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Kopsavilkums 

Eiropas pārvaldības reforma ir Komisijas prioritāte gandrīz jau astoņus gadus. Eiropas 
Komisijas 2001. gadā publicētā Baltā grāmata par Eiropas pārvaldību pievērsās šai 
problemātiskajai realitātei. Komisija neaprobežojās tikai ar situācijas konstatēšanu, bet lika ES 
vairāk nodarboties ar reģionālajām un vietējām pašvaldībām; tā neaprobežojās tikai ar šīm 
oficiālajām struktūrām, bet lika strādāt ar pilsonisko sabiedrību plašā mērogā. Šī sadarbība 
nebija tikai vienpusēja, kurā pie dalībniekiem vērsās vienīgi tādēļ, lai īstenotu jau izlemtos 
Eiropas politikas virzienus. Komisija meklēja veidus, kā iesaistīt šo reāli paplašināto pārvaldību 
mērķu nospraušanā, politikas virzienu izstrādāšanā un faktiski arī to ieviešanā praksē. 

Katra no 27 dalībvalstīm izstrādāja savu valsts stratēģisko pamatprincipu kopumu (VSPK) jeb 
detalizētu izklāstu par saviem attīstības mērķiem Eiropas kontekstā, proti, par ilgtspējīgu, 
veiksmīgu un modernu ekonomiku, pamatojoties uz Lisabonas stratēģiju. Šī attīstības procesa 
būtiska daļa ir partnerība un līdzdalība. 

Šis pētījums piedāvā aplūkot uz informāciju pamatotu situāciju, kurā uz vietas notiek šī plašākas 
partnerības meklēšana ES otrā lielākajā budžeta jomā — Kohēzijas un struktūrfondu jomā —
pašreizējā 2007.–2013. gada plānošanas periodā. 

Pētījumā vispirms aplūkots, ko pārvaldība nozīmē 21. gadsimta kontekstā, bet pēc tam veikta 
izpēte, kā pārvaldība izpaudusies 5 dalībvalstīs — Austrijā, Dānijā, Itālijā, Latvijā un Rumānijā.  

Šīs divas izpētes, viena — teorētiskāka, otra — praktiskāka, ir pamatā ziņojuma un tā ieteikumu 
sintēzei. 

Pārvaldības un partnerības uzdevumi 

Apmēram pēdējo divdesmit gadu laikā termins „pārvaldība” vairākās mūsu sabiedrībās un 
zinātņu nozarēs, starp tām arī politikas zinātnē, ekonomikā, socioloģijā un valsts pārvaldē, ir 
kļuvis bieži sastopams un pat svarīgs. 

Vispārīgi runājot, termins „pārvaldība” attiecas uz procesiem, struktūrām, noteikumiem, 
normām un vērtībām, ar ko var vadīt un koordinēt kolektīvas darbības(1). Pārvaldība kā 
kolektīva darbība ir jauns koordinācijas modelis starp dažādiem dalībniekiem: valdībām, 
parlamentiem, oficiālām konsultatīvām struktūrām, valsts aģentūrām, privātiem dalībniekiem, 
akadēmijām, pētniecības institūtiem, plašsaziņas līdzekļiem, tādām pārstāvības iestādēm kā 
sociālie partneri un virkne nevalstisko organizāciju (NVO), no kuriem dažas ir augsti 
strukturētas, bet citas ir vāji strukturētas kampaņu rīkotājas iestādes. Visi piedalās sarežģītā 
lēmumu pieņemšanas un politikas īstenošanas strauji mainīgā procesā. Tāpēc lēmumu 
pieņemšanā dominē nevis administratīvā hierarhija, bet gan visu dalībnieku attiecības kopumā. 
Šo dalībnieku sadarbību var īstenot ar vertikālajiem un horizontālajiem tīkliem, kuros ietilpst 
valsts, kā arī pilsoniskā sabiedrība (ekonomiskie un sociālie dalībnieki, kopienas iestādes un 
nestrukturētas grupas, plašsaziņas līdzekļi utt.) vietējā, reģionālā, valsts un pasaules līmenī. 

                                                 

(1) Hamedinger A., Frey O., Dangschat J., . Breitfuss A. (Red.) 2008: „Strategieorientierte Planung im kooperativen Staat”, ISBN: 978-
3-531-14587-7 
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Kopienas stratēģiskajās pamatnostādnēs 2007.–2013. gadam noteiktā integrētā pieeja pieprasa 
izaugsmes stratēģiju integrāciju Eiropas, reģionālā un vietējā līmenī, ievērojot reģionālās 
īpatnības un balstoties uz pastiprinātu daudzlīmeņu pārvaldību. Šādai pieejai jānodrošina, ka 
ikviens sektors attīstās nevis izolēti, bet atbilstoši dalībvalstu teritoriju sociālekonomiskas 
attīstības saskaņotam redzējumam. Tam vajadzīga valsts politikas virzienu ar teritoriālu ietekmi 
dziļāka integrācija, it īpaši ekonomikas, sociālajā un vides jomā. 

