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Valdymo poreikis, siekiant pažangos tvarios plėtros srityje

Norint, kad regioninė plėtra būtų sėkminga, nepakanka susitarti dėl to ką daryti, tačiau būtina 
sukurti mechanizmus kaip daryti. Tai yra valdymas.
Regioninė ir miestų politika turi būti įtraukta į vieningą plėtros strategiją. Reikia sukurti 
mechanizmus, kurie padėtų išvengti skirtingų sričių politikos prieštaravimo viena kitai. 
Pažanga tvarios plėtros srityje įmanoma tik pagerinus valdymą.
Europos Parlamento teminio skyriaus „Valdymas ir partnerystė vykdant regioninę politiką“ 
užsakytas tyrimas parodė partnerystės principo įgyvendinimo skirtumus ir sunkumus. Iš 
tikrųjų nėra vieno partnerystės modelio, bet yra 27 skirtingi jos įgyvendinimo būdai, kuriuose 
atsižvelgiama į kiekvienos valstybės narės institucinį pobūdį. Sėkminga partnerystė reikalauja 
tam tikrų investicijų proceso pradžioje, tačiau vėliau teikia naudos laiko, pinigų ir 
veiksmingumo prasme.
Tikrovėje regioninės plėtros koncepcija ir jos įgyvendinimas dažnai susiduria su dirbtiniu 
pasidalinimu tarp administracinio sektoriaus ar institucijos ir politinio sektoriaus. Struktūros 
vis mažiau atitinka piliečių poreikius vis labiau tarpusavyje susijusiame pasaulyje.
Štai keletas pavyzdžių, kurie turi būti išspręsti:
 Viešosios organizacijos (Europos Sąjunga, valstybė, regionas, savivaldybė ir kitos) turi 

valdžios įgaliojimus, biudžetus, strategijas, darbotvarkę. Kaip suderinti bendrus 
klausimus?

 Kiekvienu lygmeniu nustatoma sektorių politika: transporto, švietimo, socialinė, 
kultūros, apgyvendinimo, energetikos ir t. t. Ar sprendimus priimantys asmenys numato 
poveikį kitoms politikos sritims?

 Vienoje teritorijoje (pavyzdžiui, savivaldybėje, regione) Europos reglamentai ERPF
(Europos regioninės plėtros fondas) numato integruotą požiūrį. Ar tai vykdoma? Kaip 
toje pačioje teritorijoje yra naudojami kiti Europos fondai: EŽŪKPF, ESF, 7-oji 
bendroji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programa?

 Kokie yra darbo metodai, kurie naudojami veiklai tarp kiekvienos institucijos tarnybų
(tiek Europos Komisijos generalinių direktoratų, tiek ir miesto tarnybų bei ministerijų ir 
regioninių tarybų tarnybų) užtikrinti?

 Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse turi būti užbaigta decentralizacija, kad 
regionų ir vietos klausimai būtų sprendžiami geriau.

Nuo integruoto požiūrio koncepcijos iki valdymo priemonės

Integruoto požiūrio koncepcija (tai yra gilesnė visų politikos sričių, turinčių teritorinį, 
ekonominį ir socialinį poveikį, integracija) yra vis labiau skatinama Europos Sąjungos teisės. 
Ši koncepcija gimė iš poreikio panaikinti susiskaidymą.
Dabar tai yra laikoma būtinybe, kuri konstatuojama įvairiuose Europos Sąjungos institucijų 
dokumentuose, ypač sanglaudos politikos srities dokumentuose. Tai tapo leitmotyvu, darančiu 
Europos politiką veiksmingesnę. Tačiau kaip pereiti nuo koncepcijos į praktinį taikymą?
Jei integruotas požiūris yra pripažįstamas kaip būtinybė atsižvelgti į įvairias tematikas,
susijusias su vienu projektu, tai valdymas yra realizavimo mechanizmas. Valdymas yra 
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priemonė bendradarbiavimo ir sprendimų priėmimo būdams nustatyti:
 dėl to paties klausimo;
 tarp įvairių viešų ir privačių veikėjų;
 tarp įvairių teritorinių vienetų;
 tarp įvairios viešosios politikos.

