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Sisu: 

Käesolev uuring keskendub valitsemise ja partnerluse analüüsimisele liikmesriikides 
riiklike strateegiliste raamistike kavandamise jaoks kehtestatud protsessides. Selles 
analüüsitakse horisontaalse ja vertikaalse integratsiooni uusi elemente ning 
vaadeldakse, kas rakenduskavades on neid järgitud. Uuringus tehakse kindlaks 
tegurid, mis määravad integreeritud lähenemisviisi edu või ebaõnnestumise 
ühtekuuluvuspoliitikas, pööratakse tähelepanu olemasolevatele probleemidele ja 
puudustele ning pakutakse võimalikke lahendusi.  
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Kommenteeritud kokkuvõte 

Euroopa avaliku halduse reformimine on olnud komisjoni prioriteet praeguseks juba ligikaudu 
kaheksa aastat. Komisjon käsitles kõnealust keerulist tegelikkust oma 2001. aasta valges 
raamatus Euroopa avaliku halduse kohta. Komisjon läks kaugemale probleemide lihtsast 
omaksvõtust, kohustades ELi enam kaasama piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi, ning 
väljus ametlike struktuuride raamest laiema kodanikuühiskonna kaasamise suunas. Kõnealune 
kaasamine ei pidanud olema otsekui ühesuunalise liiklusega tänav, kus osalejatelt lihtsalt 
oodatakse juba ette ära otsustatud Euroopa poliitikate elluviimist. Komisjon otsis viise, kuidas 
lisada seda laialdasemat juhtimissüsteemi sihtide kindlaksmääramisse, poliitikate 
väljatöötamisse ja nende tegelikku elluviimisse. 

Kõik 27 liikmesriiki töötasid välja oma riikliku strateegilise raamistiku, üksikasjaliku aruande 
oma arengueesmärkide kohta säästva, eduka ja tänapäevase majanduse arendamise Euroopa 
kontekstis ehk Lissaboni tegevuskava kontekstis. Partnerlus ja osalemine moodustavad 
kõnealuse arenguprotsessi üliolulise osa. 

Käesolev uuring pakub teabeküllast ülevaadet sellest, kuidas kõnealune tõhusama partnerluse 
otsing toimub ELi teises suurimas eelarvevaldkonnas – ühtekuuluvus- ja struktuurifondid 
käesoleval programmiperioodil 2007–2013. 

Uuringus vaadeldakse esmalt, mida tähendab valitsemine 21. sajandi alguse kontekstis, ning 
seejärel analüüsitakse toimunud arenguid viit liikmesriiki hõlmava juhtumiuuringu põhjal: 
Austria, Taani, Itaalia, Läti ja Rumeenia.  

Kõnealused kaks osa – üks pigem teoreetiline, teine praktilisem – loovad aluse aruande 
sünteesiks ja soovituste esitamiseks. 

Valitsemise ja partnerluse väljakutse 

Umbes viimase kahekümne aastaga on mõiste „valitsemine” muutunud sagedasti kasutatavaks, 
isegi silmatorkavaks paljudes meie ühiskondades ning arvukates valdkondades, kaasa arvatud 
poliitikateadus, majandus, sotsioloogia ja riigihaldus. 

Üldistatult viitab mõiste „valitsemine” protsessidele, struktuuridele, eeskirjadele, normidele ja 
väärtustele, mille kaudu saab juhtida ja koordineerida kollektiivseid tegevusi(1). Selliselt 
kirjeldab valitsemine uut koordineerimismudelit eri tegutsejate vahel: valitsused, parlamendid, 
ametlikud nõuandestruktuurid, avalik-õiguslikud asutused, eraettevõtjad, akadeemilised 
ringkonnad, uurimisinstituudid, massiteabevahendid, esindusasutused, näiteks sotsiaalpartnerid, 
ning hulgaliselt valitsusväliseid organisatsioone, millest mõned on väga kindla struktuuriga, 
samas kui teised on vabama ülesehitusega kampaania korras tegutsevad asutused. Kõik nad 
osalevad keerulises otsustamis- ja poliitika elluviimise protsessis. Otsuste tegemise üle ei 
domineeri seega enam haldushierarhia, vaid kõnealuste tegutsejate vahelised keerulised suhted. 
Selliste tegutsejate vahelist koostööd saab teostada vertikaalsete ja horisontaalsete võrgustike 
kaudu ning see hõlmab riiki, kuid ka kodanikuühiskonda (majanduslikud ja sotsiaalsed 

                                                 

(1) Hamedinger A., Frey O. Dangschat J., Breitfuss A. (Eds.) 2008: „Strategieorientierte Planung im kooperativen 
Staat”, ISBN: 978-3-531-14587-7. 
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tegutsejad, ühenduse institutsioonid ja kindla struktuurita ühendused, massiteabevahendid jne) 
kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja ülemaailmsel tasandil. 