Partnerības princips ir kļuvis par vienu no ES kohēzijas galvenajiem principiem, nosakot 
daudzu līmeņu (vietējo, valsts, pārnacionālo) un daudzu dalībnieku (vietējo/reģionālo iestāžu, 
privāto/pilsonisko organizāciju) partnerības līdzdalību kohēzijas politikas veidošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā. Veidojot reģionālās politikas finanšu un darbības pamatprogrammu 
2007.–2013. gada laika posmam, partnerības princips atkal ir kļuvis nozīmīgs un tagad arī ietver 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, vides partnerus, nevalstiskās organizācijas (NVO) un 
organizācijas, kas popularizē dzimumu līdztiesības(2) idejas. Šajā ziņā partnerības princips 
pasvītro kā vertikālās, tā horizontālās integrācijas aspektus. 

Dažas kopīgas prioritātes visām ES 27 valstīm, gatavojot VSPK 

Praksē ES struktūrfondu un kohēzijas fondu īstenošana rada tās dalībniekiem vairākas 
problēmas. Šie apstākļi ir bijuši par iemeslu dalītai vadības sistēmai starp Eiropas, valsts, 
reģionālo un vietējo līmeni. Īsi sakot, pastāv vairāku līmeņu pārvaldības sistēma, kas dažādās 
dalībvalstīs un arī dalībvalsts reģionos tomēr atšķiras. Valstu valdībām un vietējiem 
dalībniekiem ir atšķirīgas līdzdalības pakāpes lēmumu pieņemšanā un varas īstenošanā.  

VSPK sagatavošanas un izstrādes laikā visās ES 27 valstīs radās vairākas kopīgas idejas.  

Viena no tām bija par VSPK sagatavošanas procesu, kas nenotika plānošanas vai politiskā 
vakuumā. Parasti process notika plašākā valsts attīstības vai valsts reformas plānošanas gaitā. 
Neatkarīgi no tā, vai atšķirīgi plānošanas procesi tika veikti vienlaicīgi vai secīgi, tie uzrādīja 
vienādus datus, aptvēra līdzīgus vai pat vienādus dalībniekus un bija vērsti uz kopēju mērķu 
sasniegšanu. 

Šādu procesu, iespējams, varēja sagaidīt no vecajām dalībvalstīm, kurās ES finansējuma nozīme 
ir salīdzinoši mazāk svarīga. Patiesībā lielākā vai mazākā mērā tas bija kopējs visām 
dalībvalstīm. 

Zināmā mērā to noteikti var uzskatīt par Eiropas pārvaldības pozitīvu evolūciju, kurā 
galvenokārt līdzīgas ieinteresēto personu grupas kopīgi definē, formulē un ievēro Eiropas un 
nacionālās stratēģiskās attīstības prioritātes. 

Valstu finanšu ministrijas vai ministriju pakļautībā esošās izpildaģentūras parasti bija galvenās 
valsts administratīvās iestādes, kas atbalstīja, koordinēja un dažkārt kontrolēja izstrādes procesu. 

Šīs galvenās ministrijas, kas kontrolē izdevumu nozīmīgās politiskās sviras, parasti, vismaz 
aizkulišu runās, neizrāda vēlmi dalīt varu ar partnerības struktūrām.  

                                                 

(2) Skat. Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 11. pantu.  



PĀRVALDĪBA UN PARTNERĪBA REĢIONĀLAJĀ POLITIKĀ 

PE 397.245 v

Partnerības pieejas pirmais kopīgais nosacījums bija starpministriju darba grupu jeb struktūru 
veidošana, kas aicina kopā finanšu ministriju amatpersonas un viņu kolēģus (kuri atbild par 
programmu izpildi un ieviešanu) no citām ministrijām.  

VSPK sagatavošanas laikā starp dažādu ministriju augstākā un vidējā līmeņa amatpersonām 
patiesi risinājās strukturēts dialogs. Vairākas dalībvalstis šim mērķim radīja oficiālas komitejas, 
bet citas izvēlējās mazāk oficiālas darba grupas. Dažos gadījumos šos veidojumus vadīja 
politikas jomas vecākās amatpersonas, arī premjerministri. 

Otrais kopīgais nosacījums ir iesaistīšanās dialogā starp centrālo valdību un pašvaldībām — 
reģionālajām un vietējām — par mērķiem, saturu, resursiem un pat metodēm. Lai gan šajā 
27 dalībvalstu dialogā bija plašas uzskatu dažādības, kopīga bija dialoga esība. 

Tajās dalībvalstīs, kurās ir reģionālās administrācijas (acīmredzami lielākajā daļā federālo 
dalībvalstu), bija skaidri izteikta tendence risināt ar šīm administrācijām dialogu pa posmiem. 
Šie reālie dialogi visbiežāk bija divpusēji, un tie notika kādā laika periodā. Šajos gadījumos 
centrālā administrācija rīkoja iepriekšējas konsultācijas ar reģionālajām iestādēm un pēc tam 
sagatavoja VSPK projektu (dažkārt kopā ar reģionālajiem pārstāvjiem, kuri piedalījās 
sagatavošanas procesā). 

