiau stengtis skatinti švaresnius energijos išteklius, energijos vartojimo 

efektyvumą ir padėti vietovėms išnaudoti gamtos išteklių potencialą, kartu užtikrindama įperkamos 

energijos tiekimą piliečiams. 

 

EA frakcija paragins Europos Komisiją skirti finansavimą Merų paktą pasirašiusiems miestams ir 

regionams, kad jie galėtų siekti šiame pakte nustatytų tikslų. 

 

3. Stiprus balsas pasaulyje 

 

Mūsų frakcija norėtų akcentuoti šiuos klausimus: 

 

Europa – pasaulinis partneris  

 

Europos vienijimo procesas – tai visų pirma taikos užtikrinimo projektas. Išplėsti laisvės ir taikos 

zoną, ypač Europos Sąjungos kaimynystėje, turėtų būti svarbiausias Europos politikos tikslas. 

 

EA frakcija pakartoja, kad Sąjunga išorės santykių srityje turi turėti tvirtą poziciją. 

 

EA frakcija paragins ES institucijas siekti, kad plėtros politika taptų veiksmingesnė, būtų tęsiamos 

derybos su šalimis, kurios siekia narystės, ir užtikrinti tvirtą kaimynystės politiką. Europos Sąjungos 

kaimyninės šalys turėtų gauti didelę paramą demokratijai ir gerovei įtvirtinti savo šalyse.  
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Tikimės glaudesnio bendradarbiavimo su kaimyninėmis šalimis.  

 

Migracija 

 

EA frakcija remia imigracijos ir migracijos politiką atsižvelgiant į pagrindines teises, nepamiršdama 

regionų ir vietos valdžios institucijų poreikių ir iššūkių.  

 

Be to, frakcija ragina siekti didesnio valstybių narių solidarumo ir bendradarbiavimo įgyvendinant 

darnius, su imigracija, išorės sienų kontrole, kova su neteisėta migracija ir prekyba žmonėmis 

susijusius teisės aktus. Siekiame, kad ES suvoktų specifinius sunkumus, su kuriais susiduria 

humanitarinę krizę patiriantys pasienio regionai. 

 

Saugumas ir taika 

 

EA frakcija smerkia bet kokią agresijos išraišką ir kartu su kitais partneriais propaguos taiką, 

solidarumą, stabilumą ir saugumą Europos Sąjungoje ir prie jos sienų, kartu remdama kaimyninių 

šalių pastangas propaguoti vietos demokratiją ir vietos vystymąsi. 

 

EA frakcija ir toliau ragins Europos Komisiją vykdyti savo pareigą ir teikti pagalbą bei paramą 

Ukrainai ir skatina ES ir Ukrainos vietos ir regionų valdžios institucijų vietinį bendradarbiavimą. 

 

EA frakcijos nuomone, svarbu, kad vietos ir regionų valdžios institucijos dalyvautų kovoje su 

organizuotu nusikalstamumu, terorizmu ir teroristų radikalėjimu, kad būtų užtikrintas piliečių 

saugumas miestuose ir kaimo vietovėse. 

 

Atsižvelgdama į anksčiau numatytus tikslus ir pirmiau išvardytus būsimus įvykius, EA norėtų 

akcentuoti šiuos klausimus: 

 

4. Europos valdymas ir tarpinstitucinis matmuo 

 

EA frakcija dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą pagerinti Europos valdymą pasinaudojant kur kas 

sklandesniu ES veikimu, paprastumu ir skaidrumu nei numatyta esamose sutartyse. Ji pritaria Europos 

Komisijos nuomonei, kad Europos Sąjunga savo tikslus pasieks tik tada, jei padės ES institucijos, 

nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos bei piliečiai. Frakcija taip pat sieks intensyvesnių 

konsultacijų ir teisės aktų poveikio vertinimo procesų, kaip pasiūlė Komisija siekdama geresnio 

reglamentavimo. Be to, ji toliau stiprins savo bendradarbiavimą su kitomis Europos institucijomis, 

pirmiausia Europos Parlamentu ir Taryba, kad užtikrintų veiksmingą RK nuomonių ir rekomendacijų 

poveikį. 

 

Visi šie prioritetai bus įgyvendinti laikantis subsidiarumo, proporcingumo ir administracinio 

supaprastinimo principų. 
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Išsamesnės informacijos prašytume kreiptis 

 

EA sekretoriatas 

Regionų komitetas 

 

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101 

B – 1040 Brussels 

Tel. +32 2 282 2245 

Faksas +32 2 282 2334 

El. paštas: micheal.oconchuir@cor.europa.eu 
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