
 
Generalni direktorat za notranjo politiko Unije 

Tematski sektor B: Strukturna in kohezijska politika 
REGIONALNI RAZVOJ 

 
 
 
 
 
 

UPRAVA IN PARTNERSTVO 
V REGIONALNI POLITIKI 

 
 

Ad-hoc sporočilo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP/B/REGI/FWC/2006-Lot05-C02-SC02 04/01/2008 
 
PE 397.245 SL 



Ad hoc sporočilo je naročil Odbor za regionalni razvoj Evropskega parlamenta. 
 
Dokument je objavljen v naslednjih jezikih: 

– izvirnik: EN 
– prevodi: DE, FR 

Povzetek je objavljen v naslednjih jezikih: 
BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV 
 
Avtor(ji): Herta Tödtling Schönhofer  (ÖIR-Managementdienste GmbH) 
 Hannes Wimmer (ÖIR-Managementdienste GmbH) 
 Xavier Camus (Schuman Associates) 
 Tony Kinsella (strokovnjak ÖIR-Managementdienste GmbH) 
 Bert Preiss  (raziskovalec asistent ÖIR-Managementdienste 

GmbH) 
  
Odgovorna oseba: Ivana Katsarova 
 Jacqueline Brown 
 Tematski sektor B: Strukturna in kohezijska politika 
 Evropski parlament 
 B-1047 Brussels 
 Elektronska pošta: ipoldepb@europarl.europa.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rokopis je bil dokončan januarja 2008. 

Študija je na voljo na spletnem naslovu: 
www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=EN 
 
Bruselj, Evropski parlament, 2008. 

Mnenja, izražena v tem dokumentu, so izključna odgovornost avtorja in ne izražajo nujno uradnega stališča 
Evropskega parlamenta. 

Razmnoževanje in prevajanje v nekomercialne namene je dovoljeno ob navedbi vira, če se predhodno obvesti 
založnika in se mu predloži kopija. 
 



 
Generalni direktorat za notranjo politiko Unije 

Tematski sektor B: Strukturna in kohezijska politika 
REGIONALNI RAZVOJ 

 
 
 
 
 

UPRAVA IN PARTNERSTVO 
V REGIONALNI POLITIKI 

 
 

Ad-hoc sporočilo 
 

 

 

Vsebina: 
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v državah članicah določeni za načrtovanje nacionalnih strateških referenčnih 
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dokumentu so opredeljeni dejavniki, ki vodijo k uspehu ali neuspehu celostnega 
pristopa v kohezijski politiki, poudarjeni obstoječi problemi in pomanjkljivosti ter 
predlagane možne rešitve.  
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Povzetek 

Reforma evropskega upravljanja je že osem let prednostna naloga Komisije. Bela knjiga 
Evropske komisije iz leta 2001 o evropski upravi obravnava to zapleteno stvarnost. Komisija se 
ni omejila le na priznavanje dejstev in je EU zavezala k večjemu sodelovanju z regionalnimi in 
lokalnimi vladami ter preseganju teh formalnih struktur s širšo civilno družbo. Tu naj ne bi šlo 
za enosmerno sodelovanje, ko bi udeležence obravnavali le kot izvajalce evropskih politik, o 
katerih se je že odločalo. Komisija je poskušala najti načine, kako k opredeljevanju ciljev, 
oblikovanju politik in njihovemu dejanskem izvajanju v praksi pritegniti širše upravljavske 
kroge. 

Vsaka od 27 držav članic je razvila svoj nacionalni strateški referenčni okvir, v katerem 
podrobno navaja svoje razvojne cilje v evropskem okviru razvijanja trajnostnega, uspešnega in 
sodobnega gospodarstva, to je lizbonski agendi. Partnerstvo in sodelovanje sta bistven del tega 
razvojnega procesa. 

Ta študija je informativen prikaz, kako prizadevanja za boljše partnerstvo potekajo v praksi na 
drugem največjem proračunskem področju, torej kohezijskem skladu in strukturnih skladih v 
sedanjem programskem obdobju 2007–2013. 