Pēc tam šis projekts vai šie projekti tika atkārtoti iesniegti konsultatīvajās sanāksmēs ar centrālo 
un reģionālo administrāciju piedalīšanos, un, ja iespējams, tika panākta vienprātība. Atsevišķos 
gadījumos, ja centrālo administrāciju nepieņemtos priekšlikumus vēl varēja atkārtoti apspriest, 
tika pieņemti noteikumi par arbitrāžas procedūru. 

Valstīs, kurās nebija reģionālo administrāciju, konsultācijas ar vietējām pašvaldībām visbiežāk 
tika rīkotas dialoga veidā ar apgabalu padomju nacionālajām apvienībām, pilsētu un ciemu 
iestādēm un kopienām. Lai gan šīs konsultācijas notika vairāk saskaņā ar klasisko lejupvērsto 
pieeju, to laikā notika būtiskas viedokļu apmaiņas, un tomēr bija iespējams panākt grozījumus. 

Konsultāciju un dialogu modelis sarunās ar sociālajiem partneriem, galveno darba devēju un 
arodbiedrību federācijām lielākajā daļā dalībvalstu ir kopīgs. Dažkārt tas notika, iesaistot tādus 
oficiālos konsultatīvos mehānismus kā Ekonomikas un sociālās komitejas, Rūpniecības un 
tirdzniecības palātas u.c., dažkārt, federācijām tieši piedaloties valsts un reģionālajā līmenī, un 
diezgan bieži, vienlaikus izmantojot abas pieejas. 

Tāpat ir skaidri pierādījumi par centrālo administrāciju patiesu vēlmi uzlabot saziņu ar citām 
nevalstiskajām organizācijām (NVO) kā ieinteresētajām pilsoniskās sabiedrības dalībniecēm. 
Atsevišķās īpašās programmas jomās, starp tām arī jautājumos par dzimumu vai invalīdu 
līdztiesību, vides problēmām un apsvērumos par etniskajām minoritātēm, NVO izvēle bija 
salīdzinoši vienkārša. Citās jomās — horizontālākās vai vairāknozaru — NVO izvēle dažkārt 
bija sarežģītāka. Kuru NVO uzaicināt piedalīties vispārējās diskusijās par reģiona attīstību? 
Kuras NVO izslēgt? 

Mazāku NVO uzaicināšana arī rada dažas tehniskas problēmas, kad jāpaplašina pilsoniskās 
sabiedrības partnerība kohēzijas politikā. Kohēzijas process noteikti ir ilgstošs, un tā 
dokumentācija bieži ir nozīmīga. Vietējām un ad-hoc NVO bieži nepietiek resursu personāla un 
infrastruktūras ziņā, lai analizētu un apstrādātu dokumentāciju un pat lai saglabātu pārstāvību 
tajās instancēs, kurās tās piedalās (atšķirīgi brīvprātīgie pārstāvji, kas apmeklē sanāksmes). 
Dažām amatpersonām tas var likt kritiski palūkoties uz viņu ieguldītā laika atdevi partnerības 
dialogos ar mazākām NVO. 
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Strukturālās un kultūras atšķirības 

Mūsu pētījums arī parādīja, ka daudzi kopīgie partnerības aspekti, kas atrodami visās 
27 dalībvalstīs, ir jāsamēro ar nozīmīgām strukturālām un kultūras atšķirībām. 

Strukturālās atšķirības attiecas gan uz vispārējo ekonomisko situāciju, gan uz politiskajām 
sistēmām. Attīstītākajās valstīs nav tik akūtas nepieciešamības pēc ievērojamiem infrastruktūras 
izstrādes projektiem, bet dažās jaunākajās dalībvalstīs ievērojams uzsvars likts uz fiziskās 
infrastruktūras dažādu nosacījumu izstrādi. 

Līdzības atšķirības uzsvaros atrodamas saistībā ar to, ko vispārēji apzīmē par „kapacitātes 
palielināšanu”. Dažās jaunākajās dalībvalstīs pirmsiestāšanās programmu laikā gūtā pieredze ir 
ļāvusi saskatīt nepilnības valsts un jo sevišķi reģionālajās/vietējās administrācijās attiecībā uz to 
spēju izstrādāt, ierosināt un īstenot programmas. Tādēļ šīs valstis atvēl zināmu prioritāti 
valdības dažādu līmeņu amatpersonu attīstībai un apmācībai. 

Atšķirīgām politiskajām sistēmām arī ir būtiska ietekme uz partnerības procesu struktūru, saturu 
un dziļumu, sagatavojot, izstrādājot un visbiežāk arī īstenojot Kohēzijas politiku. Tomēr 
lasītājam jāpatur prātā, ka šī piezīme tika sagatavota 2007.–2013. gada plānošanas perioda 
sākumā, kas nozīmē to, ka komentāri par programmas īstenošanu jābalsta uz dažādu iestāžu 
izteiktajiem centieniem, nevis uz novēroto darbību. 