Kad valdymas būtų veiksmingas, reikia naudoti projekto valdymo priemonę. Projekto 
valdymas yra pagrįstas tam tikromis, dažniausiai labai paprastomis taisyklėmis. Ši priemonė, 
dažniausiai naudojama įmonėse, ne tik leidžia įmonei sukurti naują produktą vis 
kompleksiškesnėje aplinkoje, bet ji naudojama ir projektams, finansuojamiems iš struktūrinių 
fondų, vykdyti. Tai yra priemonė, skirta sąveikai tarp įvairių suinteresuotų veikėjų užtikrinti,
ir daro integruotą požiūrį veiksmingą.

Naujos Europos Sąjungoje jau įgyvendintos valdymo formos 

Pavyzdžiui: 

 Bendrijos iniciatyvos, tokios kaip URBAN I ir II miesto kvartaluose bei LEADER 
kaimo vietovėse, parodė sistemos pajėgumus.

 Europos Komisija, dalyvaujant 12 generalinių direktoratų, kurių veiklą koordinavo 
regioninės politikos generalinis direktoratas, sukūrė darbo grupę, skirtą miestų 
klausimams.

 URBACT papildė tinklų, kurie įgyvendina projektų valdymą, skaičių. Ir nuo 2008 m. 
septyni tinklai yra skirti specialiai valdymui.

 Bendrojo struktūrinių fondų reglamento 11 straipsnyje raginama taikyti partnerystės 
principą, tai yra konsultuotis ir įtraukti pilietinę visuomenę bei socialinius ir
ekonominius veikėjus į koncepciją bei veiklos programų įgyvendinimą.

 Valstybės narės susitarė dėl Teritorinės darbotvarkės – strateginio dokumento, skirto 
skatinti labiau atsižvelgti į nacionalinės bei Europos Sąjungos politikos teritorinį 
aspektą. Pirmosios teritorinės darbotvarkės įgyvendinimo programos veiklos planas, 
kuriame numatyta daugelis veiksmų, yra skirtas būtent teritoriniam valdymui stiprinti
įvairiais lygmenimis. Siekiant geriau atsižvelgti ir valdyti viešosios politikos teritorinį 
poveikį, būtina optimizuoti sąveiką tarp įvairių teritorinių vienetų.

 Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės sukūrimas (ETBG) (pirmu pavyzdžiu 2008 
m. sausio mėnesį tapo Lille-Tournai-Courtrai miestų Eurometropolis) reikalauja naujo 
valdymo.

 Pagal Europos bendrijos 7-ąją bendrąją mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 
demonstravimo veiklos programą Europos Komisija įkūrė socialinę platformą, skirtą 
socialinei sanglaudai miestuose, pavadintą SOCIAL POLIS.

 Savo būsimoje Žaliojoje knygoje dėl teritorinės sanglaudos Europos Komisija aptars 
valdymą.
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 Galiausiai, teritorinei sanglaudai skirtoje dalyje Lisabonos sutartis taip pat reikalauja 
skirti didesnį dėmesį valdymo klausimams.

PASIŪLYMAI

Įžanga
Nauji valdymo metodai nepakeičia viešųjų institucijų (Europos, nacionalinių, regioninių ir 
vietos), kurios turi savo įgaliojimus ir biudžetus, tačiau jie sudaro joms galimybę įgyvendinti 
jų pačių politiką bendrai su visais veikėjais (viešaisiais ir privačiais), suinteresuotais tuo pačiu 
klausimu.

Taigi nuo šiol reikia pasirinkti ir imtis veiksmų, kurie leistų kokybiškai ir kiekybiškai plėtoti
šiuos naujus valdymo metodus.

Valdymas ir Europos fondai
 Kaip gali būti pagerintas valdymas, įgyvendinant struktūrinius fondus, kad 2007-

2013 m. veiksmų programos būtų kiek įmanoma veiksmingesnės?
 Kokias valdymo priemones gali inicijuoti Europos Komisija, kad būtų suderinti 

įvairūs Bendrijos fondai (struktūriniai fondai, Bendrijos mokslinių tyrimų ir plėtros 
programa, EŽF, EŽŪKPF ir t. t.)?

