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SANTRAUKA 

Koncepcinis pagrindas 

Norint suprasti Bendrijos ir nacionalinio lygmens urbanistinę politiką vargingų miestų rajonų 
labui, visų pirma reikia pabandyti apibrėžti šį savotišką urbanistinį kontekstą: vargingas 
miesto rajonas yra miesto teritorija, nukenčianti dėl socialinių, ekonominių, transporto, 
kultūrinių, aplinkos, saugumo, miesto planavimo ir būsto problemų santalkos.  

Todėl, atsižvelgiant į daugybę vargingiems miestų rajonams būdingų problemų, pagrindinis 
veiksnys, kuris užtikrintų sėkmingą jų atgaivinimą, yra sektorinio požiūrio arba suskaidymo 
ribų peržengimas pereinant prie integruoto požiūrio. 

Beje, pačią sąvoką „integruotas požiūris“ tikslinga paaiškinti, nes ji sudėtinga: 

• apima vertikaliąją skirtingų sprendimų priėmimo lygmenų ir viešojo sektoriaus 
veikėjų (Europos Sąjungos, valstybės, apskrities, rajono, savivaldybės, seniūnijos) 
integraciją ir horizontaliąją viešojo ir privačiojo sektorių arba vidinę institucijų ir 
viešųjų paslaugų teikėjų politinio ir administracinio lygmens integraciją; 

• aprėpia skirtingų rūšių finansines priemones (Bendrijos, nacionalines, regionines, 
vietos, privačias), atlieka sverto funkciją ir užtikrina veiksmų tvarumą;  

• reiškia, kad bus sukurtas ir sutelktas vietos socialinis kapitalas, galintis suteikti 
konkrečią formą „teritoriniam pilietiniam valdymui“ ir apimantis įvairius projekto 
etapus: koncepcijos kūrimą, planavimą, vykdymą, stebėjimą ir vertinimą bei 
socialinio kapitalo sutelkimą siekiant kurti projektus, kuriems pritartų gyventojai; 

• jame ypač daug dėmesio skiriama tvariam vystymuisi. 

Atsižvelgiant į tokias aplinkybes reikia pabrėžti, kad, norint integruotą požiūrį įdiegti 
praktiškai, ypač svarbūs suinteresuotų viešųjų ir privačiųjų veikėjų įsitraukimas ir 
gebėjimas bendradarbiauti, nepaisant to, kad įgyvendinant konkrečias iniciatyvas tokį 
bendradarbiavimą užtikrinti sudėtingiau.  

 

Europinės vargingų miestų rajonų politikos etapai 

Miestų politika neturi teisinio pagrindo, kuris būtų įtvirtintas Europos Sąjungos sutartyje ir 
Europos bendrijos steigimo sutartyje.  

Tačiau bėgant metams, siekdama padidinti Bendrijos politikos veiksmingumą, Europos 
Sąjunga susidomėjo miestų ir jų vargingų rajonų atgaivinimo ir vystymosi klausimu. Tada ji 
patvirtino konkrečias politines iniciatyvas.  

Visos šios iniciatyvos leido vis aiškiau suvokti – ir Europos, ir valstybių narių lygmenimis, 
kad miestai ir aglomeracijos prisideda prie augimo ir užimtumo. Be to, jos prisidėjo kuriant 
integruoto požiūrio koncepciją ir skatinant jį taikyti apibrėžiant bei įgyvendinant miestų ir 
vargingų rajonų vystymosi strategijas.  
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Pagrindiniai šio proceso etapai tokie:  

• patvirtinta Žalioji knyga dėl miestų aplinkos (1990), komunikatas „Miestų klausimas: 
europinės diskusijos gairės“ (1997) ir Tvaraus miestų vystymosi veiksmų planas 
(1998), kurie liudija apie prasidėjusį suartėjimą aplinkai ir miestams svarbiais 
klausimais; 

