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Pārvaldības nepieciešamība ilgtspējīgas attīstības progresam

Sekmīgai reģionālajai attīstībai nepietiek vienoties par to, ko darīt, ir svarīgi izveidot 
mehānismus, kā darīt, proti, pārvaldību.
Reģionālā un pilsētu mērogā politika jāiekļauj integrētas attīstības stratēģijā. Jāizveido 
mehānismi, kas ļauj novērst dažādu politiku sadursmes. Ilgtspējīgas attīstības progress 
iespējams vienīgi, uzlabojot pārvaldību.
Eiropas Parlamenta Politikas virziena departamenta prasītais pētījums par „Pārvaldību un 
partnerattiecībām reģionālajā politikā” ir parādījis atšķirību un grūtības partnerattiecību 
principa piemērošanā. Patiesībā nav vienota partnerattiecību modeļa, bet 27 atšķirīgas pieejas 
tā piemērošanai, ņemot vērā katras dalībvalsts institucionālās iezīmes. Sekmīgām 
partnerattiecībām patiesībā vajadzīgs zināms ieguldījums procesa iesākumā, taču tas 
atmaksājas laika, naudas un efektivitātes ziņā.
Dzīvē reģionālās attīstības koncepcija un īstenošana bieži saduras ar mākslīgu dalījumu starp 
nozari vai administratīvo vienību un politiku. Struktūras arvien mazāk atbilst pilsoņu 
prasībām pasaulē, kas ir aizvien vairāk savstarpēji atkarīgāka.
Lūk, daži bloķēšanas situāciju piemēri, kas jāatrisina ar pārvaldības palīdzību:
 Valsts (Eiropas Savienības, valsts, reģiona, kopienas un citas) organizācijām ir sava 

vara, budžets, stratēģijas izvēle, plāni. Kā izveidot saskaņu kopīgos jautājumos?

 Katrā līmenī ir izveidota nozaru politika: transporta, izglītības, sociālā, kultūras, 
mājokļa, enerģijas u.c. Vai to veidotāji paredz ietekmi uz citām politikām?

 Vienā teritorijā (piemēram, kopienā, reģionā) Eiropas FEDER (Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds) noteikumi prasa vienotu pieeju. Vai tā tiek īstenota? Kā ir ar citu 
Eiropas fondu – FEADER, FSE, Septītā pētniecības un attīstības pamatprogramma 
(PCRD) – izmantošanu tajā pašā teritorijā?

 Kādas darba metodes tiek izmantotas starp katras institūcijas dienestiem (gan Eiropas 
Komisijas ģenerāldirektorātiem, gan pilsētu dienestiem ar ministriju starpniecību un 
ģenerālpadomju dienestiem), lai darbotos vispusīgi?

 Dažās Eiropas Savienības dalībvalstīs decentralizācija jāpabeidz, lai labāk risinātu 
reģionālus un vietējus jautājumus.

No vienotas pieejas koncepcijas līdz pārvaldības līdzeklim

Eiropas tiesību aktos arvien izplatītāka ir integrētas pieejas koncepcija, proti, visu politiku ar 
teritoriālu, ekonomisku un sociālu ietekmi padziļināta integrācija. Šo koncepciju ir radījusi 
nepieciešamība tikt ārā no izolētības.
Šobrīd to uzskata par nepieciešamību un tā atrodama daudzos Eiropas institūciju tekstos, it 
īpaši kohēzijas politikas jomā. Tā kļuvusi par vadmotīvu, lai padarītu Eiropas politiku 
efektīvāku. Taču kā pāriet no koncepcijas uz praktisku pielietojumu?
Ja integrētu pieeju uzskata par nepieciešamu, ņemot vērā dažādas ar vienu projektu 
saistītas tēmas, tad pārvaldība ir tās realizācijas mehānisms. Pārvaldība ir veids, kā 
izveidot sadarbības un lēmumu pieņemšanas veidus:
 par vienu tematu
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 starp dažādiem valsts un privātiem darboņiem
 starp dažādām teritoriālām vienībām
 starp dažādām valsts politikām

Lai pārvaldība būtu darboties spējīga, jāizmanto projekta vadības līdzeklis. Projekta vadība 
balstās uz dažiem diezgan vienkāršiem noteikumiem. Šis līdzeklis, kas galvenokārt izriet no 
uzņēmējdarbības, ļauj ne vien uzņēmumam radīt jaunu produktu arvien sarežģītākā vidē, bet 
noder arī struktūrfondu finansētu projektu sekmīgai īstenošanai. Tas ir līdzeklis sadarbības 
organizēšanai starp dažādiem iesaistītajiem darboņiem un ļauj integrētajai pieejai būt 
darboties spējīgai.