Nevar novērtēt par zemu personīgo kontaktu nozīmi pārvaldības partnerības attīstībā un 
īstenošanā. Lai gan šādi kontakti ir acīmredzami svarīgāki mazākās dalībvalstīs, tiem ir arī 
nozīme lielākās dalībvalstīs. Ja arodbiedrības federācijas vai vietējo pašvaldību apvienības 
priekšsēdētājam ir ievērojama pieredze darbā ar valsts amatpersonām un ministriem, var cerēt, 
ka viņi ietekmēs lēmumu pieņemšanas procesu. Ir grūtības saistībā ar tādu piezīmi kā šī, jo 
gandrīz neiespējami analizēt, vēl mazāk — izskaitļot šādu — pēc būtības neformālu —kontaktu 
ietekmi. 

Universitāšu un citu terciārās vai tehnoloģiskās izglītības institūtu strukturālā loma dažās 
dalībvalstīs ir vienīgais, kas ir precīzi noteikts vismaz nacionālā līmenī. Tas var būt trūkums, 
kad jānosaka tās darbības, kurām vajadzētu virzīt Lisabonas jauninājumu programmu. 

Ārējo ekspertu izmantošana VSPK procesa sekmēšanā gan attiecībā uz saturu, gan procedūrām 
ir tieši minēta tikai dažās dalībvalstīs. Tās, kas to min, sniedz maz detaļu par šādu ekspertu 
būtību, funkcijām un darba uzdevumiem. Dažas dalībvalstis, sagatavojot savus VSPK, iekļāva 
tajā arī Eiropas Komisiju. Lai gan visām dalībvalstīm notika nelielas sarunas ar Komisiju, dažas 
atšķirībā no citām iesniedza savu dokumenta projektu izskatīšanai. Dažās dalībvalstīs Komisijas 
amatpersonas bija pilnībā iesaistītas projekta procesā, citās viņi bija pildījuši sākotnēji paredzēto 
novērotāja pienākumu, un vēl citās viņu līdzdalība nav īpaši pieminēta. 

Izpētes attēlojums 

Izpēte 5 dalībvalstīs — Austrijā, Dānijā, Itālijā, Latvijā un Rumānijā — tā vai citādi ilustrē šīs 
līdzības, atšķirības un uzdevumus. 
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Kohēzijas politikas mērķi 
(2007–2013) 

Valsts 
Platība 

(1000 
kvadrātkilo

metros) 

Iedzīvotāji 
(2007.g. 
miljonos) 

Valsts 
struktūra  
(saskaņā ar 

ESPON 
projektu 3.2) 

IKP uz 
iedzīvotāju 
PPS, 2006., 
ES27 = 100 

VSPK 2007–
2013, 

kopējie 
fondi 

(2007.g. 
cenas, EUR 

1000 ) 

Konverģe
nce 

Reģion., 
konkur. & 

nodarbināt. ( 

Austrija 83,9 8,3 Federāla 128 1 461 PO R 

Dānija 43,1 5,4 Decentralizēti 
unitāra 126 613 - R 

Itālija 301.3 59,6 Reģionāli 
unitāra 103 28 812 C, PO PI, R 

Latvija 64,6 2,3 Decentralizēti 
unitāra 39 4 620 CF, C - 

Rumānija 238,4 21,6 Centralizēti 
unitāra 54 19 668 CF, C - 

PO = pārtraukšana; PI = īstenošana; R = Reģionālā konkurētspēja & nodarbinātība, 
CF = Kohēzijas fonds, C = Konverģence 

Austrijas VSPK izstrādes process atspoguļo gan tās federālo realitāti, gan sen izveidoto 
konsultāciju un partnerības iezīmi. VSPK tika sagatavots federālā līmenī kopā ar Austrijas 
Telpiskās plānošanas konferenci (ÖROK), kas ir trīspusēja (federāla-reģionāla-municipāla) 
iestāde, kura nodrošina konsultāciju iespēju. Papildus dažādiem dalībniekiem no valdības 
izstrādes procesā bija iesaistīti sociālie partneri un dažas NVO, vismaz ar to pārstāvošo 
federāciju starpniecību. Procesā bija iesaistīti ārējie eksperti, un pamatprogrammas projekts bija 
iesniegts izskatīšanai Eiropas Komisijā. Austrijas piemērs parāda labi darbojošos partnerības un 
konsultatīvo sistēmu ar salīdzinoši augsta līmeņa pieredzi un ekspertīzi, kas tiek plaši izplatītas. 
Pastāv bažas par šīs sistēmas sarežģītību, pretošanos izmaiņām un par to, ka trūkst ideju radītāju 
kapacitātes, lai atbalstītu dažas pārdomas. 

