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Összefoglalás 

A európai kormányzás reformja immár majdnem nyolc éve a Bizottság prioritását képezi. Az 
Európai Bizottság európai kormányzásról szóló 2001. évi fehér könyve foglalkozott ezzel a 
kihívást jelentő realitással. A Bizottság továbblépett e kihívás egyszerű elismerésén, kötelezve 
az EU-t, hogy vonja be jobban a regionális és helyi kormányzatokat, és továbblépett a szélesebb 
civil társadalommal meglévő formális struktúrákon is. E szerepvállalás célja nem az volt, hogy 
egyirányú utcává váljon, ahol a résztvevőket egyszerűen azoknak az európai politikáknak a 
végrehajtását illetően szólítják meg, amelyekről egyébként már döntöttek. A Bizottság olyan 
módokat keresett, amelyek figyelembe veszik a kormányzás szélesebb értelemben vett realitását 
a célok meghatározásában, a politikák kidolgozásában és ténylegesen ezek gyakorlatba való 
átültetésében. 

A 27 tagállam mindegyike kidolgozta nemzeti stratégiai referenciakeretét (NRSF), azaz 
fejlesztési céljaik részletes bemutatását, amely a fenntartható, sikeres és modern gazdaságok 
fejlődésének európai kontextusában valósul meg – a lisszaboni menetrend keretében. A 
partnerség és a részvétel elengedhetetlen részét képezi ennek a fejlesztési folyamatnak. 

E tanulmány egy információkkal alátámasztott pillanatképet ad arról, hogy a szélesebb körű 
partnerség lehetőségeinek keresése miképpen alakul a gyakorlatban az EU második legnagyobb 
költségvetési területén, a kohéziós és strukturális alapok jelenlegi, 2007–2013-as programozási 
időszakában. 

A tanulmány arra keresi a választ, hogy mit is jelent a kormányzás a huszonegyedik század 
elejének kontextusában, majd 5 tagállam – Ausztria, Dánia, Olaszország, Lettország és Románia 
– esettanulmányán keresztül vizsgálja a gyakorlati fejleményeket.  

E két építőelem – az egyik inkább elméleti, a másik pedig inkább gyakorlati – alapozza meg a 
jelentés szintézisét és ajánlásait. 

A kormányzás és a partnerség előtt álló kihívások 

Az elmúlt huszonegynéhány évben a „kormányzás” fogalma gyakori, szinte uralkodó 
fogalommá vált társadalmaink többségében és számos tudományágban, többek között a 
politikatudományban, a közgazdaságtanban, a szociológiában és a közigazgatásban. 

Általános értelemben a „kormányzás” fogalma azokra a folyamatokra, struktúrákra, 
szabályokra, normákra és értékekre vonatkozik, amelyek keretében a kollektív tevékenységek 
irányíthatók és koordinálhatók.1 Ekképpen a kormányzás a különböző szereplők közötti 
koordináció új modelljét írja le, mégpedig a kormányok, parlamentek, hivatalos konzultatív 
struktúrák, állami ügynökségek, magánszolgáltatók, egyetemek, kutatóintézetek, a média, a 
képviseleti szervek, mint például a szociális partnerek, valamint a különböző nem kormányzati 
szervezetek közötti koordináció modelljét, amelyek némelyike jól strukturált, míg mások 
lazább, kampányjellegű szervezetek. Mindannyian a döntéshozatal és a politikai végrehajtás 
komplex és sokrétű keretrendszerének résztvevői. A döntéshozatalt így immár nem egy 
igazgatási hierarchia uralja, hanem e szereplők összetett viszonyrendszere. Az e szereplők 

                                                 
1 Hamedinger A., Frey O. Dangschat J., . Breitfuss A. (szerk.) 2008:  „Strategieorientierte Planung im kooperativen Staat”, ISBN: 978-
3-531-14587-7 
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közötti együttműködés vertikális és horizontális hálózatokon keresztül valósítható meg, és 
felöleli az államot, de a civil társadalmat is (gazdasági és társadalmi szereplők, közösségi 
beágyazottságú intézmények és strukturálatlan csoportok, a média stb.) helyi, regionális, 
nemzeti és globális szinten. 

A 2007–2013-as közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott „integrált 
megközelítés” a regionális sajátosságok figyelembevételével és a megerősített többszintű 
kormányzásra alapozva a növekedési stratégiák integrálására szólít fel európai, regionális és 
helyi szinten. Egy ilyen megközelítés hivatott biztosítani, hogy az egyes szektorok ne 
elszigetelve, hanem a tagállamok területein megvalósítandó társadalmi–gazdasági fejlődés 
egységes víziója keretében fejlődjenek. Ez a területi hatással járó közpolitikák mélyebb 
integrációját teszi szükségessé, különös tekintettel a gazdasági, társadalmi és környezeti 
szférára. 

