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SANTRAUKA  
 
2005 m. lapkritį Europos Komisija ėmėsi Europos skaidrumo iniciatyvos, kuri yra kertinis 
Komisijos valdymo reformos akmuo. Europos skaidrumo iniciatyvą sudaro keturios 
pagrindinės dalys: i) visuomenės prieiga prie dokumentų; ii) valstybės tarnautojams 
taikomi etikos standartai ir taisyklės; iii) atstovų, siekiančių daryti įtaką ES sprendimų 
priėmimo procesui, interesų skaidrumas ir minimalių konsultavimosi standartų laikymasis; 
iv) skaidresnis ES lėšų naudojimas.  
 
Europos skaidrumo iniciatyvos tikslas – gerinti konsultacijų ir dalyvavimo ES institucijų 
veikloje kokybę. Būtina užtikrinti kuo skaidresnę veiklą, kadangi piliečiai turi teisę žinoti, 
kaip leidžiamos iš jų sumokėtų mokesčių gautos lėšos ir kaip naudojami politiniams 
organams patikėti įgaliojimai. Europos skaidrumo iniciatyva – vienas iš Komisijos būdų 
stiprinti visuomenės pasitikėjimą ES institucijomis. Užtikrinant skaidrumą, daugiau aiškumo 
ir geresnį prieinamumą siekiama pažangiai stiprinti Europos legitimumą ir demokratiją. 
Tarybos reglamente Nr. 1995/2006 pažymima, kad Komisija turi pranešti apie šalis, 
kurioms skiriama lėšų iš biudžeto, ir skelbti informaciją apie kitaip administruojamus 
paramos gavėjus.  
 
Europos skaidrumo iniciatyva yra svarbi didesnės bendros ES valdymo reformos dalis. 
2001 m. parengtoje Baltojoje knygoje dėl Europos valdymo apibrėžta Europos valdymo 
koncepcija, kuri grindžiama penkiais principais, t. y. atvirumu, dalyvavimu, atskaitomybe, 
veiksmingumu ir nuoseklumu. Jie svarbūs subsidiarumo ir proporcingumo principams 
stiprinti. Komisija, vėlgi siekdama gerinti valdymą Europoje, paskelbė komunikatą dėl 
konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis, kai siekiama formuoti politiką. Į šį komunikatą 
įtrauktas skyrius, skirtas minimaliems konsultacijų standartams apibrėžti.  
 
2006 m. gegužės 3 d. paskelbtoje Komisijos žaliojoje knygoje „Europos skaidrumo 
iniciatyva“ pateikiamas Europos skaidrumo iniciatyvos pagrindas. Komisija, remdamasi 
Žaliąja knyga, pasiūlė sukurti savanorišką lobistų registrą, kurį būtų galima rasti Europos 
Komisijos tinklavietėje. Kai tai susiję su konsultacijomis, Komisija skatino vadovautis 
minimaliais penkias kategorijas aprėpiančiais standartais. Tai aiškus konsultacijos turinys, 
tikslinių grupių konsultavimas, viešinimas, ribotas dalyvavimo laikas, pripažinimas ir 
grįžtamasis ryšys.  
 
Kalbant apie paramos gavėjų skaidrumą, skirstant struktūrinių ir Sanglaudos fondų lėšas 
svarbiausi yra Tarybos reglamentas Nr. 1083/2006 ir Įgyvendinimo reglamentas 
Nr. 1828/2006. Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 69 straipsnyje pažymima, kad valstybė 
narė ir veiksmų programą administruojanti institucija turi teikti informaciją apie vykdomus 
veiksmus ir bendrai finansuojamas programas ir šią informaciją skelbti. Su minėtąja 
informacija turi būti supažindinami Europos Sąjungos piliečiai ir paramos gavėjai. Taip 
siekiama informuoti apie Bendrijos vaidmenį ir užtikrinti, kad fondų pagalba būtų skirstoma 
skaidriai.  
 