Obravnava tudi, kaj pomeni uprava na začetku enaindvajsetega stoletja, nato pa prek študij 
primerov petih držav članic pokaže potek razvoja v praksi: Avstrije, Danske, Italije, Latvije in 
Romunije.  

Ta sestavna dela, eden bolj teoretičen, drugi bolj praktičen, zagotavljata temelje za sintezo 
poročila in priporočil, ki jih vsebuje. 

Izziv uprave in partnerstva 

V zadnjih dvajsetih letih je izraz uprava postal pogost, celo izrazit v številnih naših družbah in v 
nizu ved, vključno s političnimi vedami, ekonomijo, sociologijo in javnim upravljanjem. 

Splošno gledano se izraz „uprava“ nanaša na postopke, strukture, predpise, pravila in 
vrednosti, s katerimi je mogoče usmerjati  in usklajevati skupne dejavnosti1. Uprava je v tem 
pomenu nov model usklajevanja med različnimi akterji: vladami, parlamenti, uradnimi 
posvetovalnimi strukturami, javnimi agencijami, zasebnimi nosilci dejavnosti, akademskimi 
krogi, raziskovalnimi inštituti, mediji, predstavniškimi organi, kot so socialni partnerji, ter vrsto 
nevladnih organizacij, med katerimi so nekatere zelo strukturirane, druge pa ohlapneje 
organizirana aktivistična društva. Vsi sodelujejo v kompleksnem kalejdoskopu odločanja in 
izvajanja politike. Pri odločanju torej ne prevladuje več upravna hierarhija, temveč kompleksni 
odnosi med naštetimi akterji. Ti lahko sodelujejo prek vertikalnih in horizontalnih mrež, 
sodelovanje pa vključuje državo pa tudi civilno družbo (gospodarske in socialne akterje, 
institucije skupnosti in nestrukturirane skupine, medije itd.) na lokalni, regionalni, nacionalni in 
globalni ravni. 

                                                 

(1) Hamedinger A., Frey O. Dangschat J., . Breitfuss A. (Eds.) 2008: “ Strategieorientierte Planung im kooperativen Staat, ISBN: 978-3-
531-14587-7 
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Integrirani pristop, kot je opredeljen v strateških smernicah Skupnosti za obdobje 2007–2013, 
predvideva vključitev strategij rasti na evropski, regionalni in lokalni ravni, ob upoštevanju 
regionalnih posebnosti ter na podlagi okrepljene uprave na več ravneh. Tak pristop bi moral 
zagotoviti, da se posamezen sektor ne razvija ločeno, ampak v okviru koherente vizije za 
družbeni in gospodarski razvoj ozemelj držav članic. Za to je potrebna boljše vključevanje javne 
politike z ozemeljskim vplivom, zlasti v zvezi z gospodarskim, socialnim in okoljskim 
področjem. 

Načelo partnerstva je postalo eno od glavnih načel povezovanja EU, ki predpisuje sodelovanje 
partnerjev na več ravneh (podnacionalna, nacionalna, nadnacionalna) in z več akterji 
(lokalni/regionalni organi, zasebne/civilne organizacije) v odločanju o kohezijski politiki, 
njenem izvajanju, spremljanju in ocenjevanju. V zasnovi finančnega in operativnega okvira 
regionalne politike za obdobje 2007 – 2013 je načelo partnerstva znova postalo pomembnejše in 
sedaj vključuje organizacije civilne družbe, okoljske partnerje, nevladne organizacije in organe, 
ki se zavzemajo za enakost med spoloma2. V tem pogledu načelo partnerstva poudarja vidike 
vertikalnega in horizontalnega vključevanja.  

