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SANTRAUKA

Sanglaudos politikos 2014–2020 m. programavimo laikotarpio pradžioje valstybės narės
baigė rengti partnerystės susitarimus ir veiksmų programas. Tarp naujų 2014–2020 m.
laikotarpio aspektų yra glaudus įvairių partnerių valstybėse narėse bendradarbiavimas ir
geresnis ES, nacionalinių ir regioninių intervencinių priemonių koordinavimas. Reikalavimas
vienu metu parengti partnerystės susitarimus ir veiksmų programas sukelia didelį spaudimą
administraciniams gebėjimams. Žemi lėšų panaudojimo rodikliai ir 2007–2013 m.
programavimo laikotarpio tarpinio vertinimo rezultatai jau parodė, kad daugelyje valstybių
narių reikia iš esmės gerinti administracinius gebėjimus. Administraciniai gebėjimai susiję
su įvairiais skirtingais valdymo lygmenimis ir ypatybėmis, įskaitant žmogiškųjų išteklių
valdymą ir nacionalines ir regionines teisines sistemas ir procesus.

Šio tyrimo paskirtis – atskleisti, kaip valstybės narės mokėsi iš praeities ir kaip
administracinių gebėjimų gerinimas padeda geriau rengtis 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiui. Keturiolikoje atvejo tyrimų aprašoma su administracinių sistemų parengimu
susijusi esama padėtis Austrijoje, Bulgarijoje, Kroatijoje, Čekijos Respublikoje, Estijoje,
Suomijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Italijoje, Liuksemburge, Lenkijoje, Švedijoje
ir Jungtinėje Karalystėje. Kai kuriuose iš atvejo tyrimų daugiausia dėmesio skiriama tam
tikroms veiksmų programoms, kituose tyrimuose apžvelgiama padėtis kurioje nors vienoje
valstybėje narėje. Reikėtų pažymėti, kad atvejo tyrimai pagrįsti rengimo metu turėtais
dokumentais ir informacija, taip pat apklausomis, kuriose dalyvavo atitinkamos valdžios
institucijos. Pasirengimo 2014–2020 m. laikotarpiui etapu pastebėta, kad toje pačioje
valstybėje narėje informacijos teikimo lygis skiriasi. Skirtingiems suinteresuotiesiems
subjektams pateikiant nuomonę lieka erdvės nepritarimui, netgi toje pačioje valstybėje
narėje. Taip pat galėjo būti, kad dėl apklaustų valdžios institucijų apdairumo buvo
susilaikyta pateikti nuomonę. Atvejo tyrimuose nagrinėjami trys pagrindiniai aspektai:
esama su programavimu susijusi padėtis, esama su administracinių gebėjimų rengimu
susijusi padėtis ir įvairių veiksnių (pvz., veiksmų programų ir valdyme ir įgyvendinime
dalyvaujančių subjektų kiekio pokyčių, taip pat paramos telkimo pagal temas pokyčių)
poveikis administraciniams gebėjimams.

Esama programavimo padėtis
Apskritai, partnerystės procesas truko ilgai ir buvo sudėtingas sykiu užtikrinant
vadovavimosi principais „iš apačios į viršų“ ir „iš viršaus į apačią“ pusiausvyrą. Kai kuriose
šalyse vykstant partnerystės procesui imtasi institucinių reformų, taip pat pakito požiūris į
veiksmų programų struktūrą. Kadangi sukurtos naujos kelių fondų lėšomis finansuojamos
veiksmų programos, sumažėjo bendras veiksmų programų skaičius. Nors valstybės narės iš
esmės palankiai vertino partnerystės proceso stiprinimą, tačiau buvo kritiškai vertinami
skirtingi suinteresuotųjų subjektų interesai ir sprendimo priėmimo proceso sudėtingumas.

Dėl ilgai užtrukusių tarpinstitucinių derybų reguliavimo sistema įsigaliojo tik 2013 m.
gruodžio mėn., taigi, buvo vėluojama baigti rengti programavimo dokumentus. Nors kai
kurios valdžios institucijos palankiai vertino Europos Komisijos vaidmenį per pasirengimo
procesą siūlant konstruktyvią paramą, tačiau kitos valdžios institucijos kritikavo nenuoseklų
grįžtamąjį ryšį tarp neoficialių ir oficialių susitikimų, taip pat tarp skirtingų pareigūnų ir
tarnybų.