Integreeritud lähenemisviis, nagu see on määratletud ühenduse strateegilistes suunistes 2007–
2013, nõuab kasvustrateegiate integreerimist Euroopa, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, 
kusjuures võetakse arvesse piirkondlikku eripära ning tuginetakse tugevdatud 
mitmetasandilisele valitsemisele. Selline lähenemisviis peaks tagama, et iga sektorit ei arendata 
mitte eraldatult, vaid liikmesriikide territooriumide sotsiaal-majandusliku arengu ühtse 
nägemuse kontekstis. See nõuab territoriaalset mõju omavate avalike poliitikate tõhusamat 
integreerimist, eriti seoses majandus-, sotsiaal- ja keskkonnavaldkonnaga. 

Partnerluse põhimõttest on saanud üks peamisi ELi ühtekuuluvuse põhimõtteid, mis näeb ette 
partnerite mitmetasandilise (piirkondlik, riiklik, riigiülene) ja mitme tegutsejaga 
(kohalikud/piirkondlikud asutused, era- ja kodanikuühiskonna organisatsioonid) osalemise 
ühtekuuluvuspoliitika väljatöötamises, elluviimises, järelevalves ja hindamises. 
Regionaalpoliitika finants- ja tegevusraamistiku väljatöötamisel programmiperioodiks 2007–
2013 muutus partnerluse põhimõte veelgi tähtsamaks ning hõlmab nüüd ka kodanikuühiskonna 
organisatsioone, keskkonnapartnereid, valitsusväliseid organisatsioone ning meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust edendavaid asutusi(2). Selles suhtes tõstab partnerluse põhimõte esile nii 
vertikaalse kui ka horisontaalse integratsiooni aspekti. 

Mõned ühised teemad riiklike strateegiliste raamistike koostamisel 27 ELi liikmesriigis 

Tegelikkuses esitab ELi struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide rakendamine osalevatele 
tegutsejatele süsteemi – koostöö liikmesriikidega Euroopa, riigi, piirkondliku ja kohaliku 
tasandi vahel ehk kokkuvõttes mitmetasandilise juhtimissüsteemi, mis siiski erineb liikmesriigiti 
ja ka piirkonniti ühe liikmesriigi sees. Riikide valitsused ja piirkondlikud tegutsejad osalevad 
otsuste tegemises ja volituste jagamises erineval määral. 

Selles, kuidas 27 ELi liikmesriigis riiklikke strateegilisi raamistikke koostatakse ja välja 
töötatakse, ilmneb hulk ühiseid teemasid. 

Üks ühine joon on see, et riikliku strateegilise raamistiku ettevalmistamise protsess ei toimu 
kavandamisalases või poliitilises vaakumis. Kõnealune protsess leiab tavaliselt aset riigi laiema 
arengu- või reformikava kavandamise raames. Ükskõik, kas erinevad kavandamisprotsessid 
toimuvad üheaegselt või järjestikku, toetuvad nad paljuski samadele andmetele, kaasa arvatud 
samalaadsed, kui mitte lausa identsed partnerlused, ning on suunatud ühiste eesmärkide 
saavutamisele. 

Sellist protsessi oleks ehk rohkem võinud oodata vanemates liikmesriikides, kus ELi 
rahastamisel on suhteliselt väiksem tähtsus. Tegelikult on see aga suuremal või vähemal määral 
ühine kõikidele liikmesriikidele. 

Selles võib täiesti reaalselt näha positiivset arengut Euroopa juhtimissüsteemis, mille puhul 
suurel määral ühesugused sidusrühmad ühiselt määratlevad ja sõnastavad Euroopa ja riiklikud 
strateegilised arenguprioriteedid ning püüdlevad nende poole.  

                                                 

(2) Vt nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikkel 11. 
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Tavapäraselt on riikide rahandusministeeriumid või kõnealustest ministeeriumidest sõltuvad 
ametid peamised riiklikud asutused, kes toetavad, koordineerivad ja mõnikord ka kontrollivad 
strateegiliste raamistike väljatöötamise protsessi. 

Kõnealused kesksed ministeeriumid, kes kontrollivad olulisi poliitilisi mõjutusvahendeid 
kulutuste valdkonnas, ei ole tavaliselt tuntud valmisoleku poolest jagada oma volitusi 
partnerlusstruktuurides – vähemasti mitte haldusvaldkonnas. 

Esimene ühine partnerluse kaudu lähenemise element on ministeeriumidevaheliste töörühmade 
või struktuuride loomine, mis toob rahandusministeeriumide ametnikud kokku oma 
ametivendadega sama valdkonna ministeeriumidest (programmide teostamise ja rakendamise 
eest vastutavad isikud).  

Eespool öeldu annab tunnistust struktureeritud dialoogist eri ministeeriumide kõrg- ja 
kesktasandi ametnike vahel riiklike strateegiliste raamistike ettevalmistamisel. Mitmed 
liikmesriigid moodustasid sel otstarbel ametlikud komisjonid, samas kui teised eelistasid vähem 
ametlikke töörühmi. Mõningatel juhtudel juhtisid kõnealuseid asutusi juhtival ametikohal 
olevad poliitikud, kaasa arvatud peaministrid. 

Teine ühine element on dialoogi pidamine keskvalitsuste ning muude piirkondlike ja kohalike 
valitsustasandite vahel eesmärkide, sisu, vahendite ja isegi meetodite üle. Kuigi seda liiki 
dialoogi puhul eksisteerisid 27 liikmesriigi vahel suured erinevused, oli dialoogi enese pidamine 
üldine. 