Nekatere skupne teme pri oblikovanju nacionalnih strateških referenčnih okvirov v EU 27 

V praksi izvajanje strukturnih skladov in kohezijskega sklada predstavlja več izzivov za 
sodelujoče. Te razmere so povzročile nastanek skupnega sistema upravljanja med evropsko, 
nacionalno, regionalno in lokalno ravnijo: na kratko, sistem uprave na več ravneh, ki pa se 
razlikuje med državami članicami in tudi med regijami posamezne države članice. Nacionalne 
vlade in podnacionalni akterji so v različni meri udeleženi pri odločanju in pristojnostih.  

V EU 27 se pojavljajo številne skupne teme o tem, kako so bili zasnovani in razviti nacionalni 
strateški referenčni okviri. 

Ena od skupnih značilnosti je, da pripravljalni proces za nacionalne strateške referenčne okvire 
ni potekal v načrtovalni oziroma politični praznini. Postopek običajno poteka v širšem okviru 
načrtovanja nacionalnega razvoja ali nacionalne reforme. Ne glede na to, ali so različni postopki 
načrtovanja potekali istočasno ali zaporedno, so se napajali iz istih podatkov, vključevali 
podobna partnerstva, če ne enakih, in bili usmerjeni k doseganju skupnih ciljev. 

Ta postopek bi morda prej pričakovali v starejših državah članicah, kjer je sorazmerni pomen 
financiranja EU manjši. Dejansko pa je bil bolj ali manj skupen vsem državam članicam. 

V zelo resničnem smislu je mogoče gledati na to kot na pozitiven razvoj evropskega 
upravljanja, kjer pretežno podobne interesne skupine opredeljujejo, oblikujejo in si prizadevajo 
za prednostne naloge evropskega in nacionalnega strateškega razvoja. 

Nacionalna ministrstva za finance ali izvršne agencije, odvisne od teh ministrstev, so bila 
običajno bistvene nacionalne uprave, ki so podpirale, usklajevale in včasih nadzorovale 
pripravljalni postopek. 

Ta centralna ministrstva s svojim nadzorom nad pomembnimi političnimi vzvodi porabe 
običajno ne slovijo po tem, da bi bile pripravljene svoje pristojnosti deliti v partnerskih 
strukturah – vsaj ne v okviru upravne folklore. 
                                                 

(2) Glej člen 11 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.  
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Prva skupna sestavina partnerskega pristopa je bilo oblikovanje medministrskih delovnih skupin 
oziroma struktur, ki so združile uradnike finančnih ministrstev z ustreznimi uradniki pristojnih 
ministrstev (odgovornih za izdelavo in izvajanje programov).  

Jasno je razviden strukturiran dialog med uradniki na visoki in srednji ravni iz različnih 
ministrstev pri pripravi nacionalnih strateških referenčnih okvirov. Mnoge države članice so v ta 
namen oblikovale formalne odbore, druge pa raje manj formalne delovne skupine. V nekaterih 
primerih so tem organom predsedovale pomembne politične osebe na visokih položajih, med 
njimi tudi predsedniki vlade.  

Druga skupna značilnost je sodelovanje v dialogu med osrednjo vlado in drugimi regionalnimi 
in lokalnimi povezovalci o ciljih, vsebini, virih in celo metodah. Čeprav so bile v tem dialogu 
precejšnje razlike med 27 državami članicami, je bil ta vsem skupen. 

Kjer so udeleženi regionalni subjekti (najbolj očitno v bolj federalno organiziranih državah 
članicah), je bila očitna težnja k resnično postopnemu dialogu s temi upravami. Ti dejanski 
dialogi so bili večinoma dvosmerni in so potekali v določenem časovnem obdobju. V takih 
primerih se je osrednja uprava zgodaj posvetovala z regionalnimi organi, nato pa izdelala prvi 
osnutek nacionalnih strateških referenčnih okvirov (včasih so v pripravljalnem postopku 
sodelovali regionalni predstavniki). 