Eiropas Savienība jau ir izveidojusi jaunas pārvaldības formas

Piemēram:

 Kopienas iniciatīvas, piemēram, URBAN I un II pilsētu rajonos un LEADER lauku 
rajonos rāda sistēmas darbību.

 Eiropas Komisija ir izveidojusi darba grupu pilsētu jautājumos, kurā piedalās 12 
ģenerāldirektorāti un kuru koordinē REGIO ģenerāldirektorāts.

 URBACT ir pavairojis tīklus, kas realizē pārvaldību projekta vadības veidā. Un kopš 
2008. gada septiņi tīkli veltīti speciāli pārvaldībai.

 Struktūrfondu pamatregulas 11. pantā ir prasība piemērot partnerattiecību principu, 
proti, konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību un sociāli-ekonomiskajiem darboņiem un to
iesaistīšanu darbības programmu izstrādē un īstenošanā.

 Dalībvalstis ir vienojušās par teritoriālo plānu, stratēģisku dokumentu valstu un Eiropas 
politiku teritoriālās dimensijas ievērošanas palielināšanai. Pirmās teritoriālā plāna 
īstenošanas programmas rīcības līnija, kurā ietilpst vairākas darbības, ir veltīta vienīgi 
teritoriālās pārvaldības pastiprināšanai vairākos līmeņos. Lai labāk ņemtu vērā un 
apgūtu valsts politiku teritoriālo ietekmi, ir svarīgi optimizēt sadarbību starp dažādām 
teritoriālām vienībām.

 Eiropas Pārrobežu sadarbības grupas (EPSG) (kuras pirmais piemērs ir Eirometropole 
Lille-Turnē-Kurtrē 2008. gada janvārī) izveide prasa izmantot jaunu pārvaldību.

 Septītajā pētniecības un attīstības pamatprogrammā (Atbalsta rīcība) Eiropas Komisija ir 
uzsākusi SOCIAL POLIS, sociālu platformu sociālai kohēzijai pilsētās.

 Nākamajā Zaļajā grāmatā par teritoriālo kohēziju Eiropas Komisija runās par 
pārvaldību.

 Visbeidzot, tajā daļā, kas veltīta teritoriālajai kohēzijai, Lisabonas līgumā ir prasīts arī 
veltīt īpašu uzmanību pārvaldības jautājumam.

IETEIKUMI

Ievads
Jaunās pārvaldības metodes neaizvieto valsts (Eiropas, valsts, reģionālās vai vietējās) 
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institūcijas, kam ir sava kompetence un budžets, bet sniedz tām iespēju īstenot savu politiku 
saskaņoti ar visiem darboņiem (valsts un privātiem), uz kuriem attiecas viens un tas pats 
jautājums.

Līdz ar to tie izvēlas un piemēro tādu rīcību, kas ļauj kvalitatīvi un kvantitatīvi attīstīt jaunās 
pārvaldības metodes.

Pārvaldība un Eiropas fondi
 Kā struktūrfondu īstenošanā iespējams uzlabot pārvaldību, lai rīcības programma 

2007.–2013. gadam būtu pēc iespējas efektīvākā?

 Kādus pārvaldības pasākumus var ierosināt Eiropas Komisija, lai sadalītu dažādus 
Kopienu fondus (struktūrfondi, Septītā pētniecības un attīstības pamatprogramma, 
FEP, FEADER, u.c.)?

 Vai turpmākajā kohēzijas politikā pēc 2013. gada ir jāapvieno Kohēzijas fonds un 
FEDER ar citiem fondiem?