Piirkondlike üksustega liikmesriikide puhul (ilmselgelt föderaalsema struktuuriga 
liikmesriikides) ilmneb selge suundumus tõelise etapiviisilise dialoogi suunas kõnealuste 
asutustega. Nimetatud tegelikud dialoogid on enamasti kahepoolsed ning toimuvad teatavate 
ajavahemike järel. Sellistel juhtudel viib keskvalitsus läbi varajasi konsulteerimisi piirkondlike 
asutustega ning koostab seejärel riikliku strateegilise raamistiku kava (koostamisprotsessis 
osalevad mõnikord ka piirkonna esindajad). 

Nimetatud kava või kavad esitatakse seejärel uuesti arutamiseks konsulteerimiskohtumistele, 
milles osalevad nii kesk- kui ka piirkondlikud asutused, ning kus võimaluse korral jõutakse 
üksmeelele. Teatavatel juhtudel korraldatakse lisaks vahekohtumenetlus, mille raames saab läbi 
vaadata need ettepanekud, millega keskvalitsus ei nõustu. 

Riikides, kus piirkondlikud asutused puuduvad, konsulteeritakse kohalike asutustega – kõige 
sagedamini dialoogi vormis maakonnanõukogude, linnade asutuste ja omavalitsusüksustega. 
Kuigi kõnealused konsulteerimised kalduvad klassikalise ülalt-alla suunatud mudeli suunas, 
toimub nende raames märkimisväärne teabevahetus ja võimalik on ka muudatuste tegemine 
nende raames. 

Konsulteerimise ja dialoogi pidamise skeemid tööturu osapoolte, peamiste tööandjate ja 
ametiühingute liitudega on samuti levinud enamikus liikmesriikides. Mõnikord toimuvad need 
ametlike konsulteerimismehhanismide, näiteks majandus- ja sotsiaalkomisjonide, kaubandus- ja 
tööstuskodade kaudu, mõnikord liitude otsese osaluse kaudu riigi ja piirkondlikul tasandil ning 
üsna sageli mõlema lähenemisviisi kombineerimise kaudu. 

Samuti on olemas selged tõendid keskvalitsuste soovi kohta kontakteeruda ka teiste 
valitsusväliste organisatsioonidega peale kodanikuühiskonna sidusrühmade. Teatavates 
konkreetsetes programmivaldkondades, kaasa arvatud soolise võrdõiguslikkuse ja puuetega 
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inimeste võrdõiguslikkuse, keskkonnaküsimuste ja etniliste vähemustega seotud teemad, on 
valitsusväliste organisatsioonide suhtes valiku tegemine küllaltki lihtne. Teistes, 
horisontaalsemates ja mitut valdkonda hõlmavates küsimuste korral on valitsusväliste 
organisatsioonide suhtes valiku tegemine mõnikord keerulisem. Millised valitsusvälised 
organisatsioonid kutsuda osalema üldist piirkondlikku arengut käsitlevates aruteludes? Millised 
valitsusvälised organisatsioonid aruteludest välja jätta? 

Väiksemate valitsusväliste organisatsioonide kaasamine tekitab teatavaid tehnilisi probleeme 
juhul, kui seda laiendatakse kodanikuühiskonna partnerlusele ühtekuuluvuspoliitikas. 
Ühtekuuluvusprotsess on igal juhul aeglane ja sellega kaasnev dokumentatsioon tihtipeale 
märkimisväärne. Kohalikel või ad hoc valitsusvälistel organisatsioonidel pole sageli töötajaid ja 
puudub infrastruktuur dokumentide analüüsimiseks ja töötlemiseks ning isegi järjepideva 
esindatuse jaoks nendel tasanditel, kus nad osalevad (mitmed koosolekutel osalevad 
vabatahtlikud esindajad). See võib tuua kaasa mõningate ametiasutuste kriitilise suhtumise 
kasusse, mida nad saavad väiksemate valitsusväliste organisatsioonidega peetavatesse 
partnerlusalastesse dialoogidesse investeeritud ajast. 

Struktuuri- ja kultuurierinevused 

Uuring näitab ka, et paljude kõigis 27 liikmesriigis leiduvate ühiste partnerlusalaste aspektide 
puhul tuleb leida tasakaal oluliste struktuuri- ja kultuurierinevuste vahel. 

Struktuurierinevused viitavad nii üldisele majandusolukorrale kui ka poliitilistele süsteemidele. 
Enamarenenud majandustes ei ole tavaliselt teravat vajadust suurte infrastruktuuri arendamise 
projektide järele, samas kui teatavates uutes liikmesriikides on pandud märkimisväärset rõhku 
füüsilise infrastruktuuri mitmesuguste elementide arendamisele. 

Samasuguseid erinevusi leidub rõhu asetamises sellele, mida tavaliselt mõistetakse mõiste 
„suutlikkuse suurendamine” all. Mõnes uuemas liikmesriigis tõi ühinemiseelsete programmide 
rakendamise kogemus esile puudused riiklike ning /eelkõige piirkondlike ja kohalike asutuste 
suutlikkuses programme välja töötada, esitada ja ellu viia. Need riigid omistavad seega teatud 
määral tähtsust eri tasandi valitsusametnike arendamisele ja koolitamisele. 