Ta osnutek oziroma osnutki so bili nato ponovno predstavljeni na posvetovalnih sejah, na 
katerih so sodelovale tako osrednja kot regionalne uprave, in poskušalo se je doseči soglasje, 
kjer je bilo mogoče. V nekaterih primerih je bil uporabljen postopek arbitraže, v katerem je bilo 
mogoče ponovno obravnavati predloge, ki jih osrednja uprava ni sprejela. 

V državah, ki nimajo regionalne uprave, so potekala posvetovanja z lokalnimi organi, pogosto v 
dialogu z nacionalnimi združenji okrožnih svetov, mestnih organov in občin. Medtem ko so bila 
ta posvetovanja usmerjena k bolj klasičnemu modelu „od zgoraj navzdol“, so potekale 
pomembne izmenjave in so bile kljub vsemu mogoče spremembe.  

Tudi vzorec posvetovanja in dialoga s socialnimi partnerji, glavnim delodajalcem in zvezami 
sindikatov je pogost v večini držav članic. Ta vzorec včasih poteka z vključitvijo formalnih 
posvetovalnih mehanizmov, kot so ekonomsko-socialni odbori, trgovinska in industrijska 
zbornica itd., včasih prek neposrednega sodelovanja zvez na nacionalni in regionalni ravni, zelo 
pogosto pa prek mešanice obojega. 

Jasno je tudi razvidna resnična želja osrednje uprave, da bi dosegla druge nevladne organizacije 
kot zainteresirane strani civilne družbe.  Na nekaterih posebnih programskih področjih, ki 
pokrivajo vprašanja enakosti med spoloma in enakosti invalidov, okoljska vprašanja in 
vprašanja narodnostnih manjšin, je bila izbira nevladnih organizacij zelo preprosta. Na drugih, 
bolj horizontalnih in večsektorskih področjih, je bila ta izbira težja. Katere nevladne 
organizacije naj bodo povabljene k sodelovanju v razpravi o splošnem regionalnem razvoju? 
Katere bi izključili? 

Pri širitvi partnerstev civilne družbe v kohezijski politiki pomeni sodelovanje manjših nevladnih 
organizacij tudi tehnične težave.  Proces povezovanja je nujno počasen, dokumentacija o njem 
pa pogosto obsežna. Lokalne in ad hoc nevladne organizacije pogosto nimajo dovolj kadrov in 
infrastrukture, da bi preučile in obdelale dokumentacijo, včasih pa ne morejo zagotoviti niti 
kontinuitete zastopanja na instancah, kjer sodelujejo (sej se udeležujejo različni prostovoljni 
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predstavniki). To lahko povzroči, da nekateri uradni organi kritično ocenjujejo koristi od časa, 
posvečenega partnerskemu dialogu z manjšimi nevladnimi organizacijami. 

Strukturne in kulturne razlike 

Naša raziskava je pokazala tudi, da morajo biti mnogi skupni vidiki partnerstva, ki jih najdemo 
v vseh 27 državah članicah, uravnoteženi z velikimi strukturnimi in kulturnimi razlikami.  

Strukturne razlike izhajajo tako iz splošnih gospodarskih razmer kot iz političnih sistemov. V 
razvitejših gospodarstvih je manj izrazita potreba po velikih projektih infrastrukturnega razvoja, 
medtem ko je bil v nekaterih novejših državah članicah precej poudarjen razvoj različnih 
elementov fizične infrastrukture. 

Podobne razlike najdemo pri pripisovanju pomena temu, kar v splošnem imenujemo 
„vzpostavljanje zmogljivosti“. V nekaterih novejših državah članicah so izkušnje iz 
predpristopnih programov pokazale pomanjkljivosti v sposobnosti za razvoj, predlaganje in 
izvajanje programov v nacionalnih, še posebej pa v regionalnih/lokalnih upravah. Te države so 
tako namenile precejšnjo prednost razvoju in usposabljanju uradnikov na različnih upravnih 
ravneh. 