A partnerség elve az EU kohéziójának kulcsfontosságú elvévé vált, amely a partnerek 
többszintű (szubnacionális, nemzeti és szupranacionális) és többszereplős (helyi/regionális, 
hatóságok, civil/magánszervezetek) részvételét írja elő a kohéziós politika formálásában, 
végrehajtásában, felügyeletében és értékelésében. A regionális politika 2007–2013 közötti 
pénzügyi és operatív keretének megtervezése során a partnerség elve ismét fontos szerephez 
jutott, és immár a civil társadalmi szervezeteket, a környezetvédelmi partnereket, a nem 
kormányzati szervezeteket és a nemek közötti egyenlőséget támogató szerveket is felöleli2. 
Ebben az összefüggésben a partnerség elve a vertikális és horizontális integráció szempontjaira 
is rámutat.  

A nemzeti stratégiai referenciakeretek tervezeteinek néhány közös témája az EU 27-ben 

Az EU strukturális és kohéziós alapjainak gyakorlati végrehajtása számos kihívást támaszt a 
részt vevő partnerekkel szemben. Ezek a körülmények tették indokolttá egy közös irányítási 
rendszer létrehozását az európai, nemzeti, regionális és helyi szintek között, azaz tömören 
megfogalmazva a többszintű kormányzási rendszert, amely azonban eltérő lehet az egyes 
tagállamokban és egy tagállamon belül az egyes régiókban. A nemzeti kormányok és 
szubnacionális szereplők különböző mértékben vesznek részt a döntéshozatalban és a hatalom 
gyakorlásában.  

Az EU 27-ben számos közös kérdés merült fel a nemzeti stratégiai referenciakeretek 
kidolgozásának és fejlesztésének mikéntjét illetően. 

Az egyik közös vonulat, hogy a nemzeti stratégiai referenciakeretek előkészítési folyamatára 
nem egy tervezési vagy politikai vákuumban került sor. A folyamat rendszerint a nemzeti 
fejlesztés vagy nemzeti reform és tervezés szélesebb keretrendszerében bontakozik ki. Akár 
egyidejűleg, akár egymást követően került sor a különböző tervezési folyamatok végrehajtására, 
ugyanazokból az adatokból merítettek, hasonló, sőt azonos partnerségekre terjedtek ki, és közös 
célok megvalósítására törekedtek. 

Ilyen folyamatokat talán a régebbi tagállamokban lehetne elvárni, ahol kevésbé fontos az uniós 
finanszírozás viszonylagos jelentősége. Ez lényegében kisebb-nagyobb mértékben közös vonás 
volt valamennyi tagállamban. 

                                                 
2 Lásd a 1083/2006/EK tanácsi rendelet 11. cikkét.  
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Ez a szó valódi értelmében az európai kormányzás pozitív fejlődésének tekinthető, ahol az 
európai és nemzeti stratégiai fejlesztési prioritásokat közösen határozzák és fogalmazzák meg, 
valamint követik az érdekelt felek jobbára hasonló csoportjai. 

A nemzeti pénzügyminisztériumok vagy e minisztériumoknak alárendelt végrehajtó 
ügynökségek voltak rendszerint azok a kulcsfontosságú nemzeti közigazgatási egységek, 
amelyek támogatták, koordinálták és néha ellenőrizték a folyamat tervezését. 

Ezek a központi minisztériumok, amelyek befolyásuk alatt tartják a kiadások nyújtotta fontos 
politikai hatalmat, általában nem arról híresek, hogy hajlandók megosztani hatásköreiket egy 
partnerségi struktúrában – legalábbis nem a hagyományos igazgatási értelemben. 

A partnerségi megközelítés egyik első közös eleme a minisztériumközi munkacsoportok vagy 
struktúrák létrehozása volt, amelynek keretében a pénzügyminisztériumok tisztviselői üléseztek 
az ágazati minisztériumokban dolgozó partnereikkel (akik a programok végrehajtásáért és 
megvalósításáért felelnek).  

Tényleges bizonyítékai vannak annak, hogy strukturált párbeszéd folyik a különböző 
minisztériumok felső- és középszintű tisztviselői között a nemzeti stratégiai referenciakeretek 
előkészítése terén. Több tagállam hivatalos bizottságokat hozott létre e célból, míg mások a 
kevésbé formális munkacsoportokat részesítették előnyben. Néhány esetben e testületekben 
vezető politikai szereplők, többek között miniszterelnökök elnököltek. 

Egy másik közös elem a központi kormányzat és más kormányzati szintek, a regionális és helyi 
kormányzatok közötti párbeszéd elindítása volt, amely a célokról, a tartalomról, a forrásokról és 
még a módszerekről is folyt. Bár e párbeszédet illetően jelentős eltérések mutatkoztak a 27 
tagállam között, az azonban közös vonás, hogy mindenhol kialakult ilyen párbeszéd. 

Ahol léteznek regionális jogalanyok (magától értetődően az inkább föderalista berendezkedésű 
államokban), világos tendencia mutatkozott annak irányába, hogy egy tényleges és fokozatos 
párbeszéd induljon meg ezekkel a közigazgatási egységekkel. E valós párbeszéd leginkább 
kétirányú volt, és egy adott időszakon keresztül tartott. Ezekben az esetekben a központi 
közigazgatás már korán konzultációt kezdett a regionális szervekkel, majd korán elkészítette a 
nemzeti stratégiai referenciakeret tervezetét (néha a regionális képviselők is részt vettek a 
tervezési folyamatban). 