• patvirtinta Bendrijos erdvės plėtros schema (1999), kuri tapo tikros europinės 
vargingų miestų rajonų politikos atskaitos tašku; 

• pradėti įgyvendinti miestų bandomieji projektai (1990–1993), Bendrijos iniciatyvos 
URBAN (1994–1999) ir URBAN II (2000–2006), kuriomis skatinama imtis konkrečių 
veiksmų miestų ir vargingų jų rajonų labui; 

• pasirašytas Bristolio susitarimas (2005), kuriame „tvari Bendrija“ apibrėžiama kaip 
vieta, kur būtų malonu gyventi ir dirbti šiandien ir rytoj; 

• patvirtinta Leipcigo chartija (2007), kurioje visų pirma atkreiptas dėmesys į 
vargingus miestų rajonus ir apibrėžtos vargingų miestų rajonų strategijos 
integruotoje miestų vystymosi politikoje; 

• patvirtinta Teritorinė darbotvarkė (2007), kurioje miestų politika nurodoma kaip 
viena svarbiausių struktūrinių fondų veiksmų sričių 2007–2013 m.; 

• pradėtas Miestų auditas, padedantis rinkti statistinius duomenis apie gyvenimo 
kokybę Europos miestuose; 

• priimta Žalioji teritorinės sanglaudos knyga (2008), kurioje siūlomi būdai, kaip 
pasiekti teritorinę sanglaudą, ir skatinamos diskusijos apie jos įgyvendinimą. 

Pradiniu laikotarpiu (1990–1999 m.) integruoti veiksmai nebuvo visuotinai suprasti ir 
įgyvendinami praktiškai, bet Bristolio susitarimu, Leipcigo chartija ir Teritorine darbotvarke 
pasiektas integruoto požiūrio koncepcijos pažanga. Beje, Lisabonos strategija (2000), o 
vėliau ir Geteborgo strategija (2001) taip pat prisidėjo prie šios raidos, visų pirma 
integruojant konkurencingumo ir tvaraus vystymosi koncepcijas.  

Miestų ir vargingų miestų rajonų politikos istorijoje ir raidoje Europos Parlamentas 
visuomet, ypač per Regioninės plėtros komiteto veiklą, atliko varomosios jėgos vaidmenį.  

 

2000–2006 m. programavimo laikotarpio veiksmų vargingų miestų 
rajonų labui rezultatai 

Struktūrinių fondų 2000–2006 m. programavimo laikotarpiu Bendrijos urbanistinė politika 
vargingų miestų rajonų labui įgijo nemažą mastą, ypač įgyvendinant iniciatyvą URBAN II ir 
programą URBACT I.  

Pagrindiniai Bendrijos iniciatyvos URBAN II rezultatai pasiekti šiose srityse: 

• populiarinant integruoto požiūrio koncepciją: iš šių iniciatyvų kilę veiksmai 
koordinuojami vertikaliai ir horizontaliai; 

• stiprinant decentralizavimą ir subsidiarumą: vietos valdžios institucijoms suteikiama 
vis didesnė atsakomybė, taip pat ir apibrėžiant Bendrijos miestų politiką; 

• tokiu būdu sukuriant sverto efektą: struktūrinius fondus naudojant vietos plėtros 
tikslams, galima pritraukti viešojo ir privačiojo sektoriaus investicijas. 
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Pagal šią iniciatyvą 82 proc. pagalbos skirta tokių krypčių veiksmams: fiziniam ir aplinkos 
atgaivinimui, kovai su socialine atskirtimi ir pagalbai įmonėms bei darbo vietoms kurti. 

Tuo pačiu metu programa URBACT padėjo sėkmingai pasikeisti tam tikra iniciatyvos URBAN 
patirtimi, ypač integruoto požiūrio taikymo srityje.  

Be to, per šį laikotarpį vargingiems miestų rajonams skirta intervencinė politika buvo tam 
tikru mastu sukonkretinta taikant regionines veiklos programas (RVP) ir bendruosius 
programavimo dokumentus (BPD). 