Dānija ir unitāra valsts, kurā valsts pārvaldes pilnvaras ir piešķirtas valsts iestādēm (valdībai un 
parlamentam) . Dānijas VSPK izstrāde notika Dānijas valdības iekšējo struktūru nozīmīgas 
reformas kontekstā. Municipalitāšu skaits tika samazināts no 271 līdz 98, un iepriekšējo 
13 apgabalu administrācijas tika integrētas piecās jaunās reģionālās iestādēs. Tāpat kā Austrijā 
arī Dānijā ES finansējums ir tikai viens nosacījums visā Dānijas attīstības stratēģijā. Galvenā 
aģentūra izstrādes procesā bija valsts aģentūra „Dānijas Uzņēmumu un būvniecības iestāde” 
(DEACA/EBST), kas ir Dānijas Ekonomikas un uzņēmējdarbības lietu ministrijas departaments. 
VSPK tika publicēts 2006. gada novembrī pēc plašām konsultācijām ar vietējām un 
reģionālajām iestādēm, sociālajiem partneriem un citām NVO. Pēc tam sagatavoto projektu 
apsprieda Reģionu izaugsmes forumi — jaunas partnerības organizācijas, kas apvieno vietējos 
un reģionālos interesentus no valdības, valsts iestādēm, izglītības un apmācības iestādēm un ir 
rūpīgi izstrādāta struktūras daļa jaundibinātajā Dānijas Izaugsmes padomē, kuras 19 locekļus 
ieceļ ekonomikas un uzņēmējdarbības lietu ministrs. Tāpēc partnerības sistēma bija plaši 
izvērsta. Tomēr mērķus noteica Dānijas valdība. Galvenā uzmanība bija pievērsta lielāka 
darbaspēka piesaistīšanai no, piemēram, Dānijas migrantu kopienās dzīvojošo invalīdu vai 
sieviešu vidus. 

Itālijas VSPK izriet no konsultatīva procesa, kas sākās 2005. gadā, kad iepriekš tika sagatavoti 
trīs dokumenti (valsts, reģionālais un Mezzogiorno (3)). 2006. gadā šie dokumenti bija pamatā 
                                                 

(3) Mezzogiorno – šadi parasti apzīmē ekonomiski vāji attīstīto Itālijas dienvidu daļu, kurā ietilpst Abruzzo, Molise, Campania, 
Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia un Sardegna reģioni. 
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plašām konsultācijām starp trim administratīvajiem līmeņiem un sociālajiem partneriem. Itālijas 
VSPK ļoti uzsver sociālo partneru un citu NVO līdzdalību. Tas ir solis uz priekšu salīdzinājumā 
ar to politikas posmu, kad lēmumu pieņemšanas procesu piemēro rīcības programmās īpašu 
prioritāšu izvēlē, to īstenošanā, uzraudzībā un koordinēšanā. Partnerības pieeja Itālijas 
programmās sākotnēji tika oficiāli ieviesta 2000.–2006. gada laika posmā. Plānojot 2007.–
2013. gada politikas virzienus un darbības, partnerības pieeja attīstījās uz iepriekšējā perioda 
pieredzes pamata. Liekas, ka partnerības process labi darbojas stratēģiskās plānošanas līmenī, 
bet nav tik efektīvs tad, kad jālemj par reālām programmām. Dažādu NVO kapacitātes ļoti 
atšķiras. Dažām ir nepieciešamās struktūras un personāls, bet citām nepietiek resursu, lai pilnībā 
piedalītos plānošanā. Tādēļ dažas valsts amatpersonas atzīmē salīdzinoši mazo atdevi, ko viņi 
no tām saņem, salīdzinot ar amatpersonu centieniem, sniedzot konsultācijas. 

Latvija ir salīdzinoši centralizēta parlamentāra demokrātija, kas sadalīta 5 apgabalos ar 
556 vietējām pašvaldībām. Var teikt, ka strukturēta pieeja pārvaldības partnerībai radās 2004.–
2007. gadā, sagatavojot Latvijas Vienoto programmdokumentu (VPD). Finanšu ministrija bija 
galvenā iestāde un strādāja kopā ar citām ministrijām un reģionālajām iestādēm mazās īpašu 
uzdevumu darba grupās. Vēlāk šo darba grupu rezultāti tika izplatīti plašākai apspriešanai ar 
citām iestādēm, attīstības aģentūrām, vietējām pašvaldībām, sociālajiem partneriem un NVO. 
Latvijas partnerības pieredze ir bijusi lielā mērā pozitīva. Vairāki dalībnieki ar prieku uzņēma 
iespēju piedalīties programmu prioritāšu noteikšanā, plānošanā un izpildē. Monētas otra puse ir 
sarežģītais lēmumu pieņemšanas process, kas radās vienlaikus ar administratīvajiem 
izdevumiem un augstākām prasībām, kas uzstādītas NVO, kurām bieži vien nepietiek resursu un 
kas ir vāji strukturētas. 