 Ar būsimoje sanglaudos politikoje po 2013 metų reikia sanglaudos fondą ir ERPF 
sujungti su kitais fondais?

 Ar nuo 2014 metų reikia numatyti reglamentus, įvedančius privalomą integruoto 
požiūrio taikymą bei valdymo priemonių naudojimą, norint pasinaudoti Europos 
fondais (laikantis subsidiarumo)?

Pasiūlymai dėl valdymo plėtros viešosiose organizacijose

 Ar Europos Komisija gali parengti valdymo įgyvendinimo gaires, nepažeidžiančias 
valstybių narių institucinės tvarkos?

 Ar reikia aiškiau apibrėžti regionų valdžios institucijų įgaliojimus pagal Lisabonos 
sutarties 274 straipsnį, kuris numato atsakomybės už programų įgyvendinimą 
decentralizaciją regiono lygmens link?

 Ar reikia steigti už teritorinę plėtrą atsakingą formalią ministrų tarybą, siekiant 
progreso sanglaudos politikos ir teritorinio aspekto srityse?

 Kaip Europos Komisija, valstybės narės bei regionų ir vietos valdžios institucijos gali 
paskatinti kaimo ir miesto bei periferinių projektų valdymo plėtrą?

 Kaip Europos Sąjungos institucijos gali paskatinti naudojimąsi Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupe (ETBG) kaip tarpvalstybinio valdymo priemone ir kokių 
priemonių reikia imtis, kad tai būtų daroma sėkmingai?
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 Kaip paskatinti veiksmų, susijusių su valdymu, įgyvendinimą pagal pirmąją Teritorinės 
darbotvarkės, patvirtintos 2007 m. lapkričio 23 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime
Azorų salose, įgyvendinimo programą?

 Kaip suderinti Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles, siekiant užtikrinti 
horizontalų darbą klausimais, įtraukiančiais daugelį Parlamento komitetų, bei skiriant 
užduotis laikinosioms darbo grupėms (pavyzdžiui, grupei dėl laikinosios komisijos dėl 
finansinių perspektyvų).

Naujojo valdymo rezultatų rodikliai ir vertinimas
 Kaip Europos Komisija, bendradarbiaudama su suinteresuotais veikėjais, gali nustatyti 

valdymo įgyvendinimo rodiklius?
 Kaip galima panaudoti naują programą ORATE dirbant su valdymo rodikliais?

 Prancūzijai pirmininkaujant ES bus paskelbta idėja sukurti „tvaraus miesto ženklą“, 
nustatant tvaraus miesto kriterijus. Kaip užtikrinti, kad valdymo aspektas būtų įtrauktas į 
tvaraus miesto sampratą ir kriterijus?

 Kaip partnerystės principą galima taikyti vertinimo etape? 
 Kaip audito ex-post procedūra gali būti labiau nukreipta į projektų poveikį?

 Kokius galima sukurti mechanizmus, kad, taikant partnerystės principą, būtų galima 
kokybiškai pasirinkti partnerius?

 Kaip įvertinimas ex-post gali būti labiau nukreiptas į projektų kokybinius aspektus?

 Kaip paskatinti privalomas poveikio vertinimo procedūras nuo projektų įgyvendinimo 
pradžios?

Aiškinti – įtikinti – formuoti – skleisti pažangią valdymo praktiką
 Kokius kitus veiksmus galima numatyti, siekiant skleisti pažangią valdymo praktiką?
 Kaip veikiantys Europos tinklai galėtų plėtoti savo veiksmus valdymo srityje ir taip 

prisidėti prie valdymo metodų veiksmingumo didinimo?
 Kaip galima pasinaudoti miestų ir regionų tinklais, siekiant skleisti projektų valdymo 

žinias?
 Kaip paskatinti deputatus ir viešųjų institucijų tarnautojus pasinaudoti techninei 

pagalbai skirtais finansiniais ištekliais ir mokytis valdymo, ypač projektų valdymo?

 Ar universitetams ir kitoms aukštojo arba technologijų mokslo įstaigoms galima skirti 
struktūriškesnį valdymo plėtojimo vaidmenį?

 Kokį vaidmenį, skatinant naujus valdymo metodus, gali atlikti Regionų komitetas?
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