Į šiuos skirtingų programų dokumentus miestų politikos problemos buvo integruotos 
nevienodai: skyrėsi ir veiksmų rūšis, ir skiriamų išteklių kiekis. Be to, galima konstatuoti, 
kad daugelis regionų miestų vystymosi elementus nagrinėjo kaip dalį tam tikrų platesnių 
priemonių, kurios nebūtinai buvo orientuotos į vargingų miestų rajonų problemas.  

Galima daryti išvadą, kad plėtojant šias iniciatyvas integruoto požiūrio sąvoka gerokai 
sustiprinta. Tačiau dar negalima tvirtinti, kad integracija, apimanti tikrą pilietišką valdymą 
ir miestų vystymosi priemonių įvaldymą, iš tiesų įvykdyta.  

 

Europos vargingų miestų rajonų politika 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu 

Nagrinėjant veiklos programas 2007–2013 m. išaiškėjo didelė senųjų ir naujųjų valstybių 
narių nelygybė įgyvendinant Bendrijos politiką, ypač vargingų miestų rajonų srityje. Visų 
pirma naujosios ES valstybės narės nepasinaudojo URBAN iniciatyva, kuri padėjo dalyvių 
vietos valdžios institucijoms įvaldyti šią politiką. Po to įstojusios naujosios valstybės narės 
miestų politiką dažnai įgyvendindavo taikydamos struktūrinius veiksmus; susidūrus su 
skubiai spręstinomis vietos problemomis, pirmenybė nebuvo teikiama integruotam 
požiūriui.  

Kiekvienos šalies nacionaliniame strateginių krypčių plane veiklos programų koncepcija 
turėjo atitikti taisykles, kuriose buvo nustatytos mažiausios į Lisabonos strategijos 
prioritetus orientuotų tikslinių priemonių procentinės dalys. Nemažai šių priemonių yra 
susijusios su miestų politika vargingų miestų rajonų naudai taikant integruotą požiūrį.  

Be to, 2007–2013 m. veiklos programose pažymima, kad labai svarbu valdyti politiką ir 
įtraukti vietos valdžios institucijas į miestų vystymosi, ypač kritinių rajonų padėties 
gerinimo, programų kūrimą ir įgyvendinimą.  

Dabartiniu programavimo laikotarpiu miesto matmeniui vidutiniškai skiriama 56,3 proc. 
veiklos programų. Jei įtrauksime regionus, gaunančius ESF finansavimą pagal regionų 
konkurencingumo ir užimtumo tikslą, šis skaičius sieks 70 proc.  

2007–2013 m. laikotarpiu integruotą miestų vystymąsi, ko gero, ypač atitinka viena 
priemonė – iniciatyva JESSICA. Iš tiesų, JESSICA skirta miestams atkurti ir veikia tarsi 
svertas, sudarantis geresnes sąlygas viešajam ir privačiajam sektoriams investuoti į miestų 
rajonus, kuriems skiriama struktūrinių fondų pagalba.  

Tuo pačiu metu vykdant programą URBACT II (2007–2013) skatinama keistis patirtimi ir 
perduoti gerąją patirtį, remiant integruotą požiūrį į vargingus miestų rajonus. Programoje 
URBACT II ypač išsamiai nagrinėjamos dvi operacijos, orientuotos į naujovių diegimą 
integruoto miestų vystymosi srityje: 
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• paspartintos iniciatyvos (Fast Track); 
• ERASMUS programa vietos ir regionų išrinktiesiems atstovams. 

Prieš nagrinėjant konkretesnius sunkumus, iškylančius valdymo institucijoms, šiame tyrime 
užsimenama apie kovos su krize priemonių paketą. Iš tiesų, susidūrę su ES krečiančia 
ekonomikos ir socialine krize, nacionalinės ir vietos valdžios institucijos linkusios drąsinti 
įgyvendinti veiksmus, skatinančius investuoti, kad vėl prasidėtų ekonomikos augimas. 
Žvelgiant iš šios perspektyvos, vargingi miestų rajonai gali būti remiami vadovaujantis 
daugeliu prioritetų.  

