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Potrzeba zarządzania w celu wspierania zrównoważonego rozwoju

Aby rozwój regionalny przebiegał pomyślnie, nie wystarczy uzgodnić, co należy zrobić, 
najważniejszą kwestią jest ustanowienie mechanizmów dotyczących tego, w jaki sposób to 
zrobić, czyli mechanizmów zarządzania.
Polityki o zakresie regionalnym i miejskim powinny być elementem strategii zintegrowanego 
rozwoju. Należy wdrożyć mechanizmy, które pozwolą uniknąć wzajemnego przeciwdziałania 
polityk. Postępy zrównoważonego rozwoju można zapewnić jedynie na drodze poprawy 
zarządzania.
Badanie przeprowadzone na zlecenie departamentu tematycznego Parlamentu Europejskiego, 
dotyczące „zarządzania i partnerstwa w ramach polityki regionalnej”, ujawniło różnice 
i trudności w stosowaniu zasady partnerstwa. Nie ma jednego modelu partnerstwa, istnieje 27 
różnych sposobów jego stosowania, uwzględniających charakterystykę instytucjonalną 
poszczególnych państw członkowskich. Powodzenie partnerstwa wymaga na początku 
pewnych inwestycji, ale zapewnia w konsekwencji oszczędność czasu i pieniędzy oraz 
większą wydajność.
Zaplanowanie i wdrażanie rozwoju regionalnego utrudniają w terenie sztuczne podziały 
między sektorami lub jednostkami administracyjnymi i politycznymi. W świecie coraz 
większych współzależności struktury zarządzania w coraz mniejszym stopniu odpowiadają 
potrzebom obywateli.
Oto kilka przykładów problemów, które powinny zostać rozwiązane przez odpowiednie 
zarządzanie:

 Organizacje publiczne (Unia Europejska, państwo, region, gmina i inne) mają określone 
uprawnienia, budżet, priorytety, harmonogram. W jaki sposób osiągnąć spójność we 
wspólnych kwestiach?

 Na każdym szczeblu ustalane są polityki dla poszczególnych sektorów: transportu, 
edukacji, spraw społecznych, kultury, budownictwa mieszkaniowego, energii itp. Czy 
decydenci przewidują ich konsekwencje dla innych polityk?

 Rozporządzenia wspólnotowe dotyczące EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego) zalecają stosowanie zintegrowanego podejścia na danym obszarze (np. 
gminy, regionu). Czy jest ono stosowane? Jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi 
o wykorzystywanie innych funduszy europejskich, takich jak EFRROW – EFS –
siódmy program ramowy na rzecz badań i rozwoju technologicznego (FP7) – na tym 
samym obszarze?

 Jakie metody pracy są systematycznie stosowane przez służby każdej instytucji (od 
dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej, poprzez ministerstwa i organy regionalne, 
aż po organy miejskie) z myślą o przekrojowym funkcjonowaniu?

 W niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej powinno się uzupełnić 
proces decentralizacji, aby skuteczniej zajmować się kwestiami regionalnymi 
i lokalnymi.

Od koncepcji zintegrowanego podejścia do narzędzia zarządzania

Koncepcja zintegrowanego podejścia, to jest głębszej integracji wszystkich polityk mających 
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wpływ terytorialny, gospodarczy i społeczny, jest coraz bardziej promowana w legislacji 
europejskiej. Koncepcja ta narodziła się z potrzeby przekroczenia podziałów.
Zintegrowane podejście jest obecnie uważane za konieczność, do tego stopnia, że odwołanie 
do niego znajduje się w wielu dokumentach instytucji europejskich, zwłaszcza w dziedzinie 
polityki spójności. Stało się ono motywem przewodnim działań na rzecz większej 
skuteczności polityk europejskich. W jaki sposób jednak przejść od koncepcji do jej 
realizacji?
Jeżeli zintegrowane podejście jest pojmowane jako konieczność uwzględniania 
rozmaitych problematyk związanych z jednym i tym samym projektem, to 
mechanizmem jego realizacji jest zarządzanie. Zarządzanie to sposób ustanowienia form 
współpracy i podejmowania decyzji:
 odnoszących się do jednej kwestii
 między różnymi podmiotami publicznymi i prywatnymi
 między różnymi jednostkami terytorialnymi
 w ramach różnych polityk publicznych

Aby zoperacjonalizować zarządzanie należy posłużyć się narzędziem zarządzania 
projektem. Zarządzanie projektem opiera się na pewnych regułach, często bardzo prostych. 
Narzędzie to, stosowane głównie w świecie biznesu, umożliwia przedsiębiorstwom nie tylko 
tworzenie nowych produktów w coraz bardziej złożonym środowisku, ale także powodzenie 
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Narzędzie to służy do organizacji 
interakcji różnych zaangażowanych podmiotów i umożliwia operacjonalizację 
zintegrowanego podejścia.