Rumānija būtībā ir centralizēta parlamentāra demokrātija. Šajā valstī ir 41 apgabals un 
Bukarestes pilsēta. Reģioni plānošanā un statistikā tiek iekļauti, bet tiem nav administratīvu 
funkciju. 2005. gadā Ekonomikas un finanšu ministrija izstrādāja Nacionālās attīstības un 
vienotās rīcības plānus. Partnerības pieeja jau tika izmantota uzraudzības komiteju darbā, 
sagatavojot pirmspievienošanās programmas. Šīs programmas bija pamatā Ekonomikas un 
finanšu ministrijas izstrādātajam Rumānijas VSPK, kas tika publicēts 2007. gada maijā. Tajā 
galvenā uzmanība bija vērsta uz trim galvenajām prioritātēm — valsts infrastruktūras attīstību 
līdz Eiropas standartu līmenim, darbaspēka kapacitātes uzlabošanu un Rumānijas 
administratīvās kapacitātes veidošanu. Valdībai ir labi zināms, ka vēlams izveidot partnerības 
struktūras. Pēc premjerministra iniciatīvas ir izveidota darba grupa, kurā ir iesaistītas visas 
struktūras, kas ir atbildīgas par strukturālo instrumentu, starp tiem arī pilsoniskās sabiedrības, 
universitāšu, pētniecības institūtu, masu saziņas līdzekļu un sociālo partneru, vadību. 2006. gada 
augustā valdība izstrādāja rīcības plānu, kas iekļauts VSPK. Rumānijas valsts iestādes ir plaši 
veicinājušas un atbalstījušas partnerību pārvaldībā, tomēr pilsoniskās sabiedrības spēja atbildēt 
uz piedāvātajām iespējām joprojām ir ierobežota. 

Secinājumi par pārvaldību un partnerību 2007.–2013. gada periodam 

Pārvaldības attiecības starp Eiropas Komisiju un dalībvalstīm VSPK plānošanas (un 
īstenošanas) laikā ir ļoti formalizētas. Attiecīgie pienākumi ir skaidri izteikti noteikumos un 
attiecas gan uz konsultāciju veidu, kā arī uz to, ko iesaistīt partnerībā. Savstarpējās attiecības 
starp Komisiju un vietējās valdības līmeņiem stingri nosaka valsts struktūra (federāla, 
centralizēta utt.), un šīs attiecības parasti ir atkarīgas no tā, vai dalībvalstis „apstiprina” tiešos 
kontaktus starp reģioniem/municipalitātēm un Komisiju. Dalībvalstis ir pielikušas ievērojamas 
pūles, lai pilnveidotu valsts struktūras, tā atvieglojot to koordināciju un saziņu ar Komisiju. 



PĀRVALDĪBA UN PARTNERĪBA REĢIONĀLAJĀ POLITIKĀ 

PE 397.245 ix

Valsts stratēģisko principu kopumiem (VSPK) dalībvalstīs ir dažādas „funkcijas”, un tos arī 
ietekmē attiecīgā valsts struktūra. Tie var vai nu izklāstīt pamatnostādnes, vai sekmēt 
pārvaldības attiecības ar vietējiem līmeņiem, vai arī tie var iepriekš noteikt šādas attiecības 
detalizētākā veidā. Jaunās dalībvalstis bieži ir eksperimentējušas ar „neformālām darba 
grupām”, ļaujot integrēt plašu dalībnieku loku. Principā šī integrējošā pieeja ir paredzēta arī 
rīcības programmu īstenošanā, lai gan praktisku piemēru šobrīd ir maz. Interesanti, ka dažas 
dalībvalstis ir sākušas atkārtoti formalizēt šo integrējošo augšupvērsto pieeju, radot labvēlīgus 
apstākļus salīdzinoši spēcīgu un autonomu koordinācijas struktūru izveidošanai, kuras darbojas 
vai nu kā dialoga risināšanas vietas, vai arī tām aizvien vairāk uztic lielāku lēmumu 
pieņemšanas un finansiālo autonomiju. Šādu struktūru izveide apliecina stipru apņēmību īstenot 
rīcības programmas.  

Vietējo līmeņu integrēšana ir ļoti atkarīga no tā, ko dalībvalstis šai integrācijai ir paredzējušas. 
Parasti integrāciju „oficiāli panāk” vairums dalībvalstu, iesaistoties konsultāciju posmā un 
iesaistot vietējo pašvaldību apvienību pārstāvjus, lai gan aktīvas līdzdalības pakāpi ne vienmēr 
iespējams viegli noteikt. Tomēr šī situācija atšķiras no tiem gadījumiem, kad municipalitātēm 
(atsevišķās pilsētās) ir skaidri pienākumi rīcības programmas konkrētas daļas īstenošanā. Dažas 
dalībvalstis paredz efektīvas metodes nepārtrauktai ieinteresēto vietējo dalībnieku iesaistei 
programmas īstenošanā. Attiecīgo struktūru (forumu, dialogu risināšanas vietu utt.) 
nodrošināšana turklāt liecina par visstingrāko apņēmību un visprogresīvāko integrācijas veidu. 