E tervezetet vagy tervezeteket ezután újra előterjesztették a konzultációs üléseken, amelyeken 
mind a központi, mind pedig a regionális közigazgatás képviseltetve volt, és ahol lehetett, 
konszenzust értek el. Bizonyos esetekben választottbírósági eljárást is bevezettek, amelynek 
keretében a központi közigazgatás által nem elfogadott javaslatokat újra megfontolták. 

Azokban az államokban, ahol nincs regionális közigazgatás, a helyi hatóságokkal 
kezdeményeztek konzultációt, leggyakrabban a megyei tanácsok, városi hatóságok és községek 
nemzeti szövetségeivel folytatott párbeszéd keretében. Míg ezek a konzultációk a klasszikusabb 
„felülről lefelé” modell irányába mutattak, mindazonáltal ezeken belül jelentős cserék és 
módosítások voltak lehetségesek. 

A szociális partnerekkel, valamint a fő munkáltatói és szakszervezeti szövetségekkel folytatott 
konzultáció és párbeszéd sémái is közösek a legtöbb tagállamban. Ez néha a formális 
konzultációs mechanizmusok, például a gazdasági és szociális bizottságok, kereskedelmi és 
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iparkamarák stb. bevonásával történt, néha pedig a szövetségek közvetlen, nemzeti és regionális 
szintű részvételével; elég gyakori volt a két megközelítés kombinációja is. 

Világosan tetten érhető, hogy a központi közigazgatás valóban kezet kíván nyújtani más nem 
kormányzati szervezeteknek mint a civil társadalom érdekelt feleinek. Bizonyos meghatározott 
programterületeken, például a nemek közötti egyenlőség és a fogyatékkal élők 
esélyegyenlősége, a környezetvédelmi ügyek és az etnikai kisebbségekkel kapcsolatos 
megfontolások terén a nem kormányzati szervezetek kiválasztása viszonylag egyértelmű volt. 
Más horizontális vagy több ágazatot átfogó területeken a nem kormányzati szervezetek 
kiválasztása alkalmanként nehezebbnek bizonyult. Mely nem kormányzati szervezeteket kérjék 
fel az általános regionális fejlesztési vitában való részvételre? Mely nem kormányzati 
szervezeteket zárják ki abból? 

A kisebb nem kormányzati szervezetek bevonása néhány technikai problémát is felvet, amikor a 
kohéziós politika terén kiterjesztik a civil társadalmi partnerséget. A kohéziós folyamat 
szükségszerűen hosszadalmas, dokumentálása pedig gyakorta fontos tényező. A helyi vagy 
alkalomszerűen létrejött nem kormányzati szervezetek gyakran nem rendelkeznek kellő 
személyi és infrastrukturális erőforrással az elemzéshez és a dokumentáció feldolgozásához, sőt 
akár ahhoz, hogy biztosítsák a képviselet folytonosságát azokban az ügyekben, amelyekben 
részt vesznek (különböző önkéntes képviselők vesznek részt az üléseken). Ez ahhoz vezethet, 
hogy egyes hivatalos szervek kritikusak a kisebb nem kormányzati szervezetekkel folytatott 
partnerségi párbeszédre fordított idejük megtérülését illetően. 

Strukturális és kulturális különbségek 

Kutatásunk alapján az is bizonyítottnak tekinthető, hogy a mind a 27 tagállamban fellelhető 
nagyszámú közös partnerségi megközelítést egyensúlyba kell hozni a fontos strukturális és 
kulturális különbségekkel. 

A strukturális különbségek mind az átfogó gazdasági helyzetet, mind pedig a politikai rendszert 
érintik. A fejlettebb gazdaságokban a tendencia abba az irányba mutat, hogy kevésbé van sürgős 
igény a nagy infrastrukturális fejlesztési projektekre, míg néhány újabb tagállamban nagy 
hangsúlyt fektetnek a fizikai infrastruktúra különböző elemeinek fejlesztésére. 

Hasonló hangsúlybeli eltérések állapíthatók meg az általában „kapacitásépítésként” említett 
cselekvés esetében. Néhány újabb tagállamban az előcsatlakozási programok során szerzett 
tapasztalatok rámutattak a nemzeti, és különösen a regionális/helyi közigazgatás hiányosságaira 
abbéli képességeiket illetően, hogy programokat dolgozzanak ki, javaslatokat tegyenek és 
végrehajtsák ezeket. Így ezek az országok bizonyos fokig prioritást biztosítanak a kormányzat 
különböző szintjein dolgozó tisztviselők fejlesztésének és képzésének. 

A különféle politikai rendszerek is jelentős hatást gyakorolnak a partnerségi folyamat 
struktúrájára, tartalmára és mélységére a kohéziós politika előkészítése, kidolgozása és – ami a 
legvalószínűbb – végrehajtása során. Az olvasónak azonban szem előtt kell tartania, hogy ez a 
feljegyzés a 2007–2013-as programozási időszak kezdetén készült, ami azt jelenti, hogy a 
programok végrehajtásával kapcsolatos megjegyzések alapját minden bizonnyal inkább a 
különböző hatóságok által megfogalmazott törekvések képezik, nem pedig a megfigyelt 
gyakorlatok. 