Ka erinevad poliitilised süsteemid mõjutavad oluliselt partnerluse struktuuri, sisu ja tähendust 
ühtekuuluvuspoliitika ettevalmistamise, väljatöötamise ja eelkõige ilmselt elluviimise puhul. 
Lugeja peaks seejuures meeles pidama, et käesolev uuring viidi läbi programmiperioodi 2007–
2013 alguses, mis tähendab, et programmi rakendamist puudutavad kommentaarid põhinevad 
pigem eri ametiasutuste väljendatud püüdlustel kui täheldatud tavadel. 

Tähelepanuta ei tohiks jätta isiklike võrgustike tähtsust juhtimisalase partnerluse arendamisel ja 
realiseerimisel. Kuigi sellised võrgustikud omavad selgelt kesksemat tähtsust väiksemates 
liikmesriikides, etendavad nad oma osa ka suuremates liikmesriikides. Kui ametiühingute või 
kohalike asutuste liidu esimehel on märkimisväärsed kogemused riigiametnike ja ministritega 
suhtlemisel, võib arvata, et ta mõjutab ka otsustamisprotsessi. Käesoleva uuringu seisukohast 
tekitab raskusi asjaolu, et selliste – peamiselt mitteametlike – võrgustike mõju on peaaegu 
võimatu analüüsida, veel vähem kvantifitseerida. 

Ülikoolide ja muude kolmanda taseme haridust või tehnikaharidust pakkuvate asutuste 
struktureeritud roll on variant, mis on vähemalt riigi tasandil otseselt ette nähtud üksnes 
vähestes liikmesriikides. Seda võib pidada nõrkuseks eriti nende poliitikavaldkondade puhul, 
mis peaksid juhtima Lissaboni tegevuskava uuendustegevuse alaseid eesmärke. 
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Välisekspertide kasutamist riikliku strateegilise raamistikuga seotud protsessi lihtsustamisel nii 
sisu kui ka menetluste alal mainitakse selgesõnaliselt vaid mõnes liikmesriigis. Mainimise 
korral esitatakse vähe üksikasju selliste ekspertide olemuse, ülesannete ja pädevuse kohta. 
Mõned liikmesriigid kaasasid oma riikliku strateegilise raamistiku ettevalmistamisse Euroopa 
Komisjoni. Kuigi kõik liikmesriigid pidasid mingil määral komisjoniga läbirääkimisi, esitasid 
mõned neist strateegilise raamistiku kava talle konkreetselt läbivaatamiseks. Mõnes 
liikmesriigis osalesid Euroopa Komisjoni ametnikud strateegilise raamistiku kava 
väljatöötamises täielikult ja tulemuslikult, teistes liikmesriikides võis näha, et neile on antud 
eeskätt vaatleja roll, ning ülejäänud liikmesriikides puudus igasugune konkreetne viide nende 
osalusele. 

Juhtumiuuringu näited 

Juhtumiuuringu objektiks on viis riiki – Austria, Taani, Itaalia, Läti ja Rumeenia –, kes kõik 
ühel või teisel viisil näitlikustavad nimetatud sarnasusi, erinevusi ja väljakutseid. 

Ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärgid (2007–2013) 

Riik 
Pindala 
(tuhandetes 

ruut-
kilomeetrites) 

Rahvaarv 
(2007, 

miljonites) 

Riigi 
struktuur  
(vastavalt 
ESPONi 

projektile 3.2) 

SKT 
elaniku 
kohta 

ostujõu 
standardis 

2006,  
EL27 = 100 

Riiklik 
strateegiline 

raamistik 
2007–2013, 

kogu-
vahendid 

(2007. aasta 
hinnad 

tuhandetes 
eurodes) 

Lähene-
mine 

Piirkondlik 
konkurents 
ja tööhõive 

Austria 83,9 8,3 liitriik 128 1461 PO R 

Taani 43,1 5,4 
detsentrali-

seeritud 
unitaarriik 

126 613 - R 

Itaalia 301,3 59,6 
piirkondadeks 

jaotatud 
unitaarriik 

103 28 812 C, PO PI, R 

Läti 64,6 2,3 
detsentrali-

seeritud 
unitaarriik 

39 4620 CF, C - 

Rumeenia 238,4 21,6 
detsentrali-

seeritud 
unitaarriik 

54 19 668 CF, C - 

PO = järkjärguline kaotamine; PI = järkjärguline kasutuselevõtmine; R = piirkondlik konkurents ja tööhõive; 
CF = ühtekuuluvusfond; C = lähenemine 