Informacijos apie ES fondų paramos gavėjus viešinimas yra kertinis Europos skaidrumo 
iniciatyvos akmuo. Struktūrinių ir Sanglaudos fondų pagalba skirstoma remiantis bendro 
valdymo principais. Taigi remiantis šia iniciatyva siekiama užtikrinti, kad minėtoji parama 
būtų teikiama bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Komisija, vadovaudamasi bendro 
valdymo principu, patiki valstybėms narėms įgyvendinti specifines programas nacionaliniu 
lygmeniu. Informacija apie ES lėšų, kurios paskirtos bendradarbiaujant su valstybėmis 
narėmis, gavėjus administruojama valstybės narės lygmeniu. Valstybė narė savo nuožiūra 
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renkasi šios informacijos atskleidimo priemones. Taigi informacijos viešumo laipsnis 
įvairiose valstybėse narėse labai skiriasi, o dėl to, kad nesama konkrečių Bendrijos 
įsipareigojimų, sunku parengti galutinę apžvalgą, kurioje būtų nušviesta ir palyginta 
dabartinė kiekvienos programos ar projekto padėtis kiekvienoje valstybėje narėje. Kai 
kurios valstybės narės vadovaujasi principu riboti viešumą. Neretai tai lemia nacionaliniai 
teisės aktai dėl duomenų apsaugos metodų, tradicijos ir kultūros nuostatos, taip pat opios 
situacijos. Tačiau vienas elementas yra bendras. Tai minimalūs reikalavimai, kurie taikomi 
kasmet skelbiant paramos gavėjų sąrašą, įskaitant paramos gavėjo vardą, pavardę 
(pavadinimą), veiksmų programos pavadinimą ir paramos gavėjui išmokėtų viešų lėšų 
sumą. Šios taisyklės, kurias Komisija nustatė susitarusi su visomis valstybėmsi narėmis, 
yra įpareigojančios.  
 
Komisijos reglamento Nr. 1828/2006 skyriuje „Informacija ir viešinimas“ išsamiai 
apibūdinami viešinimo reikalavimų aspektai. (Veiksmų programą) administruojanti 
institucija ar valstybė narė turi parengti komunikacijos planą, kuris aprėptų visas 
struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamas veiksmų programas. Į šį planą turėtų būti 
įtrauktas ir visų tiesioginių paramos, kuri skirstoma pagal Europos sanglaudos politikos 
nuostatas, gavėjų sąrašas.  
 
Įgyvendinimo reglamente Nr. 1828/2006 raginama įsteigti Bendrijos komunikacijos 
pareigūnų tinklą. Šiuo pagrindu sukurta Europos rekonstrukcijos ir plėtros fondo (ERPF) 
informacijos ir komunikacijos platforma, t. y. tinklas INFORM (galima rasti Regioninės 
politikos tinklavietėje INFOREGIO), o bendradarbiaujant su Užimtumo GD sukurtas Europos 
socialinio fondo (ESF) tinklas INIO.  
 
Dalį tyrimo sudaro šių dviejų tinklaviečių veiklos analizė. Pagrindinės išvados: 
 
• Valstybės narės teikia atskirą informaciją ESF ir ERPF / Sanglaudos fondui. Šiuos du 

duomenų rinkinius galima gauti apsilankius Užimtumo GD ir Regioninės politikos GD 
tinklavietėse, kur dviejuose interaktyviuose žemėlapiuose pateikti tiesioginiai saitai, 
nukreipiantys į fondų paramos gavėjų sąrašus. Juos galima gauti atitinkamose 
nacionalinėse ar regioninėse valstybių narių tinklavietėse. Tik valstybės narės 
atsakingos už šiuos saitus ir jų turinį, kuris grindžiamas atitinkamų valdymo institucijų 
teikiama informacija. Taigi Komisijos tarnybos neatsako už pateiktos informacijos 
tikslumą ar išsamumą. 

 
• Regionų lygmeniu Europos skaidrumo iniciatyvos reikalavimų laikomasi patenkinamai. 

72 proc. iš 253 NUTS II lygio regionų teikia bent jau minimalią informaciją, kuri būtina 
ESF paramai gauti. 78 proc. iš šių regionų teikia informaciją ERPF / Sanglaudos fondo 
paramai gauti. Tačiau įvairių susijusių regionų teikiamos informacijos išsamumas ir jos 
pateikimo tinklavietėse būdas labai skiriasi. Skirtumus lemia duomenys, kurie teikiami 
siekiant papildyti minimalią reikalaujamą informaciją, ir atskleidžiamos informacijos 
rūšis. 