Ami a kormányzati partnerségek kidolgozását és megvalósítását illeti, nem szabad elsiklani a 
személyes hálózatok fontossága felett. Bár ezek a hálózatok a kisebb tagállamokban láthatóan 
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sokkal inkább sarkalatos szempontok, azért szerepet játszanak a nagyobb tagállamokban is. Ha 
a szakszervezeti szövetség elnökének vagy a helyi hatóságok valamelyik szövetsége elnökének 
nagy tapasztalata van abban, hogy miként tárgyaljon a nemzeti tisztviselőkkel és miniszterekkel, 
akkor várhatóan képesek lesznek befolyásolni a döntéshozatali folyamatot. Egy olyan feljegyzés 
esetében, mint amilyen ez is, a nehézség abból fakad, hogy gyakorlatilag lehetetlen elemezni, és 
még kevésbé számszerűsíteni az ilyen jellegű, alapvetően informális hálózatok hatásait. 

Az egyetemekre és a felsőoktatási vagy technológiai képzés egyéb intézményeire ruházott 
strukturált szerep egy olyan változó, amelyet csak néhány tagállamban írnak elő kifejezetten – 
legalábbis nemzeti szinten. Ez gyenge pontnak bizonyulhat olyan politikai intézkedések 
végrehajtáskor, amelyek az innováció lisszaboni programját hivatottak ösztönözni. 

Csak néhány tagállamban említik meg kifejezetten a külső szakértők bevonását a nemzeti 
stratégiai referenciakeret folyamatának elősegítésébe, annak tartalmi és eljárási szempontjait 
illetően. Ahol pedig megemlítik ezt, ott kevés részletes adatot adnak meg az ilyen szakértők 
státuszáról, beosztásáról és megbízásáról. Néhány tagállam bevonta az Európai Bizottságot a 
nemzeti stratégiai referenciakeret előkészítésébe. Miközben mindegyik tagállam tárgyalt 
bizonyos fokig a Bizottsággal, mások megvitatásra külön benyújtották 
dokumentumtervezetüket. Néhány tagállamban a Bizottság tisztviselői ténylegesen és teljes 
mértékben részt vettek a kidolgozás folyamatában, máshol azt láthattuk, hogy mentesítették 
őket, ami elsősorban megfigyelői szerepet jelentett, megint másoknál pedig nem említették meg 
külön részvételüket. 

Szemléltető esettanulmányok 

Az öt esettanulmány – Ausztria, Dánia, Olaszország, Lettország és Románia – mind ezeket a 
hasonlóságokat, eltéréseket és kihívásokat szemlélteti valamilyen módon. 

PO = Megszüntetés; PI = Bevezetés; R = Regionális versenyképesség és foglalkoztatás, 
CF = Kohéziós Alap, C = Konvergencia  

Az osztrák nemzeti stratégiai referenciakeret folyamatában tükröződik egyrészt a föderalista 
berendezkedés, másrészt pedig a konzultáció és partnerség régóta fennálló mintája. A nemzeti 
stratégiai referenciakeretet szövetségi szinten az Osztrák Területrendezési Konferencia (ÖROK) 
dolgozta ki, amely maga is egy háromoldalú – szövetségi, regionális és önkormányzati – 
egység, amely konzultációs platformot biztosít. A különböző kormányzati szereplők mellett a 
szociális partnerek és néhány nem kormányzati szervezet is részese volt a kidolgozás 
folyamatának, legalábbis képviseleti szövetségeiken keresztül. A folyamatba külső szakértőket 

Kohéziós politikai célkitűzések 
(2007–2013) 
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EU27 = 100
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pénzeszköz
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árak, 1000 
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Konvergencia 
Regionális 

versenyképesség 
és foglalkoztatás 

Ausztria 83,9 8,3 Föderális 128 1461 PO R 

Dánia 43,1 5,4 Decentralizált 
egységállam 126 613 - R 

Olaszország 301,3 59,6 Regionalizált 
egységállam 103 28 812 C, PO PI, R 

Lettország 64,6 2,3 Decentralizált 
egységállam 39 4620 CF, C - 

Románia 238,4 21,6 Centralizált 
egységállam 54 19 668 CF, C - 
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is bevontak, a referenciakeret tervezetét pedig megfontolás céljából benyújtották az Európai 
Bizottságnak. Az osztrák példa egy gördülékenyen működő, bevált partnerségi és konzultációs 
rendszert mutat be, amelynek keretében viszonylag magas szintű tapasztalatok és szakértelem 
áramlanak. Egyes aggodalmak szerint a rendszer túl összetett, ellenáll a változtatásoknak, és 
hiányzik az az „agytröszt” kapacitás, amely alátámasztaná az egyes észrevételeket. 