Administraciniai gebėjimai
Apskritai, valstybės narės remsis programų valdymo patirtimi, įgyta ankstesniu (-iais)
programavimo laikotarpiu (-iais). Galimybė sumažinti veiksmų programų kiekį daugelyje
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šalių ne supaprastins veiksmų programų struktūras, o padarys jas sudėtingesnes.
Apklausos atskleidė, kad 2007–2013 m. administraciniai sunkumai kilo dėl žmogiškųjų
išteklių, t y., darbuotojų kaitos, žinių ir patirties trūkumo arba netgi atitinkamos
administracinės sistemos nebuvimo. Manoma, kad darbuotojų kaita ir toliau kels problemų.
Reaguodamos į finansų ir ekonomikos krizę kai kurios valstybės narės, siekdamos padidinti
veiksmingumą ir sutaupyti viešųjų finansinių išteklių, pakeitė administracinę struktūrą.
Kitose valstybėse narėse dėl 2014–2020 m. programavimo proceso padidėjo darbuotojų
dalyvavimo mastas naudojantis techninei pagalbai skirtais biudžetais, kurie buvo padidinti
siekiant finansuoti žmogiškuosius išteklius.

Įvairių veiksnių poveikis administraciniams gebėjimams
Valstybės narės teigiamai vertina savo gebėjimų veiksmingumą. Vis dėlto, valstybių narių
atlikti savo veiklos vertinimai ne visuomet sutampa su Europos Komisijos atliktais
vertinimais. Komisijos vertinimai pateikiami pozicijos dokumentuose, kurie pagrįsti 2007–
2013 m. programavimo laikotarpio patirtimi, atskleidžiančia, kad 2007–2013 m. būta
bendrų trejopo pobūdžio administracinių gebėjimų kliūčių. Tai su teisėkūros, organizacinės
ar procedūrų sistemos pokyčiais siejamas institucinis nestabilumas, didelė darbuotojų kaita
vadovaujančiose institucijoje ir tarpinėse institucijose ir su mokymu ir profesiniu tobulėjimu
susiję trūkumai. Tam tikrų užduočių programų valdymo cikle lygmeniu sanglaudos politikai
skirti administraciniai gebėjimai labai skiriasi priklausomai nuo šalies ir programos.

Manoma, kad daugiausia administracinių sunkumų 2014–2020 m. sukelsiantis aspektas bus
veiksmingas ir efektyvus ESI fondų valdymas, nes, palyginus su 2007–2013 m., padidės
administracinių gebėjimų poreikis. Šis poreikis apima griežtesnius atskaitomybės
reikalavimus, veiklos rodiklių sistemos naujovę ir pradinius sunkumus, susijusius su
diegimu ir mokymu apie naujas e. sanglaudos duomenų keitimosi sistemas. Tokia padėtis
susijusi su vykdoma administracinių struktūrų reforma, turinčia poveikį institucijoms,
procedūroms ir žmogiškiesiems ištekliams. Kitas sunkumas – riboti su darbuotojais susiję
ištekliai ir mažesni techninei pagalbai skirti biudžetai, visų pirma ten, kur viešieji finansai
dėl ekonomikos krizės yra riboti. Valstybės narės turi galimybę nustatyti 2014–2020 m.
laikotarpiui skirtas supaprastinimo priemones; moksliniai tyrimai atskleidžia, kad
vadovaujančiosios institucijos įsipareigojo gerinti administracinius gebėjimus, kurių
bendriausi aspektai apima paramos gavėjams tenkančios administracinės naštos mažinimo
veiksmus derinant taisykles pagal prioritetus ar temas, procesų ir procedūrų koordinavimą
sumažinant atskaitomybės reikalavimus ir gerinant duomenų valdymą (taip pat per
e. sanglaudą).

Rekomendacijos
Tyrime pateikiamos įvairios rekomendacijos, skirtos ESI fondų programavimo ir
įgyvendinimo gebėjimams gerinti, išskiriant juos pagal įvairius valdymo lygmenis. Europos
Parlamento nuomone pagrindinis aspektas yra būtinybė užtikrinti griežtesnę Europos
Komisijos, Komisijos narių ir valstybių narių ministrų atskaitomybę Parlamento komitetams
administracinių gebėjimų klausimu. Tokia kontrolė padėtų Europos Komisijai atsiskaityti
Europos Parlamentui apie naujų administracinių gebėjimų vienetų vaidmenį Europos
Komisijoje ir apie daugiausia problemų (kai kurioms) valstybėms narėms keliančias sritis,
t. y., ex ante sąlygų laikymąsi, gebėjimų veiksmų planų įgyvendinimą ir veiklos sistemą ir
rezervą. Galiausiai, norint užtikrinti Europos Parlamento gebėjimą reikalauti atskaitomybės
iš kitų institucijų, būtina geriau suvokti administracinių gebėjimų veiksnius įvairiose
valstybėse narėse. Europos Parlamentas galėtų prisidėti prie šių žinių pagrindo kūrimo
diskusijomis, viešaisiais klausymais, ataskaitomis ir tyrimais, rengiamais gebėjimų
klausimais per 2014–2020 m. programų įgyvendinimo laikotarpį.