 
• Atsižvelgiant į duomenų prieinamumą ir į jų pateikimo tinklavietėse būdą galima daryti 

išvadą, kad duomenys lengvai prieinami ir kad dukart spustelėjus interneto žemėlapį iš 
karto pasiekiamas paramos gavėjų sąrašas. Antra vertus, išskyrus keletą išimčių, 
informacija teikiama tik valstybinėmis kalbomis ir reiškiama tik nacionaline valiuta, taigi 
neįmanoma palyginti duomenų ir susidaryti bendro įspūdžio.  

 
Galima daryti išvadą, kad su Europos skaidrumo iniciatyva susiję generaliniai direktoratai, 
t. y. Regioninės politikos GD ir Užimtumo GD, stengiasi aktyviai užtikrinti skaidrumą EB 
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lygmeniu. Tačiau skirtingų valstybių narių rezultatai skiriasi ir priklauso ne tik nuo šių 
valstybių, bet ir nuo jų regionų administravimo tradicijų. Šis atvejis gali būti pateisinamas, 
kadangi tai tik ankstyvasis programavimo etapas, iki šiol susidurta su nedidelėmis 
išlaidomis ir prisiimta labai nedaug įsipareigojimų, taigi iki patikrinimo, kurį Komisija ketina 
atlikti birželio mėnesį, padėtį vis dar galima taisyti. Skatinant Europos skaidrumo iniciatyvą 
taip pat naudojamasi tinklų INIO ir INFORM informacijos platinimo sistema, tačiau trukdo 
tai, kad duomenys skelbiami tik nurodomojo pobūdžio formatu. Galimas sprendimas – 
išsamesnė konsultacija naudojantis jau esamais šaltiniais (ypač Stebėsenos komiteto 
informacija) siekiant užtikrinti daugiau skaidrumo konsultuojantis.  
 
Kai vadovaujamasi bendro valdymo metodu, ypač aktualu įvertinti, kaip Europos skaidrumo 
iniciatyvos principai buvo taikomi rengiant struktūrinių ir Sanglaudos fondų projektus 
valstybės narės lygmeniu ir juos įgyvendinant, taip pat nustatyti, kiek pasiekta, su kokiomis 
kliūtimis ir kokiais apribojimais susidurta bei kokia patirtimi galėtų būti pasiremta siekiant 
dar labiau skatinti iniciatyvą.  
 
Atliekant šį tyrimą išnagrinėta keletas probleminių atvejų skirtinguose Europos Sąjungos 
regionuose. Pasiremta duomenimis iš Suomijos (Šiaurės), Italijos (Pietų), Nyderlandų 
(Vakarų) ir Lenkijos (Rytų) regionų. Skirtingais šių šalių aspektais aptarti Europos 
skaidrumo iniciatyvos principai, kuriais vadovautasi jose įgyvendinant struktūrinių fondų 
lėšas. Taip pat aptarta Europos skaidrumo iniciatyvos principų vaidmuo atsižvelgiant į 
platesnį gero valdymo kontekstą ir konsultacijų nauda rengiant programas. Komentuojant 
šių tyrimų išvadas netvirtinama, kad minėtose šalyse atlikti tyrimai visapusiškai atspindi 
padėtį visoje Europos Sąjungoje, tačiau taip sukaupta vertingų įžvalgų, susijusių su 
Europos skaidrumo iniciatyvos vaidmeniu įgyvendinant veiksmus.  
 
Svarbiausios išvados: 
 
• Komisijos kompetencija baigiasi ten, kur prasideda valstybių narių kompetencija: 

Komisija, sukurdama tinklus INFORM ir INIO, labiau siekia skatinti Europos skaidrumo 
iniciatyvą, o ne reglamentuoti valdymo institucijų veiklą. Tuo tarpu valstybių narių 
atsakomybė – užtikrinti, kad būtų skelbiami tikslūs duomenys.  

 
• Europos skaidrumo iniciatyva nepriklauso nuo vadinamosios pasitikėjimo sutarties ar 

kitokio pobūdžio finansų kontrolės ir audito.   
 
• Nesama jokių teisinių kliūčių, dėl kurių nebūtų galima laikytis (minimalių) Europos 

skaidrumo iniciatyvos reikalavimų. Minimalių Europos skaidrumo iniciatyvos reikalavimų 
neatitinka tik maža procentinė dalis valdymo institucijų. Tai labiau susiję su 
nepakankama administracine kompetencija, o ne su nenoru teikti susijusių duomenų. 
Pateiktų duomenų skirtumus lemia tai, kad stokojama norminamojo pobūdžio formato. 