Nowe formy zarządzania zostały już wdrożone w Unii Europejskiej

Dla przykładu: 

 Inicjatywy wspólnotowe, jak np. URBAN I i II w dzielnicach miejskich i LEADER na 
obszarach wiejskich wykazały wydajność systemu.

 Komisja Europejska powołała do życia grupę zadaniową do spraw miejskich, 
z udziałem dwunastu dyrekcji generalnych, koordynowaną przez DG REGIO.

 URBACT zwiększył liczbę sieci, które zajmują się zarządzaniem w formie zarządzania 
projektem. Od maja 2008 r. siedem sieci poświęconych jest wyłącznie zarządzaniu.

 Rozporządzenie ogólne w sprawie funduszy strukturalnych zawiera w art. 11 wymóg 
stosowania zasady partnerstwa, czyli konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim 
i podmiotami socjoekonomicznymi oraz włączenia ich do procesu opracowywania 
i wdrażania programów operacyjnych.

 Państwa członkowskie doszły do porozumienia w sprawie agendy terytorialnej, 
dokumentu strategicznego mającego na celu uwzględnienie w większym stopniu 
wymiaru terytorialnego polityk krajowych i wspólnotowych. Jeden z kierunków 
działania w ramach pierwszego programu wdrażania agendy terytorialnej, obejmujący 
liczne działania, jest poświęcony wyłącznie wzmocnieniu zarządzania terytorialnego na 
wielu szczeblach. W celu pełniejszego uwzględnienia i opanowania wpływu 
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terytorialnego polityk publicznych niezbędne jest zoptymalizowanie interakcji między 
poszczególnymi jednostkami terytorialnymi.

 Powołanie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) (i pierwszy 
przykład Eurometropolii Lille-Kortrijk-Tournai w styczniu 2008 r.) wymaga 
zastosowania nowego zarządzania.

 W ramach siódmego programu ramowego na rzecz badań i rozwoju technologicznego 
(Support Action) Komisja Europejska uruchomiła SOCIAL POLIS – platformę 
społeczną poświęconą spójności społecznej w miastach.

 W najbliższej zielonej księdze w sprawie spójności terytorialnej Komisja Europejska 
poruszy problem zarządzania.

 Wreszcie w części poświęconej spójności terytorialnej traktat z Lizbony zawiera wymóg 
poświęcenia szczególnej uwagi kwestii zarządzania.

PROPOZYCJE

Wstęp
Nowe metody zarządzania nie mają na celu zastąpienia instytucji publicznych 
(wspólnotowych, krajowych, regionalnych czy też lokalnych), które mają określone 
uprawnienia i budżet, ale dają im możliwość prowadzenia własnej polityki w sposób spójny 
z działaniami ogółu podmiotów (publicznych i prywatnych) zaangażowanych w daną kwestię.

Należy zatem wybrać i zastosować działania, które umożliwią rozwój jakościowy i ilościowy
nowych metod zarządzania.

Zarządzanie i fundusze europejskie
 W jaki sposób można poprawić zarządzanie wdrażaniem funduszy strukturalnych, 

tak aby programy operacyjne na lata 2007-2013 stały się możliwie jak najbardziej 
skuteczne?

 Jakie środki zarządzania może zainicjować Komisja Europejska, aby uzyskać 
wyszczególnienie rozmaitych funduszy wspólnotowych (funduszy strukturalnych, 
FP7, EFR, EFRROW itp.)?

 Czy powinno się połączyć Fundusz Spójności i EFRR z innymi funduszami 
w ramach przyszłej polityki spójności po 2013 r.?