Austria riikliku strateegilise raamistiku väljatöötamise protsess kajastab nii liitriigi reaalsust kui 
ka ammu väljakujunenud konsulteerimise ja partnerluse skeemi. Riiklik strateegiline raamistik 
koostati föderaalsel tasandil koostöös Austria ruumilise planeerimise konverentsiga (ÖROK), 
mis on kolmepoolne föderaal-, piirkondlik ja munitsipaalüksus, mis loob konsulteerimiseks 
aluse. Lisaks erinevatele valitsusesisestele osalejatele olid strateegilise raamistiku 
väljatöötamisse kaasatud ka tööturu osapooled ja mõned valitsusvälised organisatsioonid – 
vähemasti neid esindavate liitude kaudu. Protsessis osalesid ka väliseksperdid ning raamistiku 
kava esitati arutamiseks Euroopa Komisjonile. Austria näide demonstreerib hästi toimivat, 
kindlakskujunenud partnerluse ja konsulteerimise süsteemi koos suhteliselt kõrgel tasemel 
kogemuste ja asjatundlikkusega kogu tegevuses. Murettekitavad on süsteemi keerulisus, 
vastuseis muutustele, eksperdirühma suutlikkuse puudumine, et toetada teatavaid ideid. 

Taani on unitaarriik, kus valitsusasutuse sisuline tegevus on antud riigiasutustele (valitsus ja 
parlament). Taani riikliku strateegilise raamistiku väljatöötamine toimus Taani 
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valitsemisstruktuuride olulise reformi kontekstis. Omavalitsuste arvu vähendati 271-lt 98-le 
ning 13 endist maakonna ametiasutust liideti viieks uueks piirkondlikuks asutuseks. Nagu ka 
Austria puhul, on ELi-poolne rahastamine vaid üks element Taani üldises arengustrateegias. 
Keskne asutus strateegilise raamistiku väljatöötamises on Taani ettevõtlus- ja ehitusagentuur 
DEACA/EBST – riiklik agentuur, mis on Taani majandus- ja ettevõtlusministeeriumi osakond. 
Riiklik strateegiline raamistik avaldati 2006. aasta novembris pärast laialdast konsulteerimist 
kohalike ja piirkondlike asutuste, tööturu osapoolte ja muude valitsusväliste 
organisatsioonidega. Selle tulemusena valminud kava arutasid seejärel piirkondliku arengu 
foorumid – uued partnerlusasutused, mis ühendavad valitsuse, riigiasutuste, haridus- ja 
koolitusasutuste kohalikke ja piirkondlikke sidusrühmi ning mis moodustavad osa äsjaloodud 
Taani majanduskasvu nõukogu keerulisest struktuurist (19-liikmeline asutus, mille liikmed 
määrab ametisse majandus- ja ettevõtlusminister). Seega on tegemist laiapõhjalise partnerluse 
süsteemiga. Eesmärgid määrab siiski kindlaks riigi valitsus. Rõhuasetus on suurema tööjõus 
osalemise lihtsustamisel, et kaasata näiteks puuetega inimesed ja sisserändajate kogukondade 
naised. 

Itaalia riiklik strateegiline raamistik on 2005. aastal alanud konsulteerimisprotsessi tulemus, kui 
koostati kolm (riiklik, piirkondlik ja Mezzogiorno(3)) esialgset dokumenti. Kogu 2006. aasta 
vältel sõnastati neid dokumente kõnealuse kolme haldustasandi ja tööturu osapoolte vaheliste 
laiaulatuslike konsulteerimiste alusel. Itaalia riiklikus strateegilises raamistikus pannakse 
märkimisväärset rõhku tööturu osapoolte ja muude valitsusväliste organisatsioonide 
kaasamisele. See läheb kaugemale poliitika etapist, kus otsuste tegemist konkreetsete 
prioriteetide valimise osas kohaldatakse rakenduskava, selle elluviimise, järelevalve ja 
koordineerimise raames. Partnerluspõhine lähenemisviis võeti Itaalia programmides 
esmakordselt ametlikult kasutusele programmiperioodil 2000–2006. Partnerlus poliitika ja 
tegevuse kavandamisel programmiperioodiks 2007–2013 arenes välja eelmisest perioodist. 
Üldiselt jääb mulje, et partnerlus töötab hästi strateegilise kavandamise tasandil, kuid võib olla 
vähem tõhus tegelike programmide üle otsustamisel. Erinevate valitsusväliste organisatsioonide 
suutlikkus erineb suuresti. Mõnedel on olemas vajalik struktuur ja töötajad, samas kui teistel 
puuduvad vahendid täiel määral osalemiseks. Seetõttu on teatavad ametiasutuste esindajad 
osutanud panuse seisukohalt suhteliselt väikesele saadavale kasule võrreldes jõupingutustega, 
mida ametiasutused konsulteerimise nimel teevad. 

Läti on suhteliselt tsentraliseeritud parlamentaarne demokraatia, mis on jagatud 5 
planeerimispiirkonnaks koos 556 kohaliku asutusega. Võib öelda, et struktureeritud 
lähenemisviis partnerlusele kerkis juhtimistavades esile ajavahemikul 2004–2007 Läti ühtse 
programmdokumendi ettevalmistamise käigus. Keskne asutus strateegilise raamistiku 
väljatöötamisel oli rahandusministeerium, kes tegi teiste ministeeriumide ja piirkondlike 
asutustega koostööd väikestes ülesandepõhistes töörühmades. Töörühmade töö tulemused 
saadeti seejärel laiemale konsulteerimisele muude asutuste, arenguagentuuride, kohalike 
asutuste, tööturu osapoolte ja valitsusväliste organisatsioonidega. Läti partnerlusalane kogemus 
on olnud suures osas positiivne. Paljud osalejad väljendavad heameelt võimaluse üle osaleda 
prioriteetide määratlemises ning programmide kavandamises ja elluviimises. Asja halb külg on 
otsustamisprotsessi keerulisemaks muutumine, millega kaasneb halduskulude kasv ning 
valitsusvälistele organisatsioonidele – mis on tihti alarahastatud ja ebapiisava struktuuriga – 
pandud kõrgemad ootused. 