Pārvaldību un partnerību dažkārt aplūko kā oficiālas prasības, kuras dalībvalstis galvenokārt 
ievēro programmu plānošanas laikā (konsultācijās), bet tiek uzskatītas par lielāko administratīvo 
apgrūtinājumu programmu īstenošanā. Galvenie šķēršļi attiecas uz administratīvajiem 
šķēršļiem, procesu sarežģītību, resursu un kapacitātes nepietiekamību. Turklāt ieinteresētajām 
personām (it īpaši no valsts administrācijām), kas strādājušas, lai programmu īstenošanā 
iekļautu bezpeļņas organizācijas, ne vienmēr ir saredzama pievienotā vērtība. 

Valstu sociālā un politiskā kultūra, pieredze no iepriekšējām struktūrfondu programmām, 
atvērtība līdzdalības procesam ir nozīmīgi priekšnosacījumi veiksmīgai pārvaldības un 
partnerības pieejai. Tomēr jauno dalībvalstu gadījumā vispārējas reformas ir radījušas iespējas 
ļoti inovatīvām darbībām. Neformālo sakaru esība, kas ļauj apiet lēno administratīvo procesu, 
parasti šķiet kā svarīgs papildu faktors, kas var pozitīvi ietekmēt sistēmu. Pārvaldības līmeņu 
caurlaidībai (dažādu administratīvo līmeņu ieinteresētās personas pieradušas sarunāties tieši ar 
augstākajiem administratīvajiem līmeņiem) arī var būt pozitīva ietekme. Pārvaldības un 
partnerības kārtības institucionalizācija ir jauna tendence, ko dažas dalībvalstis šobrīd ievēro. 
Pārvaldības kapacitāšu pārcelšana uz zemākām teritoriālām vienībām, lai līdzfinansētu 
starpniecības iestādes, uzlabotu zinātības nodošanu un stiprinātu reģionālo pārvaldību, ir 
apliecinājusi savu efektivitāti.  

Novērojumi un ieteikumi 

Partnerības jēdziens pārvaldībā ir atzīts un pieņemts reģionālās politikas plānošanā un 
sagatavošanā visās 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Šīs partnerības precīzā būtība un veidi 
dažādās dalībvalstīs atšķiras, jo pastāv vairāki kritēriji. 

Mūsu ieteikumi par to, kā attīstīt, paplašināt un padarīt iedarbīgāku un efektīvāku pārvaldības 
partnerību, attiecas uz trim galvenajiem politikas posmiem: politikas izstrādi, politikas 
īstenošanu un politikas veidošanā gūto pieredzi vai novērtēšanu. 
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Politikas izstrādes posmā jāparūpējas, lai politikas virzieniem neizvirzītu vairākus mērķus. Ja 
noteikti vairāki mērķi, lai arī cik vēlami tie varētu būt, pieaug risks, ka šie mērķi būs ierakstīti 
tikai oficiālajos dokumentos. 

Informācijas apmaiņa ir vajadzīga ne tikai starp dažādiem reģionālās politikas virzienos 
iesaistīto dalībnieku „līmeņiem”, bet arī starp dalībniekiem, kuri veic atšķirīgas darbības. It īpaši 
ir vajadzīga „priekšstatu radītāju”, „stratēģu” un „īstenotāju” sasaiste gan dalībvalstu, gan ES 
līmenī. 

Eiropas procesu plānotāji nepieciešamības dēļ ir izstrādājuši to, ko varētu saukt par savu 
metavalodu. Lai gan šī terminoloģija atvieglo plānotāju un amatpersonu darbu, tā var būt 
šķērslis plašākai pilsoniskās sabiedrības pārstāvju līdzdalībai. Jāapsver noteiktu obligāto resursu 
piešķiršana, lai veicinātu šo pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu. 

Eiropas Komisijai ir izteikta skaidra prasība programmas plānošanas un īstenošanas laikā 
uzņemties lielākas saistības patiesi atvērtajos līdzdalības procesos, kuru reālais devums tiešām 
paliek atklāts. 

Politikas īstenošanā partnerības principa piemērošana tiek sašaurināta. Pašreizējam partnerības 
sastāvam bez kvantitatīvās dimensijas jāpiemēro arī kvalitatīvā — tam jābūt selektīvam 
integrētu kvalificētu dalībnieku nozīmē. 

Iesaistītajām iestādēm un īstenošanas struktūrām jāizveido savstarpēja saskarsme, lai varētu 
strādāt ar „ārpasauli”. Šāda saskarsme var būt informatīvi notikumi; informācijas apmaiņa ar 
citām struktūrām, neoficiāla informācijas apmaiņa ārpus parastajām vadības struktūrām (t.i. 
Uzraudzības komiteja).  