Različni politični sistemi so tudi znatno vplivale na obliko, vsebino in globino partnerskih 
postopkov pri pripravi, izdelavi in najverjetneje tudi izvajanju kohezijske politike. Vendar bi 
bralec moral upoštevati, da je bilo to sporočilo pripravljeno v začetku programskega obdobja 
2007–2013, zato morajo pripombe v zvezi z izvajanjem programa temeljiti bolj na izraženih 
željah različnih organov kot pa na dejanski praksi. 

Ne smemo spregledati, kako pomembne so osebne mreže za razvoj in uspešnost upravnih 
partnerstev. Čeprav so te mreže seveda pomembnejše v manjših državah članicah, imajo 
pomembno vlogo tudi v večjih. Če ima predsednik zveze sindikatov ali združenja lokalnih 
organov precejšnje izkušnje pri delu z nacionalnimi uradniki in ministrstvi, lahko pričakuje, da 
bo vplival na postopek odločanja. Težava pri tovrstnem sporočilu je, da je skoraj popolnoma 
nemogoče analizirati, še manj pa v številkah izraziti vpliv teh v osnovi neformalnih mrež. 

Strukturirana vloga univerz in drugih ustanov terciarnega ali tehnološkega izobraževanja je vsaj 
na nacionalni ravni, neposredno zagotovljena v nekaterih državah članicah. Ko gre za politike, 
ki poganjajo lizbonsko agendo inovacij, bi se to utegnilo izkazati za slabost. 

Sodelovanje zunanjih strokovnjakov pri omogočanju procesa nacionalnega strateškega 
referenčnega okvira, tako glede vsebine kot postopkov, je jasno navedeno samo v nekaterih 
državah članicah. Če je to navedeno, podatki o lastnostih, funkcijah in pristojnostih teh 
strokovnjakov niso podrobni. Nekatere države članice so v pripravo nacionalnih strateških 
referenčnih okvirov vključile Evropsko komisijo. Do neke mere so se vse pogajale z njo, 
nekatere pa so posebej predložile osnutek dokumentacije v preučitev. V nekaterih državah 
članicah uslužbenci Komisije dejansko polno sodelujejo v pripravljalnem postopku, v drugih 
opravljajo prvenstveno opazovalno vlogo, spet v tretjih njihovo sodelovanje ni posebej 
omenjeno. 

Predstavitev študij primerov 

Vseh pet študij primerov – Avstrija, Danska, Italija, Latvija in Romunija – tako ali drugače 
prikazuje te podobnosti, razlike in izzive. 
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Cilji kohezijske politike 
(2007–2013) 

Država 
Površina 

(v 1000 
km²) 

Število 
prebivalcev 
(leta 2007, v 

milijonih) 

Državna 
ureditev  

(po projektu 
ESPON 3.2) 

BDP na 
prebivalca 

po 
standardu 

kupne 
moči, za 

leto 2006, 
EU27 = 100 

NSFR 2007–
2013, 

skupna 
sredstva 

(v tisočih eurov 
– po cenah iz 

leta 2007) 

Konver-
genca 

Regional. 
konkurenč. 
in zaposlov. 

Avstrija 83,9 8,3 federalistična 128 1461 PO R 

Danska 43,1 5,4 
decentralizira

na, 
unitaristična 

126 613 - R 

Italija 301,3 59,6 regionaliziran
a, unitaristična 103 28.812 C, PO PI, R 

Latvija 64,6 2,3 
decentralizira

na, 
unitaristična 

39 4620 CF, C - 

Romunija 238,4 21,6 centralizirana, 
unitaristična 54 19.668 CF, C - 

PO = postopno opuščanje PI = postopno sprejemanje R = regionalna konkurenčnost in zaposlovanje, 
CF = kohezijski sklad, C = konvergenca  