Dánia egységállam, ahol a kormányzati hatalmat a nemzeti hatóságokra ruházzák (a kormányra 
és a parlamentre). A dán nemzeti stratégiai referenciakeret kidolgozására a dán belső 
kormányzati struktúra átfogó reformja keretében került sor. Az önkormányzatok számát 271-ről 
98-ra csökkentették, a korábbi 13 megyei közigazgatási egységet pedig öt új regionális 
hatóságban integrálták. Ahogy az osztrák esetben is, az uniós finanszírozás csak az egyik eleme 
az átfogó dán fejlesztési stratégiának. A kidolgozás folyamatának központi ügynöksége a Dán 
Vállalkozáspolitikai és Építőipari Hatóság (DEACA/EBST), a Gazdasági és Vállalkozásügyi 
Minisztérium egyik osztálya keretében működő állami ügynökség volt. A nemzeti stratégiai 
referenciakeretet 2006 novemberében tették közzé, miután kiterjedt konzultációt folytattak a 
helyi és regionális szervekkel, a szociális partnerekkel és más nem kormányzati szervezetekkel. 
Az ennek eredményeként elkészített tervezetet megvitatták a regionális növekedési fórumokkal, 
azaz új partnerségi szervekkel, amelyek a helyi és regionális kormányzati, hatósági, oktatási és 
képzési érdekelt feleket egyesítik, és egy kidolgozott struktúra részét képezik az újonnan 
létrehozott Dán Növekedési Tanács, a gazdasági és vállalkozásügyi miniszter által kinevezett 19 
tagú testület keretében. Ekképpen egy széles alapokon nyugvó partnerségi rendszer jött létre. 
Ugyanakkor a célkitűzéseket a nemzeti kormány határozta meg. Hangsúlyt helyeztek a nagyobb 
munkaerő-piaci részvételre, például a fogyatékkal élők vagy a meglévő migráns közösségekből 
érkező nők körében. 

Az olasz nemzeti stratégiai referenciakeret egy konzultációs folyamat keretében jött létre, amely 
2005-ban indult el három (nemzeti, regionális és Mezzogiorno3) előkészítő dokumentum 
elkészítésével. 2006 során ezek a dokumentumok képezték a három közigazgatási szint és a 
szociális partnerek közötti széleskörű konzultáció alapját. Az olasz nemzeti stratégiai 
referenciakeret különös hangsúlyt helyez a szociális partnerek és más nem kormányzati 
szervezetek bevonására. Ez túlmutat azon a politikai szakaszon, amely az operatív programokon 
belül az egyedi prioritások kiválasztásával kapcsolatos döntéshozatalra, azok végrehajtására, 
nyomon követésére és koordinálására alkalmazandó. A partnerségi megközelítést először a 
2000–2006-os időszakban vezették be hivatalosan az olasz programokba. A 2007–2013-as 
politikák és tevékenységek tervezése keretében megvalósított partnerség a korábbi időszak 
tapasztalataiból fejlődött ki. Általánosan elterjedt az a vélekedés, hogy a partnerségi folyamat 
jól működik a stratégiai tervezési szinten, azonban előfordulhat, hogy kevésbé hatékony akkor, 
amikor a tényleges programokról döntenek. A különböző nem kormányzati szervezetek 
kapacitásai igen eltérőek lehetnek. Némelyik rendelkezik a szükséges struktúrákkal és 
személyzettel, míg másoknál hiányoznak a teljes körű részvételhez szükséges erőforrások. 
Mindezek miatt néhány hatóság azt az észrevételt tette, hogy konzultációs erőfeszítéseikhez 
képest viszonylag csekély a ráfordításaik megtérülése. 

Lettország egy viszonylag centralizált parlamentáris demokrácia, amelyet 5 tervezési régióra és 
556 helyi hatóságra osztottak fel. Megállapítható, hogy a kormányzási partnerség strukturált 
megközelítése 2004–2007 során, Lettország egységes programozási dokumentumának 
elkészítésekor alakult ki. A Pénzügyminisztérium volt a kulcsszerepet játszó hatóság, amely 
                                                 
3 A Mezzogiorno – az általános fogalommeghatározás szerint Olaszország gazdasági fejlődésben elmaradt déli része – Abruzzo, Molise, 
Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Szicília és Szardínia régiókból áll. 
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más minisztériumokkal és regionális szervekkel működött együtt kisebb, meghatározott 
feladatokra létrehozott munkacsoportok keretében. Az e munkacsoportok által elért 
eredményeket aztán a többi szervvel, fejlesztési ügynökségekkel, helyi hatóságokkal, szociális 
partnerekkel és nem kormányzati szervezetekkel folytatandó szélesebb körű konzultáció 
céljából köröztették. A lett partnerség igen pozitív tapasztalatokat hozott. Számos résztvevő 
üdvözölte a lehetőséget, hogy részt vehetnek a prioritások kijelölésében, valamint a programok 
megtervezésében és végrehajtásában. Az érem másik oldala, hogy összetettebbé vált a 
döntéshozatali folyamat, ami magasabb igazgatási költségekkel jár, és nagyobb igényeket 
támaszt a gyakran csekély erőforrásokkal rendelkező és nem megfelelően strukturált nem 
kormányzati szervezetekkel szemben. 