 
• Kai kurios valstybės narės, siekdamos vadovautis Europos skaidrumo iniciatyvos 

principais, parengė nuosavas iniciatyvas, t. y. inicijavo interneto prezentacijas, kūrė 
skaitmenines duomenų bazes, įskaitant skaitmeninius žemėlapius ir pažangiausios 
patirties pristatymus. 

• Pristatymai ir prieigos prie duomenų sąlygos labai skiriasi. Dėl to neįmanoma jų 
palyginti ES lygmeniu.  

 
• Itin palankiai vertintinas suinteresuotųjų šalių dalyvavimas rengiant programas, tačiau 

tai, kad jos dalyvauja, nereiškia, kad bus automatiškai atsižvelgta į galimų paramos 
gavėjų interesus. Kai kurios programų dalys mažiau paklausios negu buvo tikimasi. 

 5



Policy Department B: Structural and Cohesion Policies 
_________________________________________________________________ 

 
• Tikimasi, kad supaprastinus taisykles, racionalizavus procedūras ir sumažinus riziką, 

šalys, kurioms šiuo metu sunku atitikti administracinius ir finansinius reikalavimus ir 
kurios nėra įgijusios specialių žinių apie ES subsidijų skirstymo taisykles, labiau domėsis 
struktūrinių fondų programomis ir jos dalyvaus. 

Kalbant konkrečiai, Europos skaidrumo iniciatyva susijusi su paramos gavėjų sąrašo 
paskelbimu. Šalys būtų paskatintos visapusiškai vadovautis minimaliais Europos skaidrumo 
iniciatyvos reikalavimais, jeigu būtų sugriežtinti reglamentai ir (arba) įvestos griežtesnės 
sankcijos už įsipareigojimų nevykdymą, pasirūpinta geresniu valdymo institucijų, kurioms 
nepavyksta užtikrinti atitikties dėl administracinių sunkumų, koordinavimu ir jų rėmimu.  
 
Valdymo institucijos linkusios sieti Europos skaidrumo iniciatyvą su komunikacijos planu, 
kuris yra dalis veiksmų plano ir kuris teikiamas Komisijai aptarti ir patvirtinti. Tačiau ši 
sąsaja nėra oficialiai apibrėžta Europos reglamentuose, taigi klausimas dėl Europos 
skaidrumo iniciatyvos taikymo srities ir aprėpties iš esmės lieka atviras. 
 
Tikslas, kurio siekiama nustatant minimalius reikalavimus ir įgyvendinant Europos 
skaidrumo iniciatyvą, bus pasiektas, kai teikiami duomenys bus išties naudingi ES 
piliečiams. Norint tai užtikrinti, būtina visapusiškai gerinti teikiamų duomenų naudingumą. 
Tai reiškia, kad turės būti gerinamas jų turinys ir pateikimas. Šiuo tikslu būtina vykdyti 
šiuos reikalavimus:  
 
• Turės būti teikiama ne tik minimali reikalaujama, bet ir papildoma esminė informacija. 

Kai kurios valstybėse narėse jau eksperimentuojama su papildomos informacijos 
pavyzdžiais. Ši informacija – tai: 
− išsami kontaktinė informacija, ypač informacija apie buvimo vietą (pvz., nustatoma 

pagal pašto indeksą), 
− patvirtintų projektų santraukos; veiklos sritis, kuri gali būti klasifikuojama pagal 

bendrąją nomenklatūrą; paramos rūšys (paskolos, dotacijos, rizikos kapitalas, kt.), 
− projekto partnerių aprašymas (teisinis statusas, dydis ir t. t.), 
− pateiktų paraiškų reitingavimas ir vertinimas ir t. t. 

 
• Skirtingos valstybių narių duomenų bazės turi būti lengvai surandamos ir suderintos, 

kad būtų galima susidaryti bendrą ES įspūdį apie pateiktus duomenis, tačiau taip pat ir 
išsaugoti jų aktualumą vietos lygmeniu. Šiuo požiūriu ypač svarbu:  
− kalbos klausimas (dvigubos kalbų versijos, vietos kalba); visais atvejais turėtų būti 

naudojama anglų kalba, 
− techninės procedūros, būtinos programinės įrangos, sistemiško duomenų bazių 

skaitmeninimo ir skaitmeninių žemėlapių, kuriuose nurodytos pojektų vietos ir 
temos, suderinamumui užtikrinti. 