                                                 

(3) Mezzogiorno – üldiselt määratletud kui majanduslikult vähearenenud Itaalia lõunaosa, mille moodustavad 
järgmised maakonnad: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sitsiilia ja Sardiinia. 



VALITSEMINE JA PARTNERLUS REGIONAALPOLIITIKAS 

PE 397.245 ix

Rumeenia on olemuselt tsentraliseeritud parlamentaarne demokraatia. Riik on jagatud 41 
maakonnaks, millele lisandub Bukaresti linn. Piirkondi kasutatakse planeerimiseks ja statistilisel 
otstarbel, kuid neil puudub haldusfunktsioon. Riikliku arengukava ja ühtse tegevuskava koostas 
2005. aastal majandus- ja rahandusministeerium. Partnerlust kasutati juba ühinemiseelsete 
programmide järelevalvekomisjonide töös. Nimetatud kogemustele toetudes töötas majandus- ja 
rahandusministeerium välja Rumeenia riikliku strateegilise raamistiku, mis avaldati 2007. aasta 
mais. Selles keskendutakse kolmele põhieesmärgile: arendada riigi infrastruktuurid Euroopa 
standarditele vastavaks, parandada tööjõu suutlikkust ning suurendada Rumeenia ametiasutuste 
suutlikkust. Valitsus on teadlik partnerlusstruktuuride soovitatavusest. Peaministri algatusel 
moodustati töörühm, mis hõlmab kõiki struktuurivahendite haldamise eest vastutavaid 
struktuure ning milles osalevad kodanikuühiskond, ülikoolid, uurimisinstituudid, 
massiteabevahendid ja tööturu osapooled. Töörühm töötas 2006. aasta augustis välja 
tegevuskava, mis liideti riikliku strateegilise raamistikuga. Rumeenia ametiasutused on üldiselt 
julgustanud ja hõlbustanud partnerlust juhtimisvaldkonnas, kuid kodanikuühiskonna suutlikkus 
vastata pakutud võimalustele on jätkuvalt piiratud. 

Järeldused valitsemise ja partnerluse kohta programmiperioodil 2007–2013 

Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vahelised haldussuhted riiklike strateegiliste raamistike 
kavandamise (ja rakendamise) vältel on üliametlikud. Asjaomased kohustused on eeskirjades 
selgelt sätestatud ning käsitlevad nii konsulteerimise vormi kui ka seda, keda tuleb partnerlusse 
kaasata. Komisjoni ja piirkondlike valitsemistasandite suhted määrab suures osas riigi struktuur 
(föderaalne, tsentraliseeritud jne) ning tavaliselt sõltuvad otsesed kontaktid 
piirkondade/omavalitsusüksuste ja komisjoni vahel liikmesriikidepoolsest heakskiidust. 
Liikmesriigid on teinud märkimisväärseid jõupingutusi riiklike struktuuride tõhustamiseks, et 
hõlbustada nende koordineerimist ja suhtlemist komisjoniga. 

Riiklikel strateegilistel raamistikel on liikmesriikides erinevad ülesanded ja neid mõjutab ka 
vastava riigi struktuur. Nad saavad kas anda suuniseid või võimaldada haldussuhteid 
piirkondlike tasanditega või määrata üksikasjalikumal viisil kindlaks selliste suhete olemuse. 
Uued liikmesriigid on teinud sageli katseid mitteametlike töörühmadega, mille abil on võimalik 
kaasata suur hulk tegutsejaid. Põhimõtteliselt on selline kaasav lähenemisviis nähtud ette ka 
rakenduskavade elluviimise jaoks, kuigi praktilisi tõendeid selle kohta on seni vähe. Huvitaval 
kombel on mõned liikmesriigid hakanud selliseid kaasavaid alt-üles lähenemisviise uuesti 
ametlikuks muutma, soodustades küllaltki mõjuvõimsate ja autonoomsete 
koordineerimisstruktuuride loomist, mis toimivad kas dialoogi platvormidena või millele 
usaldatakse järjest enam otsuste tegemise ja finantsalast autonoomiat. Selliste struktuuride 
loomine näitab tugevat pühendumist rakenduskavade elluviimisele.  