Uzlabojumus varētu panākt ar stratēģiskiem papildpasākumiem Eiropas līmenī. Šāda veida 
pasākumiem būtu vajadzīgs pārdomu laiks. Eiropas iestādēm būs jāļauj organizēt atvērtus 
līdzdalības procesus, kuros varēs risināt atklātus dialogus par „grūtībām” un nevajadzēs teikt 
skaistas frāzes par sasniegumiem programmas īstenošanā. 

Jāizstrādā likumīgi līdzekļi, lai veicinātu horizontālās un vertikālās pieejas. Šādi līdzekļi var būt 
diskusiju vietas (piem., reģionālā vadība, apaļie galdi, utt.), kas nozares, politiskā un 
administratīvajā līmenī sekmē kontaktu veidošanu.  

Nav ierosināts papildus izstrādāt „obligātas prasības” partnerībai, bet gan efektīvi atbalstīt 
iesaistītās organizācijas kvalitatīvu partnerības struktūru veidošanā. Partnerības struktūras 
varētu būt paralēli notiekoši darbsemināri, semināri un informatīvi pasākumi. Tādējādi notiktu 
reģionālajā politikā iesaistīto dalībnieku pastāvīga apmaiņa. 

Partnerība nozīmē vairāk nekā tikai pašreizējā „kvantitatīvā dimensija” (iesaistīto partneru 
skaita ziņā). Tai ir arī ļoti spēcīga „kvalitatīvā dimensija”. Īpašos gadījumos jāizmanto stingrāka 
„kvalificētu partneru” atlase, kuriem ir finanšu, loģistikas un cilvēkresursi un iespējas veltīt sevi 
partnerības procesam. 

Tādu instrumentu kā Eiropas teritoriālās sadarbības grupas izveidošana un ieviešana ir 
uzskatāma par inovatīvu mēģinājumu nodrošināt atvieglojumus iestāžu līmenī. Tādējādi varētu 
vieglāk īstenot programmas un projektus, it īpaši attiecībā uz teritoriālo sadarbību. 

Lai gan sociālekonomiskie partneri ir oficiāli iekļauti ERAF un ESF programmās, tomēr īpaši 
jāatbalsta to lietderīgais pienesums. 
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Reģionālās politikas virzieni kļūst aizvien sarežģītāki un gandrīz neizprotami, ja vien par tiem 
neinformē ar kvalificētu un piemērotu plašsaziņas līdzekļu starpniecību. Dažādos politikas 
īstenošanas līmeņos jāveido saziņa ar ārpasauli. 

Politikas veidošanā gūtā pieredze pēc novērtēšanas netiek pietiekami izmantota. Zināmos 
apstākļos tā var krist par upuri administratīvajam un laika spiedienam, kas raksturīgs 
programmu nobeiguma posmā — tiem, kas īsteno un izpilda programmas, bieži pietrūkst laika 
un resursu, lai atlasītu, un vēl mazāk laika un resursu, lai izplatītu labākos variantus un 
vērtīgāko pieredzi. Tomēr šādas darbības attiecībā uz gūto pieredzi ir būtiskas, lai notiktu 
kapacitātes veidošana nozarēs vai reģionos, kur tā ir vajadzīga. Pārdomām nepietiek iespēju un 
struktūru. 

Izstrādājot plašāku pieeju, lai aptvertu gan visu programmas ciklu, gan iesaistītu papildu un 
jaunus dalībniekus no pilsoniskās sabiedrības, būs vajadzīgi papildu centieni un resursi. 

Politikas veidošanā gūtā pieredze un tās novērtēšana ir kļuvusi par „pastāvīgi” veicamu 
uzdevumu pašreizējā plānošanas periodā. Jāizveido konkrētas diskusiju vietas programmu un 
stratēģiju satura biežākai atspoguļošanai. 

Pārdomām par reģionālo politiku nebūtu jākļūst par „papildus veicamu uzdevumu”, bet tās būtu 
radoši jāiestrādā jau esošajos pasākumos un sanāksmēs, tādējādi palīdzot tiem iegūt saturu. 

Politikas veidošanā gūtā pieredze un kapacitātes veidošana prasa izveidot un institucionalizēt 
vadības procesu, kas notiek paralēli SF īstenošanas procesam un aptver visus partnerus. Šajā 
procesā būtu jāveicina un jāstimulē kopējās zināšanas, apmainoties ar pieredzi biežajās partneru 
sanāksmēs. 

Politikas veidošanā gūtā strukturētā pieredze jāpārceļ no atsevišķu dalībvalstu un rīcības 
programmu atbildības uz starptautisku ES līmeņa atbildību. To var izdarīt ar tīkla programmām, 
(piemēram, INTERACT teritoriālajai sadarbībai; URBACT), kas sniedz zināšanas par grūtībām 
programmu īstenošanā, nodrošina sinerģijas radniecīgām programmām un palīdz izvairīties no 
riteņa izgudrošanas no jauna. 

Labas prakses apkopošana, kritiska analīze un mērķtiecīga izplatīšana var tikt izmantota kā 
instruments, lai gūtu pieredzi politikas veidošanā. 