 
Be to, remiantis Europos skaidrumo iniciatyva būtų galima nustatyti optimalias sąlygas 
visiškam duomenų pateikimo skaidrumui užtikrinti. Viena iš galimybių galėtų būti gairių, 
kurios aprėptų žiniatinklio dizainą ir turinį, pažangiausios praktikos pristatymus, projektų 
santraukų rengimą, skaitmeninių žemėlapių ir kitokio pobūdžio pristatymų, skirtų 
struktūrinių fondų skaidrumui skatinti ir susipažinti su pasiektais rezultatais, parengimas. 
Siekiant apžvelgti pateiktus duomenis ES mastu, taip pat patartina parengti dvi versijas 
(vieną vietos ir vieną anglų kalba) ir atlikti technines procedūras, skirtas skirtingų valstybių 
narių duomenų bazių atitikčiai užtikrinti.  
 
Iš esmės Europos skaidrumo iniciatyva programos administravimo lygmeniu aprėpia tik 
paramos gavėjų sąrašo paskelbimą. Taigi ši iniciatyva galėtų būti apibrėžta kaip 
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administracinis reglamentų, pagal kuriuos nustatoma, ar tenkinami reikalavimai ES 
finansavimui gauti, vykdymas, o ne orientacinis principas. Apskritai skaidrumas ir geras 
valdymas galėtų būti artimiau siejami. Rengiant programas jie galėtų atstoti pjūvio ir 
orientacinį principus.  
 
Viena iš galimybių skatinti laikytis gero valdymo principų įgyvendinant sanglaudos politiką 
galėtų būti vadinamasis gero valdymo skenavimas, taikomas formuluojant programas. 
Tikslas – formuluoti kiekvienos programos įgyvendinimo taisykles ir reglamentus taip, kad 
būtų užtikrinta procedūrų skaidrumas, geresnė prieiga prie galimų ES struktūrinių fondų 
paramos gavėjų, mažesnė dalyvių finansinė rizika ir lengvesnė administracinė našta. 
Veiklos kontekstą galėtų atstoti komunikacijos planas, kuriame išdėstyti Europos skaidrumo 
iniciatyvos principai. 
 
Sprendžiant iš įvairių respondentų atsiliepimų, būtina supaprastinti taisykles ir 
reglamentus, mažinti dalyvaujančių paramos gavėjų finansinę riziką, taip pat toliau vykdyti 
lėšų kontrolę ir stebėti, kaip jos leidžiamos. Konsultuojantis su suinteresuotomis šalimis, 
kurios jau dalyvauja struktūrinių fondų programose, tarpinių ir pagalbinių organų vartotojų 
apklausose ir kurios remia (galimus) paramos gavėjus pagal principą „iš apačios į viršų“, 
bus galima geriau suvokti, dėl kokių kliūčių ir apribojimų trukdoma dalyvauti programose. 
Šios konsultacijos turėtų būti laikomos itin svarbiomis. Remiantis jomis galėtų būti 
parengta grįžtamoji informacija apie tai, kaip atsižvelgiama į rekomendacijas.  
 
Tuo pat metu, siekiant daugiau skaidrumo konsultuojantis, galėtų pasitarnauti intensyvesnė 
konsultacija naudojantis tradiciniais šaltiniais (ypač Stebėsenos komiteto informacija). 
 
Keletas pagrindinių siūlymų, susijusių su siekiu skatinti sanglaudos politikos skaidrumą: 
• daugiau atvirumo ir daugiau grįžtamosios informacijos apie programų projektų 

vertinimo, derybų dėl sutarčių rezultatus, atmetimo priežastis ir galimybėmis apeliuoti, 
• administracinių ir finansinių procedūrų supaprastinimas, 
• paramos gavėjų finansinės rizikos mažinimas.  
 
Užtikrinus daugiau skaidrumo būtų lengviau skatinti gerą valdymą projektų administravimo 
srityje. Tikimasi, kad supaprastinus taisykles, racionalizavus procedūras ir sumažinus riziką 
šalys, kurioms šiuo metu sunku atitikti administracinius ir finansinius reikalavimus ir kurios 
neturi specialių žinių apie ES pirkimų procedūras, bus paskatintos dalyvauti struktūrinių 
fondų programose. 
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