Románia alapvetően egy centralizált parlamentáris demokrácia. Az ország 41 megyéből és 
Bukarest városából áll. A régiók tervezési és statisztikai célú egységek, közigazgatási 
funkciójuk nincs. A Gazdasági és Pénzügyminisztérium 2005-ben dolgozta ki a nemzeti 
fejlesztési és egységes cselekvési terveket. A partnerségnek már volt gyakorlata, ami az 
előcsatlakozási programok támogatás-felügyeleti bizottságaiban alakult ki. Ezek képezték az 
alapját a 2007 májusában közzétett román nemzeti stratégiai referenciakeret kidolgozásának, 
amit ugyanez a minisztérium végzett el. A referenciakeret három fő prioritásra összpontosított: 
az ország infrastruktúrájának fejlesztése az európai normák irányába, a munkaerő képességeinek 
javítása, valamint Románia igazgatási kapacitásának kiépítése. A kormány nagyon is tudatában 
van annak, hogy mennyire kívánatosak a partnerségi struktúrák. A miniszterelnök 
kezdeményezésére munkacsoportot hoztak létre, amely felölelte a strukturális eszközök 
irányításáért felelős valamennyi szervezeti egységet, és bevonta munkájába a civil társadalmat, 
az egyetemeket, a kutatóintézeteket, a tömegmédiát és a szociális partnereket. 2006 
augusztusában egy cselekvési tervet dolgozott ki, amelyet beépítettek a nemzeti stratégiai 
referenciakeretbe. A román hatóságok általában véve ösztönözték és segítették a 
kormányzásban megvalósítandó partnerséget, a civil társadalom kapacitásai azonban továbbra is 
korlátozottak ahhoz, hogy reagáljanak a lehetőségekre. 

Következtetések a kormányzásról és a partnerségről a 2007–2013-as időszakban 

A nemzeti stratégiai referenciakeret programozása (és végrehajtása) során az Európai Bizottság 
és a tagállamok közötti kormányzati kapcsolatok rendkívül formalizáltak. A rendeletek 
egyértelműen meghatározzák a feladatokat, és foglalkoznak mind a konzultáció formátumával, 
mind pedig azzal, hogy kit kell bevonni a partnerségbe. A Bizottság és a szubnacionális 
kormányzati szintek közötti kölcsönös viszonyrendszert erőteljesen meghatározza az 
államszerkezet (föderelista, centralizált stb.), és általában attól függ, hogy a tagállamok a 
tagállamok „jóváhagyják-e” a régiók/önkormányzatok és a Bizottság közötti közvetlen 
kapcsolatfelvételt. A tagállamok jelentős erőfeszítéseket tettek a nemzeti struktúrák 
ésszerűsítése érdekében, hogy elősegítsék a Bizottsággal való koordinációjukat és 
kapcsolattartásukat. 

A nemzeti stratégiai referenciakeretek különböző „funkciókkal” rendelkeznek a tagállamokban, 
és azokat az adott államszerkezet is befolyásolja. Ezek iránymutatásokat adhatnak, vagy 
lehetővé tehetik a kormányzati kapcsolatokat a szubnacionális szintekkel, illetve részletesebben 
előre meghatározhatják az ilyen kapcsolatokat. Az új tagállamok gyakran kísérleteztek 
„informális munkacsoportokkal”, ami a szereplők széles körének bevonását teszi lehetővé. 
Elvben ezt az integratív megközelítést irányozták elő az operatív programok végrehajtását 
illetően is, bár eddig ennek kevés gyakorlati foganatja van. Érdekes módon több tagállam 
elkezdte újra formába önteni ezt az integratív, alulról felfelé irányuló megközelítést, előnyben 
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részesítve a viszonylag erős hatáskörökkel rendelkező, autonóm koordinációs struktúrákat, 
amelyek vagy „párbeszéd platformok” keretében működnek, vagy pedig – egyre inkább – 
kiterjedtebb döntéshozatali és pénzügyi autonómiával vannak felruházva. E struktúrák 
létrehozása az operatív programok végrehajtása melletti erőteljes elkötelezettségről tesz 
tanúbizonyságot.  

A helyi szintek bevonása nagyban függ a (tagállamok által) számukra biztosított „alkalmaktól”. 
Ezt a legtöbb tagállamban rendszerint a helyi szintek konzultációs szakaszban való bevonásával, 
valamint a helyi hatóságok szövetségeinek részvételével „valósítják meg hivatalosan”, bár a 
tevőleges részvétel fokát nem mindig könnyű meghatározni. Változik azonban ez a helyzet 
azokban az esetekben, amikor az önkormányzatok (különösen a városok) egyértelmű szereppel 
rendelkeznek az operatív program egyedi részeinek végrehajtásában. Néhány tagállam hatékony 
módszereket kínál az érintett helyi érdekelt felek folyamatos bevonására a program végrehajtása 
során. A megfelelő struktúrák rendelkezésre bocsátása (fórumok, párbeszéd platformok stb.) itt 
is az erőteljes kötelezettségvállalást és az integráció legfejlettebb formáját testesítik meg. 

A kormányzást és partnerséget néha formális követelményeknek tekintik, amelyeket a 
tagállamok elsősorban a programtervezés során tartanak be (konzultációkon keresztül), azonban 
nagy adminisztratív tehernek tekintenek a program végrehajtása során. Fő akadálynak az 
adminisztratív terhet, a folyamatok bonyolultságát, valamint az erőforrás- és kapacitáshiányt 
tekintik. Emellett az érdekelt felek előtt nem mindig nyilvánvaló a hozzáadott érték, különösen 
azon közigazgatásban dolgozók számára, akik dolgoztak már azon, hogy bevonják a nonprofit 
szervezeteket. 

Az országok társadalmi és politikai kultúrája, a korábbi strukturális alapok programjai során 
szerzett tapasztalatok, valamint a részvételi folyamatokkal szembeni nyitottság fontos 
előfeltételei a kormányzással és partnerséggel kapcsolatos sikeres megközelítésnek. 
Mindazonáltal az új tagállamok esetében az általános reformok igen innovatív gyakorlatokra 
teremtettek lehetőséget. Általában az olyan informális hálózatok megléte, amelyek lehetővé 
teszik a lassú közigazgatási folyamatok megkerülését, olyan fontos kiegészítő tényezőnek 
tekinthető, amely pozitív hatást gyakorolhat a rendszerre. A kormányzati szintek közötti 
átjárhatóság (a különböző igazgatási szintekről érkező érdekelt felek hozzá vannak szokva 
ahhoz, hogy közvetlenül tárgyaljanak a magasabb közigazgatási szintekkel) egy másik pozitív 
hatás lehet. A kormányzási és partnerségi rendszerek intézményesítése egy néhány tagállam 
által jelenleg követett új tendencia. A kormányzati kapacitások alacsonyabb területi egységekre 
való áttevődése – amelynek célja a közvetítő szervezetek társfinanszírozása, a know-how 
átadásának javítása és a regionális kormányzás erősítése – önmagában véve hatékonynak 
bizonyult.  

Megállapítások és ajánlások 

Általánosan megállapítható, hogy a kormányzásban megvalósított partnerség koncepciója az 
Európai Unió mind a 27 tagállamában elismertté és elfogadottá vált, és beépítették azt a 
regionális politika tervezésébe és előkészítésébe. E partnerség pontos jellege és formája számos 
kritériumtól függően eltér a tagállamok között. 

Arra vonatkozó ajánlásaink, hogy a partnerség miként fejleszthető, bővíthető és tehető 
eredményesebbé és hatékonyabbá a kormányzásban, a három fő politikai szakasz szerint 
oszlanak meg: a politika kialakítása, a politika végrehajtása, valamint a politika elsajátítása vagy 
értékelése. 
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A politika kialakításának fázisában figyelmet kell fordítani arra, hogy ne „terheljék túl” a 
politikákat többszörös célkitűzésekkel. Ahol túl sok célkitűzést fogalmaznak meg – még ha 
azok kívánatosak is –, beépítésük esetén felmerülhet annak növekvő kockázata, hogy e 
célkitűzések csupán a hivatalos dokumentumokban jelennek meg. 

Az információcsere nem csak a regionális politikában részt vevő szereplők különböző „szintjei” 
között szükséges, hanem a szereplők különböző „típusai” között is. Kiemelten szükség van a 
„távlatokban gondolkodók”, a „stratégák” és a „végrehajtók” közötti kapcsolat megteremtésére 
mind a tagállamok, mind pedig az EU szintjén.  

Az európai programozás szükségszerűen kifejlesztette azt, amit a saját metanyelvének 
nevezhetünk. Míg ez a terminológia elősegítheti a programozók és a tisztviselők feladatait, 
akadályt emelhet a civil társadalom képviselőinek szélesebb körű bevonása előtt. Mérlegelni 
kell, hogy bizonyos minimális erőforrásokat fordítsanak a civil társadalmi szerepvállalás 
elősegítésére. 

Az Európai Bizottságot kifejezetten felkérték arra, hogy a programok tervezése és végrehajtása 
során kötelezze el magát jobban egy valóban nyitott részvételi folyamat mellett, amelynek 
tényleges kimenetele valóban nyitott is marad. 

A politika végrehajtását illetően a partnerség elvét inkább szűkebben értelmezik. 
Mindazonáltal a partnerség tényleges összetétele nem csupán kvantitatív dimenzióval 
rendelkezik, hanem szelektívnek is kell lennie abban az értelemben, hogy minősített szereplőket 
kell integrálnia. 

A részt vevő intézményeknek és végrehajtó szerveknek kommunikációs csatlakozófelületeket 
kell kialakítaniuk ahhoz, hogy foglalkozzanak a „külvilággal”. Ilyen csatlakozófelületek 
lehetnek a tájékoztató események, az információcsere más struktúrákkal, az informális cserék a 
szokásos irányítási struktúrák keretein kívül (pl. támogatás-felügyeleti bizottság).  

Javítás az európai szintű stratégiai „nyomon követésen” keresztül valósítható meg. Egy ilyen 
kísérő modellnek keretet kell adnia az észrevételeknek is. Az európai intézményeknek teret kell 
majd engedniük a nyitott részvételi folyamatoknak, amelyek keretében lehetőség nyílik a 
„nehézségekről” folytatott párbeszédre, és ahol nincs szükség eufémizmusokra a program 
végrehajtásának eredményeivel kapcsolatban.  

Intézményesített eszközöket kell kialakítani a horizontális és vertikális megközelítések 
elősegítése érdekében. Ilyen eszközök lehetnek a platformok (pl. regionális irányítás, 
kerekasztalok stb.), amelyek megkönnyítik az ágazatok, politikai és igazgatási szintek közötti 
hálózatépítést. 

Nem javasolt továbbfejleszteni a partnerség „minimumkövetelményeit”, hanem inkább 
ténylegesen támogatni kell a folyamatba bevont szerveket a minőségi partnerségi struktúrák 
létrehozásában, mégpedig párhuzamos kísérő munkaértekezletek, szemináriumok és tájékoztató 
események formájában, amelyek állandó cserefolyamatokat vonnak maguk után a regionális 
politikába bevont szereplők között. 

A partnerség több, mint a tényleges „kvantitatív dimenzió” (ami a részt vevő partnerek számát 
illeti). Nagyon erős „kvalitatív dimenziója” is van. Egyes esetekben ki kell használni az olyan 
„minősített partnerek” szigorúbb kiválasztásának lehetőségeit, amelyek rendelkeznek azokkal a 
humán, pénzügyi és logisztikai erőforrásokkal és képességekkel, hogy elkötelezzék magukat a 
partnerségi folyamat mellett. 
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Az olyan eszközök létrehozása és végrehajtása, mint az európai területi együttműködési 
csoportosulás, innovatív kísérletnek tekintendő abba az irányba, hogy intézményi szinten 
nyújtsanak segítséget, és alapját képezhetik a programok és projektek könnyebb 
végrehajtásának, különösen a területi együttműködésben. 

Bár hivatalosan szerepel az ERFA és az ESZA programjaiban, kiemelten támogatni kell a 
szociális és gazdasági partnerek tevőleges elkötelezettségét a programok mellett.  

A regionális politikák egyre összetettebbé válnak, és szinte érthetetlenek, ha nem szakértő és 
megfelelő közeg közvetíti azokat. A politika végrehajtásának különböző szintjein 
csatlakozófelületeket kell létrehozni a külvilág felé. 

Az értékelési szakaszon alapuló politikaelsajátítás továbbra is kiaknázatlan. Bizonyos 
körülmények között ez a szempont az adminisztratív teher és az idő nyomásának áldozatává 
válhat, ami velejárója a program befejezésének – azoknak, akik a program végrehajtásával és 
befejezésével vannak elfoglalva, gyakran nincs idejük és erőforrásuk ahhoz, hogy leszűrjék, 
még kevésbé pedig, hogy terjesszék a bevált gyakorlatokat és az értékes tapasztalatokat. E 
politikaelsajátítási tevékenységek azonban létfontosságúak az azt igénylő ágazatokban vagy 
régiókban megvalósítandó kapacitásépítéskor. Hiányoznak a véleménycsere lehetőségei és 
keretei is. 

További erőfeszítésekre és erőforrásokra van szükség ahhoz, hogy egy átfogóbb megközelítést 
dolgozzanak ki, amely kiterjed egyrészt a teljes programciklusra, másrészt pedig a civil 
társadalom további és új képviselőit vonja be. 

A politika elsajátítása és értékelése „folyamatos” feladattá vált a jelenlegi programozási 
időszakban. Külön platformokat kell kijelölni a programok és stratégiák tartalmáról folytatott 
gyakoribb véleménycserék számára.  

A regionális politikáról folytatott véleménycserét nem szabad „újabb feladatnak” tekinteni, 
hanem azt kreatív módon kell beágyazni a már létező eseményekbe és ülésekbe, így segítve elő, 
hogy tartalmat nyerjenek. 

A politika elsajátítása és a kapacitásépítés egy iránymutató folyamat létrehozását és 
intézményesítését teszi szükségessé, amely a strukturális alapok végrehajtási folyamatával 
párhuzamosan halad, és bevonja az összes partnert. E folyamat keretében a partnerek gyakori 
ülésein lebonyolított tapasztalatcserén keresztül bátorítani és ösztönözni kell a kölcsönös 
tanulást. 

A politika strukturált elsajátítását az egyes tagállamok és operatív programok felelősségi 
köréből át kell helyezni a transznacionális uniós szint felelősségi körébe. Ez hálózati programok 
keretében valósítható meg (pl. a területi együttműködés tekintetében az INTERACT, 
URBACT), amelyek megteremtik a program végrehajtása során felmerülő nehézségekkel 
kapcsolatos know-how-t, szinergiákat biztosítanak a kapcsolódó programok számára, és 
elkerülik a felesleges munkavégzést.  

A bevált gyakorlatok összegyűjtése, kritikus elemzése és célzott terjesztése a politikaelsajátítás 
egyik eszközeként használható fel. 


