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Potreba po upravljanju za nadaljevanje trajnostnega razvoja 

Za uspešen regionalni razvoj ne zadostuje soglasje o tem, kaj storiti, temveč je bistvenega 
pomena vzpostavitev mehanizma, ki bo odgovoril na vprašanje, kako storiti, kar je 
upravljanje.
Politike na regionalni in mestni ravni se morajo vključiti v strategijo celostnega razvoja. 
Vzpostaviti je treba mehanizme, ki preprečujejo, da bi si različne politike med seboj 
nasprotovale. Nadaljevanje trajnostnega razvoja je mogoče le z izboljšanjem upravljanja.
Študija na zahtevo tematskega oddelka Evropskega parlamenta o „upravljanju in partnerstvu v 
regionalni politiki“ je pokazala razlike in težave pri izvajanju načela partnerstva. Tako ne 
obstaja enoten model partnerstva, temveč 27 različnih načinov njegovega izvajanja, ob 
upoštevanju institucionalnih značilnosti vsake države članice. V uspešno partnerstvo je tako 
na začetku procesa potrebno nekaj vložiti, v nadaljevanju pa z njim pridobimo na času, 
denarju in učinkovitosti.
Oblikovanje in izvajanje regionalnega razvoja Na terenu pogosto naleti na umetne delitve 
med sektorjem ter administrativno in politično enoto. Te strukture čedalje manj odgovarjajo 
potrebam državljanov v svetu, ki je vedno bolj soodvisen.
Poglejmo si nekaj primerov slepih ulic, ki jih mora upravljanje razrešiti:

 Javne organizacije (Evropska unija, država, regija, občina, itn.) razpolagajo s svojimi 
pooblastili, proračuni, strateškimi izbirami in časovnimi razporedi. Kako se uskladiti pri 
skupnih vprašanjih?

 Na vsaki ravni se določijo sektorske politike: promet, izobrazba, družba, kultura, 
stanovanja, energija, itn. Ali pristojni za sprejemanje odločitev predvidijo posledice na 
druge politike?

 Evropske uredbe ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj) priporočajo na enakem 
ozemlju (na primer občina, regija) celostni pristop. Se ga uporablja? Kako je s porabo iz 
drugih evropskih skladov, kot so ESRR, ESS, Sedmi program za raziskave in razvoj na 
tem enakem ozemlju?

 Katere metode, ki delujejo medsektorsko, se redno uporabljajo v sodelovanju med 
službami institucij (tako generalnih direktoratov Evropske komisije kot mestnih služb pa
do ministrstev in služb regionalnih svetov)?

 V določenih državah Evropske unije je treba dokončati decentralizacijo, da bi se bolje 
soočali z regionalnimi in lokalnimi vprašanji.

Od zamisli o celostnem pristopu do načina upravljanja

Zamisel o celostnem pristopu, tj. nadaljnjem vključevanju vseh politik z vplivom na ozemlje, 
gospodarstvo in družbo, se v evropski zakonodaji čedalje bolj razširja. Je plod potrebe po 
podiranju pregrad.
Sedaj se jo obravnava kot nujno potrebno, tako da jo najdemo v številnih besedilih evropskih 
institucij, zlasti s področja kohezijske politike. Postala je vodilna misel pri izboljševanju 
učinkovitosti evropskih politik. Toda kako preiti od zamisli k izvajanju?
Če je celosten pristop nujen pri upoštevanju različnih tem v projektu, je upravljanje 
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način izvedbe. Je oblika zasnove načinov sodelovanja in odločanja:
 o istem vprašanju
 različnih javnih in zasebnih akterjev
 različnih ozemeljskih enot
 različnih javnih politik

Delovanje upravljanja se doseže z vodenjem projekta. Vodenje projekta temelji na določenih 
pravilih, ki so pogosto zelo preprosta. To sredstvo, ki izhaja predvsem iz poslovnega sveta, 
podjetju ne omogoča le oblikovanja novega proizvoda v čedalje bolj kompleksnem okolju, 
uporabno je tudi pri projektih, ki so financirani iz strukturnih skladov. Je sredstvo za 
organizacijo medsebojnega vpliva različnih akterjev, ki omogoča delovanje celostnega 
pristopa.

Nove oblike upravljanja se v Evropski uniji že izvajajo

Na primer: 

 Občinske pobude, kot sta URBAN I in II v mestnih četrtih ter LEADER na podeželju, 
so pokazale učinkovitost tega sistema.  

 Evropska komisija je ustanovila delovno skupino za urbana vprašanja s sodelovanjem 
dvanajstih generalnih direktoratov pod vodstvom generalnega direktorata za regionalno 
politiko.

 URBACT je povečal število mrež, ki so upravljane v obliki vodenja projekta, pri čemer 
je od maja 2008 sedem mrež namenjenih zlasti upravljanju.

 Splošna uredba za strukturne sklade v svojem členu 11 zahteva uporabo načela 
partnerstva, tj. posvetovanja in sodelovanja civilne družbe ter socialnih in gospodarskih 
akterjev pri zasnovi in izvajanju operativnih programov.

 Države članice so se sporazumele glede teritorialne agende, strateškega dokumenta za 
večje upoštevanje ozemeljske razsežnosti nacionalnih in evropskih politik. Področje 
ukrepov prvega programa za izvajanje teritorialne agende je posvečeno izključno 
krepitvi ozemeljskega upravljanja na več ravneh. Optimizacija medsebojnega vpliva 
različnih ozemeljskih enot je nepogrešljiva, da bi bolje upoštevali in obvladovali vpliv 
javnih politik na ozemlja, kjer se te izvajajo.