 Czy począwszy od 2014 r. powinno się przewidzieć rozporządzenia wprowadzające 
wymóg zintegrowanego podejścia i używania narzędzi zarządzania dla podmiotów 
pragnących korzystać ze środków funduszy europejskich (w poszanowaniu zasady 
pomocniczości)?

Propozycje dotyczące rozwoju zarządzania w organizacjach publicznych

 Czy Komisja Europejska może opracować wytyczne dotyczące wdrożenia 
zarządzania uwzględniającego ramy instytucjonalne państw członkowskich?
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 Czy należy bardziej szczegółowo zdefiniować obowiązki władz regionalnych 
wynikające z art. 274 traktatu z Lizbony, który przewiduje decentralizację 
wdrażania programów i przeniesienie odpowiedzialności na szczebel regionalny?

 Czy należy powołać formalną radę ministrów odpowiedzialną za rozwój 
terytorialny, aby zapewnić rozwój polityki spójności i wymiaru terytorialnego?

 W jaki sposób Komisja Europejska, państwa członkowskie i władze regionalne i lokalne 
mogą wspierać rozwój zarządzania projektami wiejsko-miejskimi i podmiejskimi?

 W jaki sposób instytucje europejskie mogą propagować odwoływanie się do 
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) jako instrumentu 
zarządzania transgranicznego i jakie narzędzia powinny jednocześnie propagować, aby 
zapewnić jego sukces?

 W jaki sposób propagować wdrażanie działań dotyczących zarządzania w ramach 
pierwszego programu wdrażania agendy terytorialnej, w sprawie którego decyzja 
zapadła podczas Rady na Azorach 23 listopada 2007 r.?

 W jaki sposób dostosować regulamin wewnętrzny Parlamentu Europejskiego, aby 
umożliwić przekrojowe prowadzenie prac w kwestiach należących do kompetencji 
wielu komisji parlamentarnych, powierzając to zadanie grupie tymczasowej (np. na 
wzór komisji tymczasowej ds. perspektyw finansowych).

Wskaźniki i miary wyników nowego zarządzania
 W jaki sposób Komisja Europejska, przy współpracy z zaangażowanymi podmiotami, 

może opracować wskaźniki wdrażania zarządzania?
 W jaki sposób można wykorzystać nowy program ORATE do opracowania wskaźników 

zarządzania?
 W ramach francuskiego przewodnictwa UE wprowadzona zostanie koncepcja „etykiety 

zrównoważonego miasta”, obejmująca opracowanie ram zrównoważonego miasta. 
W jaki sposób zapewnić włączenie wymiaru zarządzania do pojęcia zrównoważonego 
miasta i tym samym do ram zrównoważonego miasta?

 W jaki sposób można zastosować zasadę partnerstwa w fazie oceny? 

 W jakim stopniu procedura rozliczeń ex-post może koncentrować się bardziej na 
oddziaływaniu projektów?

 Jakie mechanizmy, umożliwiające selekcję partnerów według jakości w ramach 
stosowania zasady partnerstwa, mogą zostać wdrożone?

 W jakim stopniu ocena ex-post może opierać się bardziej na aspekcie jakościowym 
projektów?

 W jaki sposób propagować stosowanie obowiązkowych ocen oddziaływania od chwili 
wdrożenia projektów?

Wyjaśnianie – przekonywanie – kształcenie – rozpowszechnianie dobrych praktyk 
zarządzania
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 Jakie działania można wziąć pod uwagę w celu rozpowszechniania dobrych praktyk 
w dziedzinie zarządzania?

 W jakim stopniu istniejące sieci europejskie mogłyby rozwinąć działania w dziedzinie 
zarządzania i przyczynić się tym samym do nadania metodom zarządzania bardziej 
operacyjnego charakteru?

 W jaki sposób można wykorzystać liczne sieci łączące miasta i regiony do 
rozpowszechniania wiedzy dotyczącej zarządzania projektem?

 W jaki sposób zachęcić przedstawicieli samorządów i administracji publicznej do 
korzystania z zasobów finansowych pomocy technicznej do celów kształcenia 
w dziedzinie zarządzania, a w szczególności zarządzania projektem?

 Czy można powierzyć bardziej usystematyzowaną rolę w rozwoju zarządzania 
uniwersytetom i innym instytucjom szkolnictwa wyższego i technicznego?

 Jaką rolę może odegrać Komitet Regionów w promocji nowych metod zarządzania?
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