Išvados 

Veiksmai sunkumų patiriančių miestų rajonų labui, kuriuos Europos Komisija vykdo nuo 
praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio pradžios, parodė, kad jų sėkmingas 
įgyvendinimas daug priklauso nuo vyrų ir moterų žinių sutelkimo ir gebėjimo struktūrizuoti 
ir koordinuoti bendrus nusistatytus tikslus.  

Iš tiesų, vargingų miestų rajonų atnaujinimas ir atgaivinimas verčia susitelkti ne vien į 
išorinius struktūrinius aspektus, kurie akivaizdžiai svarbūs, bet ir ypač į nematerialiuosius 
vystymosi aspektus. Beje, vystymasis vietos lygmeniu iš esmės grindžiamas žmogiškaisiais 
ištekliais, kurių gebėjimas diegti naujoves turi būti ir struktūrinis, ir panaudojamas. 

Dėl to pirmieji Europos politikos veiksmai sunkumų patiriančių miestų rajonų labui buvo 
bandymai užpildyti paslaugų ir infrastruktūros deficitą, susidariusį dėl laipsniško miestų 
centrų tuštėjimo ir pakraščio rajonų nuskurdimo. 

Šiandien šios kategorijos veiksmai, aišku, gali ir toliau atlikti svarbų ekonominį vaidmenį 
darant poveikį pasiūlai, siekiant atremti išorinius smūgius ir spręsti naujus paklausos ir 
technologijų sričių uždavinius. Tačiau vietos lygmens – ir konkrečiai vargingų miestų 
rajonų – vystymasis daug priklauso nuo piliečių ir vietos vadovų įsitraukimo į atgaivinimo 
programas ir projektus bei į labai mažų įmonių veiklą. 

Todėl akivaizdu, kad viešoji politika turi būti sutelkta į šių veiklos lygmenų integravimą, 
remiant vietos iniciatyvas, nes vietos lygmens veikėjai geriau suvokia socialinėje 
ekonominėje ir aplinkos srityse atsirandančias galimybes. Siekiant, kad ši politika būtų 
veiksminga, būtina, kad ją suprastų vietos gyventojai ir veikėjai. 

Taigi įvairių lygmenų, ypač daugumos vargingų regionų miestų, teritorinės valdžios 
institucijos privalo skatinti rajono masto veiklą apleistuose didelių miestų centruose ir 
pakraščio rajonuose. 

Pasibaigus veiksmų atskiruose sektoriuose etapui būtų naudinga apibendrinti ir privalu kurti 
integruotas, skirtingus sektorius apimančias vystymosi strategijas. Norint tai pasiekti, 
reikės, be kita ko, atlikti pavyzdinius veiksmus, galinčius įrodyti vietos viešojo ir privačiojo 
sektoriaus veikėjų susitelkimo įgyvendinant sutartinį vystymosi planą naudą. Šie veiksmai 
turėtų būti grindžiami lanksčia viešąja politika, keitimusi patirtimi ir gerosios patirties 
pavyzdžiais, aktyviu vietos veikėjų dalyvavimu, požiūrio „iš apačios į viršų“ (angl. bottom-
up) ir hierarchinio (angl. top-down) požiūrio derinimu atsižvelgiant į atitinkamus šių dviejų 
požiūrių indėlius.  