 Ustanovitev Evropske skupine za čezmejno sodelovanje (s prvim primerom evropskega 
središča Lille–Tounai–Courtrai v januarju 2008).

 v okviru sedmega programa za raziskave in razvoj (podporni ukrep) je Komisija 
ustanovila družbeno platformo o družbeni koheziji v mestih (SOCIAL POLIS).

 V svoji naslednji zeleni knjigi o ozemeljski koheziji bo Evropska komisija obravnavala 
upravljanje.

 Navsezadnje tudi lizbonska pogodba v delu, ki je namenjen ozemeljski koheziji, določa, 
naj se nameni posebno pozornost vprašanju upravljanja.

PREDLOGI
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Uvod
Nove metode upravljanja ne bodo zamenjale javnih institucij (evropskih, nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih), ki razpolagajo s pooblastili in proračuni, dale pa jim bodo možnost 
izvajati lastne politike v skladu z vsemi akterji (javnimi in zasebnimi), ki se jih dotika isto 
vprašanje.

Zdaj je torej treba izbrati in uvesti ukrepe, ki bodo kvalitativno in kvantitativno omogočili 
razvoj novih metod upravljanja.

Upravljanje in evropski skladi
 Kako je mogoče izboljšati upravljanje izvajanja strukturnih skladov, da bi bili 

operativni programi za obdobje 2007–2013 čimbolj učinkoviti?
 Kakšne ukrepe lahko uvede Evropska komisija, da bi izboljšala opredelitev različnih 

skladov Skupnosti (strukturnih skladov, programa za raziskave in razvoj, ESR, 
ESRR itn.)?

 Ali je treba kohezijske sklade in ESRR združiti z drugimi skladi v kohezijski politiki 
po letu 2013?

 Ali je treba od 2014 naprej predvideti uredbe, ki bodo določale obvezno uporabo 
celostnega pristopa in sredstev upravljanja, da bi lahko bili upravičeni do sredstev iz 
evropskih skladov (ob upoštevanju subsidiarnosti)?

Predlogi za razvoj upravljanja v javnih organizacijah

 Ali lahko Evropska komisija izdela smernice za izvajanje upravljanja ob 
upoštevanju institucijskega okvira držav članic?

 Ali je treba natančneje opredeliti pristojnosti regionalnih oblasti glede na člen 274 
lizbonske pogodbe, ki predvideva decentralizacijo pristojnosti za izvajanje 
programov in njihov prehod na raven regij.

 Ali je treba za napredovanje kohezijske politike in ozemeljske razsežnosti ustanoviti 
formalen svet ministrov, ki bo zadolžen za ozemeljski razvoj? 

 Kako lahko Evropska komisija, države članice ter regionalne in lokalne oblasti 
spodbujajo razvoj pravega upravljanja mestno-podeželskih in primestnih projektov?

 Kako in s katerimi sredstvi lahko evropske institucije spodbujajo uporabo Evropske 
skupine za ozemeljsko sodelovanje (ESOS) kot instrumenta za čezmejno upravljanje, da 
bi bila ta uspešna?

 Kako spodbujati izvajanje ukrepov upravljanja prvega programa za izvajanje teritorialne 
agende, ki je bila sprejeta na azorskem svetu 23. novembra 2007?

 Kako prilagoditi poslovnik Parlamenta, da bi omogočal navzkrižno obravnavanje 
vprašanj, ki vključujejo več parlamentarnih odborov, tako da bi nalogo zaupali začasni 
delovni skupini (kot v primeru začasnega odbora za finančne perspektive)?
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Pokazatelji in merila uspeha novega upravljanja
 Kako lahko Evropska komisija v sodelovanju z vpletenimi akterji razvije pokazatelje 

izvajanja upravljanja?
 Kako se lahko pri delu v zvezi s pokazatelji upravljanja uporablja novi program 

ORATE?
 V okviru francoskega predsedovanja Evropski uniji bo uresničena zamisel o „etiketi 

trajnostnega mesta“, ki bo vključevala oblikovanje referenčnega sistema za trajnostno 
zasnovano mesto. Kako zagotoviti, da bo dimenzija upravljanja pojmovana v okviru 
trajnostnega mesta in tako vključena v referenčni sistem trajnostnega mesta?

 Kako se lahko uporabi načelo partnerstva na stopnji ocenjevanja? 
 V kolikšnem obsegu lahko naknadna revizija temelji na vplivu projektov?

 S kakšnimi mehanizmi lahko dosežemo kakovosten izbor partnerjev v okviru uporabe 
načela partnerstva?

 V kolikšnem obsegu se lahko naknadno ocenjevanje osredotoča na kakovostni vidik 
projektov?

 Kako že od začetka projektov spodbujati obvezne postopke ocenjevanja vpliva?

Pojasniti – prepričati – usposobiti – razširjati dobre upravljavske prakse
 Kateri drugi ukrepi lahko pridejo v poštev pri razširjanju dobrih praks pri upravljanju?

 V kolikšnem obsegu lahko obstoječe evropske mreže razvijejo svoje ukrepe na področju 
upravljanja in tako prispevajo k lažji izvedljivosti metod upravljanja?

 Kako se lahko pri razširjanju znanja o vodenju projektov uporabi številne obstoječe 
mreže med mesti in regijami?  

 Kako spodbujati uslužbence v javni upravi k porabi finančnih sredstev tehnične pomoči 
za usposabljanje na področju upravljanja in zlasti vodenja projektov?  

 Ali se lahko univerzam ter drugim visokošolskim in tehnološkim ustanovam določi bolj 
sistematično vlogo v razvoju upravljanja?

 Kakšna je lahko vloga Odbora za regije pri spodbujanju novih metod upravljanja?
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