Nacionalni strateški referenčni okvir Avstrije odraža njeno federalistično stvarnost, uveljavljen 
vzorec posvetovanja in partnerstva. Nacionalni strateški referenčni okvir je bil pripravljen na 
federalni ravni z avstrijsko konferenco o prostorskem načrtovanju (ÖROK), ki je tristranski 
federalno-regionalno-mestni subjekt, ki je zagotovil posvetovalno osnovo. Poleg različnih 
vladnih akterjev so bili v postopek izdelave vključeni socialni partnerji in nekatere nevladne 
organizacije, vsaj prek svojih predstavniških zvez. V postopku so sodelovali zunanji 
strokovnjaki, okvirni osnutek pa je bil predložen Evropski komisiji v preučitev. Avstrijski 
nacionalni strateški referenčni okvir kaže gladko delujoč, uveljavljen sistem partnerstva in 
posvetovanja, za katerega je značilna visoka raven izkušenj in strokovnega znanja. Pomisleke 
vzbuja njegova kompleksnost, nepripravljenost za spremembe in pomanjkanje zmogljivosti 
„možganskega trusta“, ki bi podprl nekatera razmišljanja. 

Danska je unitaristična država, kjer je osnova vladne pristojnosti zaupana nacionalnim organom 
(vladi in parlamentu). Danski nacionalni strateški referenčni okvir je nastal v okviru korenite 
reforme danskih notranjih vladnih struktur. Število mestnih skupnosti se je zmanjšalo z 271 na 
98 in nekdanjih 13 okrožnih uprav se je vključilo v pet novih regionalnih organov. Podobno kot 
v avstrijskem primeru so bila sredstva EU samo eden od elementov celotne danske razvojne 
strategije. Osrednja agencija v postopku izdelave je bil danski organ za podjetja in konstrukcijo 
DEACA/EBST, državna agencija, ki je oddelek ministrstva za gospodarske in poslovne zadeve. 
Nacionalni strateški referenčni okvir je bil objavljen novembra 2006 po obširnih posvetovanjih 
z lokalnimi in regionalnimi organi, socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami. 
Pripravljeni osnutek so nato preučili forumi za regionalno rast, novi partnerski organi, ki so 
povezali lokalne in regionalne zainteresirane strani iz vlade, javnih organov, organizacij za 
izobraževanje in usposabljanje, ter so del izpopolnjene strukture v novonastalem danskem svetu 
za rast. To je 19-članski organ, ki ga je imenovalo ministrstvo za gospodarske in poslovne 
zadeve. Šlo je torej za široko zastavljen sistem partnerstva, vendar je cilje zastavila nacionalna 
vlada. Poudarek je bil na poenostavitvi večjega sodelovanja delovne sile, na primer invalidov ali 
žensk iz obstoječih priseljenskih skupnosti. 

Italijanski nacionalni referenčni okvir je rezultat posvetovalnega postopka, ki se je začel leta 
2005 s pripravo treh pripravljalnih dokumentov (nacionalnega, regionalnega in Mezzogiorno 
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(3)). Skozi vse leto 2006 so ti dokumenti oblikovali osnovo za obširna posvetovanja med tremi 
upravnimi ravnmi in socialnimi partnerji. V italijanskem nacionalnem strateškem referenčnem 
okviru je precejšen poudarek namenjen vključitvi socialnih partnerjev in drugih nevladnih 
organizacij. Ta vključitev presega politično fazo procesa in vključuje odločanje o izbiri 
posebnih prednostnih nalog v okviru operativnih programov, njihovo izvajanje, spremljanje in 
usklajevanje. Partnerski pristop je bil prvič uradno uveden v italijanske programe v obdobju 
2000–2006. Partnerstvo pri načrtovanju politik in operacij za obdobje 2007–2013 je izšlo iz 
izkušenj iz predhodnega obdobja. Splošna miselnost je, da partnerski proces dobro deluje na 
ravni strateškega načrtovanja, a je lahko manj učinkovit pri odločanju o dejanskih programih. 
Zmogljivosti različnih nevladnih organizacij so izredno različne. Nekatere imajo potrebne 
struktrure in osebje, druge pa nimajo virov za polno sodelovanje. