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Santrauka 

Europos valdymo reforma jau beveik aštuonerius metus yra Komisijos prioritetas. Europos 
Komisijos 2001 m. baltojoje knygoje dėl Europos valdymo buvo atkreiptas dėmesys į šią 
būtinybę. Komisija tai ne tik pripažino, bet įpareigojo ES aktyviau bendradarbiauti su regionine 
ir vietos valdžia bei plačiąja pilietine visuomene. Šis bendradarbiavimas neturėjo būti 
vienpusiškas, kai su dalyvaujančiais bendradarbiaujama įgyvendinant Europos politiką tose 
srityse, kuriose sprendimai jau priimti. Komisija ieškojo būdų, kaip įtraukti platesnę valdymo 
sampratą nustatant tikslus, formuojant politiką ir ją įgyvendinant. 
27 valstybės narės parengė nacionalinius strateginių krypčių planus (NSKP) – išsamius 
vystymosi tikslų pareiškimus, remdamosi Europos siekiu vystyti tvarią, sėkmingą ir modernią 
kiekvienos valstybės narės ekonomiką – Lisabonos darbotvarke. Partnerystė ir dalyvavimas yra 
pagrindinė vystymosi proceso dalis. 
Šis tyrimas leidžia susidaryti informuotą nuomonę, kaip šios didesnės partnerystės paieškos 
įgyvendinamos antroje pagal dydį ES biudžeto srityje – struktūriniuose ir Sanglaudos fonduose 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu. 
Joje atkreipiamas dėmesys į valdymo sąvokos prasmę XXI a. pradžioje ir nagrinėjamos tam 
tikros tendencijos, remiantis 5 valstybėse narėse (Austrijoje, Danijoje Italijoje, Latvijoje ir 
Rumunijoje) atliktais atvejo tyrimais.  
Šios dvi sudėtinės dalys – viena labiau teorinė, o kita labiau praktinė – tai pagrindas, jungiantis 
pranešimą ir jo rekomendacijas. 
 

Valdymo ir partnerystės sunkumai 

Per pastaruosius dvidešimt metų „valdymo“ (angl. governance) sąvoka paplito ir tapo žinoma 
daugeliui mūsų visuomenių ir disciplinų, įskaitant politikos mokslus, ekonomiką, sociologiją ir 
viešąjį administravimą. 
Apskritai „valdymo“ sąvoka yra susijusi su procesais, struktūromis, taisyklėmis, normomis ir 
vertybėmis, kurios leidžia valdyti ir koordinuoti kolektyvinius veiksmus(1). Tokia valdymo 
sąvoka apibūdina naują koordinavimo modelį tarp įvairių veikėjų: vyriausybių, parlamentų, 
oficialių konsultavimo struktūrų, viešųjų įstaigų, privačių tiekėjų, akademinės bendruomenės, 
mokslinių tyrimų institutų, žiniasklaidos, atstovaujamųjų institucijų, pvz., socialinių partnerių, ir 
įvairių nevyriausybinių organizacijų (NVO), kurių dalis turi tvirtą struktūrą, o kitos yra 
laisvesnės kampanijas vykdančios įstaigos. Visi veikėjai dalyvauja sudėtingame sprendimų 
priėmimo ir politikos įgyvendinimo procese. Todėl priimant sprendimus svarbiausia ne 
administravimo hierarchija, o sudėtingi šių veikėjų tarpusavio santykiai. Veikėjai gali 
bendradarbiauti kurdami vertikalius ir horizontalius tinklus, o į bendradarbiavimą įtraukiama 
valstybė ir pilietinė visuomenė (ekonominiai ir socialiniai veikėjai, bendruomenės institucijos ir 
nestruktūrinės grupės, žiniasklaida ir kt.) vietos, regioniniu, nacionaliniu ir pasauliniu lygmeniu. 
Siekiant integruoto požiūrio, kaip apibrėžta Bendrijos strateginėse gairėse 2007–2013 m., reikia 
integruoti augimo strategijas Europos, regioniniu ir vietos lygmeniu, atsižvelgiant į regionų 
specifiką ir remiantis sustiprintu daugiapakopiu valdymu. Toks požiūris turėtų užtikrinti, kad visi 
sektoriai būtų plėtojami ne atskirai, bet remiantis bendra valstybių narių teritorijų socialinio ir 
ekonominio vystymosi vizija. Todėl reikia labiau integruoti viešosios politikos kryptis, darančias 
poveikį teritorijoms, visų pirma ekonominėje, socialinėje ir aplinkos srityse. 
Partnerystės principas tapo vienu pagrindinių ES sanglaudos politikos principų, pagal kurį 
formuojant, įgyvendinant sanglaudos politiką, vykdant jos priežiūrą ir atliekant vertinimą turėtų 
                                                 
(1) Hamedinger A., Frey O. Dangschat J., . Breitfuss A. (Eds.) 2008: “ Strategieorientierte Planung im kooperativen Staat, ISBN: 978-3-
531-14587-7. 



B TEMINIS SKYRIUS. STRUKTŪRINĖ IR SANGLAUDOS POLITIKA 

 

PE 397.245 iv

dalyvauti kelių lygmenų (subnacionalinio, nacionalinio, viršnacionalinio) įvairūs (vietos ir 
regioninės valdžios institucijos, privačios ir pilietinės organizacijos) partneriai. Formuojant 
regioninės politikos finansinius ir veiklos pagrindus 2007–2013 m. vėl išryškėjo partnerystės 
principo svarba ir į partnerystę įtrauktos pilietinės visuomenės organizacijos, partneriai aplinkos 
srityje, nevyriausybinės organizacijos (NVO) ir lyčių lygybę skatinančios organizacijos(1). Šiuo 
atžvilgiu partnerystės principas išryškino vertikalios ir horizontalios integracijos aspektus. 
 

Kai kurie bendri NSKP rengimo aspektai 27 ES valstybėse narėse 

Praktiškai įgyvendindami ES struktūrinius ir Sanglaudos fondų programas, dalyviai susiduria su 
keliais sunkumais. Todėl buvo sukurta pasidalijamojo valdymo sistema tarp Europos, 
nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens, t. y. daugiapakopio valdymo sistema, kuri įvairiose 
valstybėse narėse ir tarp jų regionų vis dėlto skiriasi. Nacionalinių vyriausybių ir subnacionalinių 
veikėjų dalyvavimas priimant sprendimus ir jų galios skiriasi.  
27 ES valstybėse narėse išryškėjo keli bendri NSKP rengimo ir plėtojimo aspektai. 
Vienas bendras bruožas yra tas, kad NSKP nebuvo rengiamas politiniame arba planavimo 
vakuume. Šis procesas paprastai būdavo platesnės nacionalinio vystymosi arba nacionalinių 
reformų planavimo struktūros dalis. Nesvarbu, ar skirtingi planavimo procesai buvo vykdomi tuo 
pačiu metu, ar vienas po kito, buvo naudojami tie patys duomenys, įtrauktos panašios arba 
vienodos partnerystės ir siekiama bendrų tikslų. 
Tokio proceso galbūt būtų galima labiau tikėtis senesnėse valstybėse narėse, kuriose santykinė 
ES finansavimo svarba yra mažesnė. Tačiau jis daugiau ar mažiau būdingas visoms valstybėms 
narėms. 
Todėl jis yra teigiamas Europos valdymo raidos, kai Europos ir nacionaliniai strateginiai 
vystymosi prioritetai apibrėžiami kartu, o juos puoselėja panašios suinteresuotų šalių grupės, 
aspektas. 
Nacionalinės finansų ministerijos arba joms pavaldžios vykdomosios agentūros dažniausiai 
būdavo pagrindinės nacionalinės administravimo institucijos, remiančios, koordinuojančios ir 
kartais kontroliuojančios rengimo procesą. 
Šios pagrindinės ministerijos, turinčios svarbius politinius išlaidų svertus negarsėja noru dalytis 
galiomis partnerystės struktūrose – bent jau ne administravimo srityje. 
Pirmasis bendras partnerystės požiūrio elementas – ministerijų bendradarbiavimo struktūros arba 
darbo grupės, kuriose dalyvauja finansų ministerijų pareigūnai ir jų kolegos iš sektorinių 
ministerijų (atsakingi už programų įgyvendinimą).  
Rengiant NSKP, vyksta struktūrinis dialogas tarp aukšto ir vidutinio rango pareigūnų iš įvairių 
ministerijų. Kai kurios valstybės narės šiuo tikslu sukūrė oficialius komitetus, kitos pasirinko 
mažiau oficialias darbo grupes. Kai kuriais atvejais šiems organams pirmininkavo aukštesnio 
rango politiniai asmenys, įskaitant ministrus pirmininkus. 
Antrasis bendras elementas yra dalyvavimas centrinės valdžios bei kitų lygmenų valdžios – 
regioninės ir vietos – dialoge dėl tikslų, turinio, išteklių ir net metodų. Nors dialogo pobūdis 
įvairiose šalyse skyrėsi, jis vyko visose 27 valstybėse narėse. 
Šalyse, turinčiose regioninius vienetus (visų pirma labiau federalinėse valstybėse narėse), ryškios 
realaus, palaipsniui vykdomo dialogo su šiomis administracijomis tendencijos. Šie dialogai 
dažniausiai būdavo dviejų dalių ir vykdavo tam tikrą laiką. Tokiais atvejais centrinė 
administracija surengdavo pirmines konsultacijas su regioninėmis institucijomis ir po jų 
parengdavo pradinį NSKP projektą (kartais regionų atstovai dalyvaudavo rengiant projektą). 
Po to šis projektas arba projektai būdavo pateikiami konsultaciniams posėdžiams, kuriuose 
dalyvaudavo centrinė ir regioninės administracijos, ir būdavo siekiama sutarimo. Tam tikrais 

                                                 
(1) Žr. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 11 straipsnį.  
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atvejais būdavo taikoma arbitražo procedūra, kad būtų iš naujo apsvarstyti centrinei 
administracijai nepriimtini pasiūlymai. 
Šalyse, kuriose nėra regioninių administracijų, vykdavo konsultacijos su vietos valdžia, 
dažniausiai vedant dialogą su nacionalinėmis apskričių tarybų asociacijomis, miestų ir miestelių 
valdžia bei komunomis. Nors šios konsultacijos labiau priminė klasikinį „iš viršaus žemyn“ 
modelį, vykdavo svarbus keitimasis nuomonėmis ir buvo galima daryti pakeitimus. 
Daugelis ES valstybių narių taip pat veda konsultacijas ir dialogą su socialiniais partneriais, 
pagrindinėmis darbdavių ir profesinių sąjungų federacijomis. Šis dialogas ir konsultacijos 
vykdavo kartais į jas įtraukiant oficialias konsultacines organizacijas, pvz., Ekonomikos, 
Socialinių reikalų komitetus, Prekybos ir pramonės rūmus ir kt., kartais tiesiogiai dalyvaujant 
nacionalinėms ir regioninėms federacijoms, tačiau dažnai būdavo naudojamasi abiem būdais. 
Taip pat labai ryškus centrinių administracijų noras užmegzti ryšius su kitomis 
nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO) kaip pilietinės visuomenės atstovais. Tam tikrose 
programų srityse, įskaitant lyčių lygybės arba lygių galimybių žmonėms su negalia, aplinkos ir 
etninių mažumų klausimus, pasirinkti NVO buvo palyginti paprasta. Horizontalesnėse arba kelis 
sektorius apimančiose srityse pasirinkti NVO buvo sunkiau. Kurias NVO jūs kviečiate dalyvauti 
diskusijose dėl bendro regioninio vystymosi? Kurios NVO nedalyvauja? 
Mažesnių NVO dalyvavimas kelia techninių problemų, kai siekiama išplėsti pilietinės 
visuomenės partnerystes sanglaudos politikos srityje. Sanglaudos procesas yra ilgas, o jo 
dokumentai dažnai svarbūs. Vietos arba ad hoc NVO paprastai neturi tiek personalo ir 
infrastruktūros, kad galėtų išnagrinėti dokumentus ir kad joms būtų nuosekliai atstovaujama 
institucijose, kurių veikloje jos dalyvauja (posėdžiuose dalyvauja įvairūs savanoriai atstovai). 
Todėl kai kurios oficialios institucijos gali kritiškai vertinti laiką, investuotą į partnerystės 
dialogus su mažesnėmis NVO. 
 

Struktūriniai ir kultūriniai skirtumai 

Mūsų tyrimas taip pat atskleidė, kad daugelį bendrų partnerystės aspektų, būdingų visoms 27 
valstybėms narėms, reikia vertinti atsižvelgiant į svarbius struktūrinius ir kultūrinius skirtumus. 
Struktūriniai skirtumai susiję su bendra ekonomine padėtimi ir politine sistema. Valstybėse, 
kurių ekonomika yra labiau išsivysčiusi, didelių infrastruktūros projektų svarba nėra didelė, o kai 
kuriose naujesnėse ES valstybėse narėse įvairių fizinės infrastruktūros elementų vystymui 
skiriamas didelis dėmesys. 
Panašūs skirtumai pastebimi ir institucinių gebėjimų stiprinimo srityje. Kai kuriose naujesnėse 
valstybėse patirtis, įgyta įgyvendinant pasirengimo narystei programas, išryškino nacionalinių ir 
ypač regioninių bei vietos administracijų trūkumus, susijusius su jų gebėjimais plėtoti, siūlyti ir 
įgyvendinti programas. Todėl šiose šalyse tam tikras prioritetas skiriamas lavinti ir mokyti 
įvairių valdžios lygmenų pareigūnus. 
Skirtingos politinės sistemos taip pat turi didelės įtakos partnerystės procesų struktūrai, turiniui ir 
stiprumui, kai rengiama, plėtojama ir, labiausiai tikėtina, įgyvendinama sanglaudos politika. Vis 
dėlto skaitytojas turėtų atsižvelgti į tai, kad šis pranešimas parengtas 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpio pradžioje, todėl su programų įgyvendinimu susijusios pastabos yra 
pagrįstos įvairių valdžios institucijų išreikštais lūkesčiais, o ne praktikos stebėjimu. 
Turėtume atkreipti dėmesį į asmeninių tinklų svarbą plėtojant ir įgyvendinant partnerystę. Nors 
mažesnėse valstybėse narėse tokie tinklai yra svarbesni, didesnėse jie taip pat atlieka savo 
vaidmenį. Kai profesinių sąjungų federacijos arba vietos valdžios institucijų asociacijos turi 
didelę reikalų su nacionaliniais pareigūnais ir ministrais patirtį, jos gali tikėtis daryti įtaką 
sprendimų priėmimo procesui. Tačiau tokiame pranešime kaip šis faktiškai neįmanoma 
išnagrinėti ir išmatuoti šių iš esmės neoficialių tinklų poveikio. 
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Dar vienas variantas – struktūrinis vaidmuo universitetams ir kitiems trečiojo lygmens ir 
techninių mokslų mokymo institutams, bent jau nacionaliniu lygmeniu, yra tik aiškiai numatytas 
kai kuriose valstybėse narėse. Tai galėtų tapti trūkumu formuojant politiką, skirtą skatinti 
Lisabonos darbotvarkėje numatytas naujoves. 
Darbas su išorės ekspertais, siekiant palengvinti NSKP rengimo procesą, susijusį su jo turiniu ir 
procedūromis, yra tik aiškiai paminėtas keliose valstybėse narėse. Tačiau nurodžius, kad buvo 
dirbta su išorės ekspertais, mažai informacijos pateikta apie bendradarbiavimo su tokiais 
ekspertais pobūdį, funkcijas ir sąlygas. Kai kurios valstybės narės į NSKP rengimą įtraukė 
Europos Komisiją. Nors visos šalys daugiau ar mažiau vedė derybas su Komisija, kitos jai 
specialiai pateikė dokumento projektą svarstyti. Kai kuriose valstybėse narėse Komisijos 
pareigūnai buvo visateisiai projekto rengimo dalyviai, kitose jie buvo stebėtojai, o kai kurios 
nepateikė jokios specialios informacijos apie jų dalyvavimą. 
 

Atvejo tyrimų pavyzdžiai 

Penki – Austrijos, Danijos, Italijos, Latvijos ir Rumunijos – atvejo tyrimai vienaip ar kitaip 
atspindi šiuos panašumus, skirtumus ir sunkumus. 

Sanglaudos politikos 
tikslai (2007–2013 m.) 

Šalis 
Plotas 

(tūkst. 
km²) 

Gyventojai 
(2007 m., 

mln.) 

Šalies 
struktūra  

(pagal ESPON 
projektą 3.2) 

BVP vienam 
gyventojui, 
matuojant 
PGS, 2006, 
EU27 = 100 

NSKP 
2007–

2013 m., 
iš viso 
lėšų 

(2007 m. 
kainos, 

tūkst. EUR) 

Konverge
ncija 

Regioninis 
konkurencin

gumas ir 
užimtumas 

Austrija 83,9 8,3 Federalinė 128 1 461 LN R 

Danija 43,1 5,4 Decentralizuota 
unitarine 126 613 - R 

Italija 301,3 59,6 
Unitarinė, 

suskirstyta į 
regionus 

103 28 812 K, LN LĮ, R 

Latvija 64,6 2,3 Decentralizuota 
unitarine 39 4 620 SF, K - 

Rumunija 238,4 21,6 Centralizuota 
unitarine 54 19 668 SF, K - 

LN = laipsniškas nutraukimas; LĮ = laipsniškas įvedimas; R = regioninis konkurencingumas ir užimtumas, 
SF = Sanglaudos fondas, K = konvergencija  

Austrijos NSKP rengimo procese atsispindi šalies federalinės santvarkos ypatumai ir ilgalaikės 
konsultacijų ir partnerystės tradicijos. NSKP buvo parengtas federaliniu lygmeniu, o 
konsultacijos vyko Austrijos konferencijoje dėl erdvės planavimo (ÖROK), kuri yra trišalis 
federalinis – regioninis – municipalinis subjektas. Į rengimo procesą buvo įtraukti ne tik įvairūs 
vyriausybės veikėjai, bet ir socialiniai partneriai bei kai kurios NVO ar bent jau jiems 
atstovaujančios federacijos. Procese dalyvavo išorės ekspertai, projektas buvo pateiktas Europos 
Komisijai apsvarstyti. Austrija yra sklandžiai veikiančios, tvirtos partnerystės ir konsultacijų 
sistemos, kuri išsiskiria pakankamai giliomis žiniomis ir patirtimi, pavyzdys. Rūpesčių kelia tai, 
kad sistema yra sudėtinga, neatvira pokyčiams, be to, trūksta mokslinių institutų gebėjimų kai 
kuriems apmąstymams paremti. 
Danija yra unitarinė valstybė, kurioje pagrindinė valdžia priklauso nacionalinės valdžios 
institucijoms (vyriausybei ir parlamentui). Danijos NSKP rengtas vykdant didelę Danijos vidaus 
valdžios struktūrų reformą. Savivaldybių skaičius sumažėjo nuo 271 iki 98, o 13 apskričių 
administracijų sujungtos į penkias naujas regionines valdžios institucijas. Kaip ir Austrijoje, ES 
finansavimas yra tik vienas bendros Danijos vystymosi strategijos elementas. Pagrindinė 
agentūra, dalyvavusi rengiant NSKP, buvo Danijos įmonių ir statybų institucija (DEACA/EBST) 
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– valstybinė agentūra, kuri yra Ekonomikos ir verslo reikalų ministerijos departamentas. NSKP 
buvo paskelbtas 2006 m. lapkričio mėn. po išsamių konsultacijų su vietos ir regioninėmis 
institucijomis, socialiniais partneriais ir kitomis NVO. Parengtas projektas buvo svarstomas 
Regioninio augimo forumuose – naujuose partnerystės organuose, jungiančiuose vietos ir 
regioninius vyriausybės, valstybės institucijų, švietimo ir mokymo įstaigų atstovus ir 
sudarančiuose bendrą struktūrą naujoje Danijos augimo taryboje – 19 narių turinčioje 
institucijoje, kurią skiria Ekonomikos ir verslo reikalų ministras. Todėl partnerystės sistema buvo 
plati, tačiau tikslus nustatė nacionalinė vyriausybė. Svarbiausias dėmesys buvo skirtas 
palengvinti, pvz., žmonių su negalia arba moterų iš migrantų bendruomenių, darbo jėgos 
dalyvavimą. 
Italijos NSKP buvo parengtas po konsultacijų, kurios prasidėjo 2005 m. parengus tris 
preliminarius (nacionalinį, regioninį ir Mezzogiorno (1)) dokumentus. 2006 m. šie dokumentai 
buvo plačių konsultacijų tarp trijų administravimo lygmenų ir socialinių partnerių pagrindas. 
Italijos NSKP didelis dėmesys skiriamas socialinių partnerių ir NVO dalyvavimui. Jis 
neapsiriboja politikos stadija ir yra svarbus priimant sprendimus dėl veiklos programų prioritetų, 
šių programų įgyvendinimo, priežiūros ir koordinavimo. Partnerystės požiūris pirmą kartą 
oficialiai įtrauktas į Italijos programas 2000–2006 m. Partnerystė planuojant 2007–2013 m. 
politikos kryptis ir veiklas rėmėsi patirtimi, įgyta praėjusiu laikotarpiu. Susidaro įspūdis, kad 
partnerystės procesas yra sėkmingas strateginio planavimo lygmeniu, tačiau gali būti ne toks 
veiksmingas priimant sprendimus dėl realių programų. Įvairių NVO gebėjimai labai skiriasi. 
Vienos NVO turi reikalingas struktūras ir personalą, o kitoms trūksta išteklių, kad galėtų visur 
dalyvauti. Todėl kai kurie valstybės institucijų veikėjai pažymi, kad jiems grįžta santykinai 
nedidelė į konsultacijas įdėtų pastangų dalis. 
Latvija yra santykinai centralizuotos parlamentinės demokratijos valstybė, padalyta į penkis 
planavimo regionus, turinčius 556 vietos valdžios institucijas. Struktūrinis požiūris į valdymo 
partnerystę susiformavimo 2004–2007 m., rengiant Latvijos bendrąjį programavimo dokumentą 
(BPD). Finansų ministerija buvo pagrindinė valdžios institucija, dirbusi su kitomis 
ministerijomis ir regioninėmis institucijomis mažose konkrečias užduotis turėjusiose darbo 
grupėse. Grupėse pasiekti rezultatai buvo išplatinti konsultacijoms su kitomis struktūromis, 
vystymosi agentūromis, vietos valdžios institucijomis, socialiniais partneriais ir NVO. Latvijos 
partnerystės patirtis buvo labai teigiama. Daugelis dalyvių džiaugėsi galimybe dalyvauti 
nustatant prioritetus ir planuojant bei įgyvendinant programas. Antroji monetos pusė yra 
sudėtingesnis sprendimų priėmimo procesas, kuriam plečiantis didėjo jo administravimo išlaidos 
ir reikalavimai NVO, kurios dažnai neturi pakankamai išteklių ir struktūros. 
Rumunija yra centralizuotos parlamentinės demokratijos valstybė. Šalį sudaro 41 apskritis ir 
Bukarešto miestas. Regionai yra reikalingi planuojant, vedant statistiką, tačiau neatlieka jokių 
administravimo funkcijų. Ekonomikos ir finansų ministerija 2005 m. parengė nacionalinių 
vystymosi ir bendrų veiksmų planų projektus. Partnerystė jau buvo išbandyta pasirengimo 
narystei programų priežiūros komitetuose. Pasinaudodama minėtais projektais, Ekonomikos ir 
finansų ministerija parengė Rumunijos NSKP, kuris buvo paskelbtas 2007 m. gegužės mėn. 
Jame pagrindinis dėmesys skiriamas trims prioritetams: šalies infrastruktūros vystymui, kad ši 
atitiktų Europos standartus, darbo jėgos gebėjimų didinimui ir Rumunijos administracinių 
gebėjimų stiprinimui. Vyriausybė gerai suvokia partnerystės struktūrų reikalingumą. Ministro 
pirmininko iniciatyva buvo sukurta darbo grupė, į kurią įtrauktos visos struktūros, atsakingos už 
struktūrinių priemonių valdymą, taip pat pilietinė visuomenė, universitetai, mokslinių tyrimų 
institutai, žiniasklaida ir socialiniai partneriai. 2006 m. rugpjūčio mėn. ji parengė veiksmų planą, 
kuris buvo įtrauktas i NSKP. Rumunijos institucijos skatino valdymo partnerystę ir jai padėjo, 
tačiau pilietinės visuomenės gebėjimai pasinaudoti galimybėmis išlieka riboti. 
                                                 
(1) Mezzogiorno – paprastai apibūdinamą kaip ekonomiškai neišsivysčiusią pietinę Italijos dalį – sudaro Abrucų, Molizės, Kampanijos, 
Bazilikatos, Apulijos, Kalabrijos, Sicilijos ir Sardinijos regionai. 
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Išvados dėl valdymo ir partnerystės 2007–2013 m. 

Europos Komisijos ir valstybių narių valdymo santykiai rengiant (ir įgyvendinant) NSKP yra 
labai oficialūs. Atitinkamos pareigos yra aiškiai nurodytos reglamentuose, apibrėžiant ne tik 
konsultacijų pobūdį, bet ir nurodant, kas turėtų būti įtraukta į partnerystę. Komisijos ir 
subnacionalinio lygmens santykiams didžiausią poveikį daro valstybės struktūra (federalinė, 
centralizuota ir kt.) ir jie priklauso nuo valstybių narių „pritarimo“ tiesioginiams regionų arba 
savivaldybių ir Komisijos ryšiams. Valstybės narės įdėjo daug pastangų siekdamos supaprastinti 
nacionalines struktūras, kad jų koordinavimas ir bendradarbiavimas su Komisija būtų lengvesnis.  
 
NKSP valstybėse narėse atlieka įvairias „funkcijas“, o šiems planams įtaką daro valstybės 
struktūra. Jie gali suteikti gaires arba sudaryti galimybes užmegzti valdymo santykius su 
subnacionaliniais valdžios lygmenimis arba iš anksto išsamiau apibrėžti tokius santykius. 
Naujosios valstybės narės išbandė „neoficialias darbo grupes“, sudarydamos galimybes suburti 
platų veikėjų ratą. Šis visa apimantis požiūris taip pat numatytas įgyvendinant veiklos 
programas, nors realių praktinių įrodymų yra mažai. Įdomu, kad kelios valstybės narės pradėjo iš 
naujo formalizuoti šį visa apimantį požiūrį „iš apačios į viršų“, pritardamos, kad būtų sukurtos 
santykinai galingos ir autonominės koordinavimo struktūros. Šios struktūros tampa „dialogo 
platforma“ arba joms suteikiama didesnė sprendimų priėmimo ir finansinė autonomija. Tokių 
struktūrų sukūrimas atspindi tvirtus įsipareigojimus veiklos programų įgyvendinimui.  
Vietos lygmens dalyvavimas labai priklauso nuo jam (valstybių narių) suteiktų „progų“. 
Daugelis valstybių narių tai „formaliai įgyvendina“, įtraukdamos vietos lygmenį į konsultacijų 
etapą ir sudarydamos galimybes dalyvauti vietos valdžios asociacijų atstovams, tačiau 
dalyvavimo aktyvumą ne visada lengva nustatyti. Kitokia padėtis susiklosto, kai savivaldybės 
(ypač miestai) atlieka aiškų vaidmenį įgyvendinant tam tikras veiklos programų dalis. Kai 
kuriose valstybėse narėse taikomi veiksmingi metodai, kad suinteresuoti vietos subjektai galėtų 
nuolat dalyvauti įgyvendinant programas. Vėlgi tinkamų struktūrų (forumų, dialogo platformų ir 
kt.) sukūrimas atspindi tvirtus įsipareigojimus ir pažangiausią integracijos formą. 
Valdymas ir partnerystė kartais laikomi oficialiais reikalavimais, kurių valstybės narės laikosi 
planuodamos programas (per konsultacijas), tačiau įgyvendinant programas jie vertinami kaip 
pagrindinė administracinė našta. Pagrindinės kliūtys yra susijusios su administracine našta, 
procesų sudėtingumu, išteklių ir gebėjimų trūkumu. Be to, pridėtinė vertė ne visada matoma 
suinteresuotiems subjektams, ypač tiems viešojo administravimo institucijų atstovams, kurie 
siekė įtraukti ne pelno organizacijas. 
Šalių socialinė ir politinė kultūra, ankstesnių struktūrinių fondų programų patirtis, atvirumas 
dalyvavimui yra svarbios sąlygos, siekiant sėkmingai įgyvendinti požiūrį į valdymą ir 
partnerystę. Vis dėlto naujosiose valstybėse narėse įvykdytos bendros reformos sudarė galimybes 
pasinaudoti labai nauja praktika. Apskritai atrodo, kad neoficialūs tinklai, leidžiantys išvengti 
lėtų administracinių procedūrų, yra svarbus papildomas veiksnys, galintis daryti teigiamą įtaką 
sistemai. Valdymo lygmenų skvarba (kai atstovai iš įvairių administravimo lygmenų yra įpratę 
tiesiogiai vesti derybas su aukštesniu administravimo lygmeniu) gali būti dar vienas teigiamą 
įtaką darantis veiksnys. Valdymo institucionalizavimas ir partnerystės susitarimai yra nauja 
tendencija, kurios dabar laikosi kai kurios valstybės narės. Valdymo pajėgumų perkėlimas į 
žemesnius teritorinius vienetus, siekiant bendrai finansuoti tarpininkaujančias institucijas, gerinti 
įgūdžių perdavimą ir stiprinti regioninį valdymą, taip pat buvo veiksmingas.  
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Pastabos ir rekomendacijos 

Apskritai reikia pastebėti, kad valdymo partnerystės sąvoką planuojant ir rengiant regioninę 
politiką pripažino, jai pritarė ir jos laikėsi visos 27 Europos Sąjungos valstybės narės. Konkretus 
partnerystės pobūdis ir formos įvairiose valstybėse narėse skiriasi dėl kelių kriterijų. 
Mūsų rekomendacijos dėl to, kaip turėtų būti vystoma ir plėtojama valdymo partnerystė ir kaip 
reikėtų padaryti ją veiksmingesnę, pateikiamos atsižvelgiant į tris pagrindinius politikos etapus: 
politikos vystymą, politikos įgyvendinimą ir politikos pažinimą arba vertinimą. 
Politikos vystymo etapu svarbu „neužversti“ politikos daugybe tikslų. Kai tikslų per daug, nors 
jie ir labai siektini, kyla didelė rizika, kad jie bus tik įtraukti į oficialius dokumentus. 
Keitimasis informacija būtinas ne tik tarp skirtingiems „lygmenims“ atstovaujančių veikėjų, 
susijusių su regionine politika, bet ir tarp skirtingų „veikėjų tipų“. Valstybių narių ir ES 
lygmeniu ypač svarbus ryšys tarp „vizijos kūrėjų“, „strategų“ ir „vykdytojų“.  

Europos programavimui buvo būtina sukurti savarankišką „metakalbą“. Nors ši terminija 
palengvina programuotojų ir pareigūnų užduotis, ji gali sutrukdyti pilietinės visuomenės 
atstovams aktyviau dalyvauti. Svarbu apsvarstyti galimybę skirti tam tikrus minimalius išteklius, 
kad pilietinei visuomenei būtų lengviau dalyvauti. 
Planuojant ir įgyvendinant programas Europos Komisijos prašoma dažniau naudotis 
neterminuotais dalyvavimo procesais, kurių faktiniai rezultatai yra tikrai prieinami. 

Įgyvendinant politiką partnerystės principas taikomas siauriau. Tačiau partnerystę sudaro ne tik 
kiekybinė dimensija, ji turėtų būti selektyvi, įtraukiant ir kokybinius veikėjus.  
Dalyvaujančios institucijos ir įgyvendinančios struktūros turėtų sukurti komunikacijų sąsajas, 
skirtas bendrauti su „išorės pasauliu“. Tokiomis sąsajomis galėtų būti informavimo renginiai, 
keitimasis informacija su kitomis struktūromis, neoficialus keitimasis nesinaudojant įprastomis 
valdymo struktūromis (t. y. priežiūros komitetu).  
Pagerinti padėtį būtų galima, imantis strateginių „tolesnių veiksmų“ Europos lygmeniu. Šiam 
papildomam modeliui reikalingas tam tikras svarstymų formatas. Europos institucijos turės 
sudaryti galimybes neterminuotiems dalyvavimo procesams, kuriais įmanomas atviras dialogas 
dėl „sunkumų“ ir nėra būtina rinktis žodžių dėl pasiekimų, įgyvendinant programas.  
Būtina plėtoti institucionalizuotas priemones, siekiant supaprastinti horizontalų ir vertikalų 
požiūrį. Tokios priemonės gali būti platformos (pvz., regioninis valdymas, apskrito stalo 
pasitarimai ir kt.), padedančios sujungti sektorius, politinius ir administravimo lygmenis.  
Nesiūloma toliau plėtoti „minimalių“ partnerystės „reikalavimų“ – geriau veiksmingai paremti 
susijusias institucijas, kuriant kokybines partnerystės struktūras, t. y. tuo pačiu metu papildomai 
organizuoti seminarus ir informavimo renginius, kurie leistų su regionine politika susijusiems 
veikėjams nuolat keistis nuomonėmis. 
Partnerystė turi ne tik „kiekybinę dimensiją“ (atsižvelgiant į tai, kiek partnerių dalyvauja). Ji taip 
pat turi stiprią „kokybinę dimensiją“. Tam tikrais atvejais reikia griežčiau rinktis „kvalifikuotus 
partnerius“, turinčius žmogiškųjų, finansinių ir logistinių išteklių bei gebėjimų patenkinti 
partnerystės proceso poreikius. 
Priemonių, pvz., Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių, sukūrimas ir įgyvendinimas 
vertintinas kaip naujas bandymas padėti instituciniam lygmeniui ir galėtų tapti pagrindu greičiau 
įgyvendinti programas ir projektus, visų pirma, teritorinio bendradarbiavimo srityje. 
Nors tvirtas socialinių ir ekonominių partnerių įsipareigojimas programoms formaliai įtrauktas į 
ERPF ir ESF programas, jį ypač svarbu paremti.  
Regioninė politika tampa vis sudėtingesnė ir yra beveik nesuprantama, jeigu su ja nesupažindina 
kvalifikuota ir tinkama žiniasklaida. Sąsajos su išorės pasauliu turi būti sukurtos įvairiais 
politikos įgyvendinimo lygmenimis. 
Vertinimo etapo dalimi – politikos pažinimu – tebėra nepakankamai pasinaudota. Susiklosčius 
tam tikroms aplinkybėms jis tampa laiko ir administracinio spaudimo, būdingo užbaigiant 
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programas, auka – užsiėmusiems programų įgyvendinimu ir užbaigimu dažnai trūksta laiko ir 
išteklių „išgryninti“ ir ypač skleisti gerąją patirtį ir vertingas pamokas. Tačiau tokia politikos 
pažinimo veikla yra būtina sektorių arba regionų gebėjimams stiprinti. Trūksta galimybių ir 
struktūrų apmąstymams. 
Siekiant platesnio požiūrio, jungiančio visą programos ciklą ir papildomus bei naujus pilietinės 
visuomenės atstovus, reikia papildomų pastangų ir išteklių. 
Politikos pažinimas ir vertinimas tapo „nuolatine“ dabartinio programavimo laikotarpio 
užduotimi. Galėtų būti sukurtos specialios platformos, kad būtų galima dažniau apmąstyti 
programų ir strategijų turinį.  
Regioninės politikos apmąstymai neturėtų tapti „papildoma užduotimi“ – jie turėtų būti 
kūrybingai įtraukti į dabartinius renginius ir posėdžius, padėdami suteikti jiems turinį. 
Siekiant pažinti politiką ir stiprinti gebėjimus reikia sukurti ir institucionalizuoti procesą, kuris 
vyktų kartu su SF procesu ir į kurį būtų įtraukti visi partneriai. Šiame procese būtų skatinamas 
abipusis pažinimas, keičiantis patirtimi dažnuose partnerių susitikimuose. 
Atsakomybė už struktūrinį politikos pažinimą turėtų tekti ne atskiroms valstybėms narėms ir 
veiklos programoms – tai turėtų būti transnacionalinio ES lygmens atsakomybė. Tai galima 
pasiekti pasitelkus programas (pvz., INTEARCT, skirtą teritoriniam bendradarbiavimui, 
URBACT), kurios leidžia įgyti žinių apie sunkumus įgyvendinant programas, papildo susijusias 
programas ir neleidžia iš naujo išradinėti dviračio.  
Pažangiosios patirties kaupimas, kritinė analizė ir tikslingas skleidimas gali būti panaudoti kaip 
politikos pažinimo priemonė. 