Kohalike tasandite kaasamine sõltub suurelt jaolt selle jaoks (liikmesriikide poolt) loodud 
võimalustest. Enamikus liikmesriikides saavutatakse see tavaliselt n-ö ametlikult nende 
kaasamise kaudu konsulteerimise etapis ning kohalike asutuste liitude esindajate kaasamise 
kaudu, kuigi aktiivse osaluse määra ei ole alati lihtne kindlaks teha. Olukord on siiski erinev 
nendel juhtudel, kui omavalitsusüksustel (eriti linnadel) on selge roll rakenduskava konkreetse 
osa elluviimisel. Mõned liikmesriigid on loonud tõhusad meetodid huvitatud kohalike 
sidusrühmade pidevaks kaasamiseks rakenduskava elluviimise ajal. Jällegi näitab piisavate 
struktuuride (foorumid, dialoogiplatvormid jne) võimaldamine tugevat pühendumust ja kõige 
kaugemale arenenud integratsioonivormi. 
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Valitsemist ja partnerlust käsitletakse mõnikord ametliku nõudena, mida liikmesriigid austavad 
eelkõige programmi kavandamise ajal (konsulteerimise kaudu), kuid milles nähakse tõsist 
halduskoormust programmi rakendamisel. Peamised takistused viitavad halduskoormusele, 
protsesside keerukusele ning vahendite ja suutlikkuse puudumisele. Pealegi ei ole lisandväärtus 
alati ilmne sidusrühmadele, eriti neile riiklikele asutustele, kes on töötanud 
mittetulundusorganisatsioonide kaasamise nimel. 

Riigi sotsiaalne ja poliitiline kultuur, eelmistest struktuurifondide programmidest pärinev 
kogemus ja avatus osalusprotsessidele on olulised eeltingimused eduka lähenemisviisi 
saavutamiseks valitsemisele ja partnerlusele. Uute liikmesriikide puhul on üldised reformid 
loonud siiski võimalusi väga uuenduslike tavade arenguks. Mitteametlike võrgustike olemasolu, 
mis võimaldab aeglasi haldusprotseduure vältida, tundub üldiselt olevat oluline täiendav tegur, 
mis saab süsteemi positiivselt mõjutada. Teine positiivse mõjuga tegur on valitsemistasandite 
läbitavus (erinevatele haldustasanditele kuuluvate sidusrühmade harjumus pidada 
otseläbirääkimisi kõrgemate haldustasanditega). Valitsemistavade ja partnerlusviiside 
institutsionaliseerimine on uus arengusuundumus, mida praegu järgivad üksikud liikmesriigid. 
Haldussuutlikkuse liikumine madalamatele territoriaalüksustele (koos eesmärgiga 
kaasfinantseerida vahendusasutusi), oskusteabe üleandmise parandamine ja piirkondliku 
juhtimise tugevdamine on osutunud tõhusaks.  

Tähelepanekud ja soovitused 

Üldise tähelepanekuna võib öelda, et partnerluskontseptsioon valitsemises on leidnud 
tunnustuse, see on omaks võetud ning liidetud regionaalpoliitika kavandamisse ja 
ettevalmistamisse kõigis Euroopa Liidu 27 liikmesriigis. Kõnealuse partnerluse täpne iseloom ja 
vormid on liikmesriigiti erinevad mitmetest kriteeriumidest lähtuvalt. 

Meie soovitused selle kohta, kuidas partnerlust valitsemises arendada, laiendada ning 
tulemuslikumaks ja tõhusamaks muuta, jagunevad kolme peamise poliitilise etapi vahel: 
poliitika väljatöötamine, poliitika rakendamine ja poliitikast õppimine ning poliitika hindamine. 

Poliitika väljatöötamise etapis tuleb hoolt kanda selle eest, et poliitikaid ei koormataks mitme 
eesmärgiga. Liiga paljude eesmärkide püstitamisega – kui soovitavad need ka ei oleks – 
suureneb oht, et need esinevad üksnes ametlikes dokumentides. 

Teabevahetus ei ole nõutav mitte ainult regionaalpoliitikas osalevate eri tasandi tegutsejate 
vahel, vaid ka eri tüüpi tegutsejate vahel. Eriti vajalik on ühistegevus n-ö visionääride, 
strateegide ja rakendajate vahel nii liikmesriikide kui ka ELi tasandil.  

Euroopa programmitöö jaoks on vajadusest tingituna välja arendatud sellele iseloomulik 
metakeel. Kuigi kõnealune terminoloogia lihtsustab poliitika kavandajate ja ametnike tööd, võib 
see samas toimida takistusena kodanikuühiskonna esindajate suuremale kaasamisele. Kaaluda 
tuleks teatavate minimaalsete vahendite eraldamist, mis hõlbustaksid kodanikuühiskonna 
osalemist. 

Euroopa Komisjoni on selgelt palutud pühenduda programmi kavandamise ja rakendamise 
kestel tõeliselt avatud osalusprotsessidele, mille puhul tegelik lõpptulemus jääb tõepoolest 
avatuks. 

Poliitika rakendamise suhtes kaldutakse partnerluse põhimõtet kohaldama kitsamalt. Tegelik 
partnerluse koosseis ei piirdu üksnes kvantitatiivse mõõtmega, vaid peaks olema valikuline 
kvalifitseeritud osalejate integreerimise mõttes.  
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Osalevad asutused ja rakendusasutused peavad looma teabevahetuseks vajaliku ühenduslüli 
välismaailmaga suhtlemiseks. Sellised ühenduslülid võivad olla teabeüritused, teabevahetus 
teiste struktuuridega, teabevahetus väljaspool tavapäraseid juhtstruktuure (nt 
järelevalvekomisjon). 