Be to, kadangi Europos Komisija yra geriausia įvairių miesto atgaivinimo ir tinkamo 
valdymo pavyzdžių valstybėse narėse suartėjimo vieta, ji turėtų pasinaudoti šia galimybe, 
kad įtvirtintų ir sustiprintų tikrą pilietinę partnerystės ir bendradarbiavimo miesto terpėje 
kultūrą. Tik pamažu diegiant tokią kultūrą bus galima pagerinti integruotą požiūrį į 
vargingus miestų rajonus. 
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Rekomendacijos  

Norint kuo labiau padidinti tikros miestų politikos poveikį, būtų naudinga, kad Europos 
Parlamento Regioninės plėtros komitetas pasiūlytų Europos Komisijai paskelbti tokias 
laikotarpiu po 2013 metų taikytinas priemones: 

• susitarus su valstybėmis narėmis, pradėti rengti ES vargingųjų miestų rajonų 
chartiją. Ši chartija turėtų būti rengiama remiantis tam tikrais kartu nustatytais 
apibendrintais rodikliais; 

• pradėti iš naujo įgyvendinti Bendrijos iniciatyvą URBAN visose valstybėse narėse 
arba bent jau 12 ES valstybių narių. Tam pakaktų į joms skirtą bendrą paketą, kurį 
sudarytų ir naudotų jos pačios, įdėti iš anksto nustatytą kiekvienai šiai valstybei 
narei skirtų finansinių išteklių dalį; 

• programai URBACT skirti daugiau finansinių išteklių, kad ji tinkamai atliktų savo 
misiją keistis patirtimi ir vertinimais, modeliuoti ir perduoti geriausiąją patirtį bei 
padėti jai teikti techninę pagalbą vietos veikėjams; 

• šiuo tikslu URBACT turėtų patobulinti savo duomenų bazės struktūrą, kad ji taptų 
vientisesnė, o informacija apie jau įgyvendintas arba dar įgyvendinamas naujovių 
diegimo miestuose operacijas – lengviau prieinama. Ši duomenų bazė galėtų tapti 
pirmuoju žingsniu kasmetės keitimosi gerąja patirtimi ir gerosios patirties perdavimo 
biržos, daugiausia skirtos naujovių diegimo, pilietiško valdymo ir tvarumo vargingoje 
miesto terpėje temoms, įsteigimo link; 

• parengti vadovą „Pilietiškas miestų valdymas“, kuriame būtų išaiškinta tokio 
valdymo metodika. Toks vadovas būtų skirtas sprendimus priimantiems miestų 
politikams, suinteresuotiems viešojo ir privačiojo sektorių veikėjams ir pilietinės 
visuomenės atstovams. Jame turėtų būti:  
- išsamiai išaiškinti veiksniai, lemiantys integruoto ir tvaraus miestų vystymosi 

pridėtinę vertę,  
- remiantis esama patirtimi, nustatyti teoriniai valdymo pagrindai, susiję su 

konsoliduotų valdymo, veikimo ir bendro turto naudojimo metodų taikymu; 

• gerinti Europos investicijų banko (EIB), Europos investicijų fondo (EIF), Europos 
regioninės plėtros fondo (ERPF) ir valstybių narių bendradarbiavimą, siekiant 
paskatinti kurti ir padėti plėtoti vietos lygmens veiklą bei tam pačiam tikslui skirti 
mikrokreditus; 

• įsteigti Europos vargingų miestų rajonų atgaivinimo fondą, kuris padėtų finansuoti 
svarbiausios infrastruktūros projektus ir kurti vietos paslaugų (pagalbos šeimoms ir 
vienišiems asmenims, nedidelės statybos, santechnikos, elektros darbų, įvairaus 
remonto ir pan.) įmones. Šis fondas dar galėtų rengti profesinius mokymus, skirtus 
sunkumų patiriantiems šių rajonų jaunuoliams, kurie norėtų bendrai pradėti 
atitinkamą veiklą;  

• naujos redakcijos URBAN skatinti iniciatyvas, kuriomis siekiama išvengti miestų 
pakraščių urbanizavimo ir paremti gyventojų grįžimą gyventi į miestų centrus; 

• remti ir skatinti amatininkų veiklą sunkumų patiriančiuose rajonuose, lygiagrečiai 
palaikant atitinkamas ženklinimo iniciatyvas. 