 Vai no 2014. gada ir jāparedz regulas, kas padarītu obligātu integrētu pieeju un 
pārvaldības līdzekļu izmantošanu, lai varētu iegūt Eiropas līdzekļus (ievērojot 
subsidiaritāti)?

Pārvaldības attīstības priekšlikums valsts organizācijās

 Vai Eiropas Komisija var izstrādāt pamatnostādnes pārvaldības īstenošanai, 
ievērojot dalībvalstu institucionālo shēmu?

 Vai ir precīzāk jādefinē reģionālo iestāžu pienākumi saskaņā ar Lisabonas līguma 
274. pantu, kurā paredzēta programmu īstenošanas pienākumu decentralizācija 
reģionālā līmenī?

 Vai ir jāizveido formāla ministru padome, kas atbildētu par teritoriālo attīstību, lai 
progresētu kohēzijas politika un teritoriālā dimensija?

 Kā Eiropas Komisija, dalībvalstis un reģionālās iestādes var veicināt patiesas 
lauku/pilsētu un ārpilsētas projektu pārvaldības attīstību?

 Kā Eiropas institūcijas var sekmēt Eiropas teritoriālās sadarbības grupas (ETSG) 
izmantošanu par pārrobežu pārvaldības instrumentu un ar kādiem līdzekļiem, lai tas 
notiktu sekmīgi?

 Kā veicināt Teritoriālās programmas, kas pieņemta Azoru salu padomē 2007. gada 
23. novembrī, pirmās īstenošanas programmas ar pārvaldību saistītās darbības 
īstenošanu?

 Kā Eiropas Parlamenta iekšējo reglamentu piemērot tā, lai būtu iespējams vispusīgs 
darbs jautājumos, kas apvieno vairākas Parlamenta komitejas, uzticot uzdevumu 
pagaidu grupai (piemēram, līdzīgi pagaidu komitejai Finanšu plāna jautājumos).

Jaunās pārvaldības rādītāji un rezultātu aprēķins
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 Kā Eiropas Komisija, sadarbojoties ar iesaistītajiem darboņiem, var izstrādāt 
pārvaldības īstenošanas rādītājus?

 Kā iespējams izmantot jauno ORATE programmu darbā ar pārvaldības rādītājiem?

 Francijas ES prezidentūras laikā tiks pasludināta ideja izveidot „ilgtspējīgas pilsētas 
zīmolu”, kas iekļautu ilgtspējīgas pilsētas orientiera izstrādi. Kā nodrošināt, ka 
pārvaldības dimensija būtu ilgtspējīgas pilsētas jēdziena daļa un līdz ar to iekļauta 
ilgtspējīgas pilsētas orientierī?

 Kā iespējams piemērot partnerattiecību principu novērtēšanas posmā?
 Kā ex post audita procedūra var vairāk koncentrēties uz projektu ietekmi?

 Kādus mehānismus iespējams īstenot, lai varētu kvalitatīvi izvēlēties partnerus, 
piemērojot partnerattiecību principu?

 Kā ex post novērtējums var vairāk koncentrēties uz projektu kvalitātes aspektu?
 Kā jau no projektu izveides brīža veicināt obligātas ietekmes novērtējuma procedūras?

Izskaidrot – pārliecināt – mācīt – izplatīt labu pārvaldības praksi
 Kādus vēl pasākumus var ieplānot, lai attīstītu labas prakses izplatīšanu pārvaldības 

jautājumos?

 Kā esošie Eiropas tīkli varētu attīstīt savu darbību pārvaldības jomā un sniegt 
ieguldījumu, lai pārvaldības metodes kļūtu darboties spējīgas?

 Kā iespējams izmantot daudzos esošos tīklus starp pilsētām un reģioniem, lai izplatītu 
zināšanas par projektu vadību?

 Kā mudināt valsts pārvaldes deputātus un ierēdņus izmantot tehniskās palīdzības finanšu 
līdzekļus izglītošanai par pārvaldību un it īpaši projektu vadību?

 Vai iespējams pārvaldības attīstībā piešķirt strukturētāku lomu universitātēm un citām 
augstākās vai tehniskās izglītības iestādēm?

 Kāda var būt Reģionu komitejas loma jaunu pārvaldības metožu veicināšanā?
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