Edasiminekuid võib saavutada strateegiliste järelmeetmete abil Euroopa tasandil. Selline 
kaasnev mudel peaks jätma aega järelemõtlemiseks. Euroopa institutsioonid peaksid 
võimaldama avatud osalusprotsesside toimumist, mille raames on võimalik avatud dialoog 
raskusi valmistavates küsimustes ning mille raames ei ole vaja ilustada programmi rakendamise 
saavutusi. 

Horisontaalsete ja vertikaalsete lähenemisviiside hõlbustamiseks tuleb arendada 
institutsionaliseeritud vahendeid. Sellised vahendid võivad olla platvormid (näiteks piirkondlik 
juhtimine, ümarlauad), mis hõlbustavad koostöövõrkude loomist sektorite ning poliitika- ja 
haldustasandite vahel.  

Partnerluse miinimumnõudeid ei ole vaja edasi arendada, vaid pigem tulemuslikult toetada 
osalevaid asutusi kvalitatiivsete partnerlusstruktuuride loomisel, korraldades paralleelselt 
arutlusringe, seminare ja teabeüritusi, mis tähendavad pidevat teabevahetust regionaalpoliitikas 
osalevate tegutsejate vahel. 

Partnerlus on midagi enamat kui tegelik kvantitatiivne mõõde (osalevate partnerite arv). Selles 
on ka väga tugev kvalitatiivne mõõde. Konkreetsetel juhtudel tuleb rangemalt valida nn 
kvalifitseeritud partnereid, kellel on inimressursid, finants- ja logistilised vahendid ning 
suutlikkus pühenduda partnerlusele. 

Selliste vahendite nagu Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus loomises ja rakendamises 
nähakse uuenduslikku katset hõlbustada tööd institutsioonilisel tasandil ning need võiksid, eriti 
territoriaalse koostöö puhul, luua aluse programmide ja projektide lihtsamaks rakendamiseks. 

Kuigi sotsiaal-majanduslikud partnerid on ametlikult kaasatud Euroopa Regionaalarengu Fondi 
ja Euroopa Sotsiaalfondi programmidesse, tuleb nende tõhusat seotust programmidega eriti 
toetada.  

Regionaalpoliitikad on muutunud järjest keerulisemaks ja on peaaegu et arusaamatud, kui neid 
ei edastata kvalifitseeritud ja asjakohaste vahendite kaudu. Poliitika rakendamise eri tasanditel 
tuleb luua ühenduslülid välismaailmaga. 

Poliitikast õppimist hindamise etapis ei kasutata endiselt piisavalt. Teatud tingimustes võib see 
langeda haldusalase või ajalise surve ohvriks, mis käib kaasas programmi lõpuleviimisega – 
neil, kes on hõivatud programmide rakendamise ja lõpuleviimisega, ei ole sageli aega ja 
vahendeid, et tuua välja töö käigus saadud head tavad ja väärtuslikud õppetunnid, veel vähem 
neid levitada. Poliitika õppetunnid on aga üliolulised haldussuutlikkuse suurendamiseks 
valdkondades ja piirkondades, kus seda vaja oleks. Võimalused ja struktuurid järelemõtlemiseks 
on puudulikud. 

Kõikehõlmavama lähenemisviisi arendamine, et hõlmata kogu programmitsükkel ning kaasata 
täiendavaid ja uusi kodanikuühiskonna esindajaid, nõuab täiendavaid jõupingutusi ja vahendeid. 
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Poliitikast õppimine ja selle hindamine on muutunud käimasoleva programmiperioodi läbivaks 
ülesandeks. Programmide ja strateegiate sisu üle järelemõtlemiseks tuleks kavandada 
konkreetsed platvormid.  

Regionaalpoliitika üle järelemõtlemine ei tohiks muutuda täiendavaks ülesandeks, vaid tuleks 
looval viisil juurutada olemasolevatesse üritustesse ja kohtumistesse, aidates neid sel viisil 
sisukamaks muuta. 

Poliitikast õppimine ja haldussuutlikkuse suurendamine nõuavad suunava protsessi kehtestamist 
ja institutsionaliseerimist, mis toimuks paralleelselt strateegiliste raamistike rakendamisega ja 
hõlmaks kõiki partnereid. Kõnealuses protsessis tuleks julgustada ja stimuleerida vastastikust 
õppimist kogemuste vahetamise kaudu sagedastel partneritevahelistel kohtumistel. 

Poliitikast õppimine struktureeritud viisil peaks muutuma liikmesriigi ja rakenduskavade 
vastutusalast riikideüleseks ELi tasandi vastustusalaks. Seda saab teostada võrguprogrammide 
vormis (näiteks INTERACT territoriaalse koostöö jaoks, URBACT), mis loovad oskusteavet 
raskuste kohta programmi rakendamisel, koostoimet seonduvate programmide jaoks, ning mis 
hoiavad piltlikult ära jalgratta taasleiutamise.  

Heade tavade kogumist, kriitilist analüüsi ja sihipärast levitamist saab kasutada poliitikast 
õppimise vahendina. 
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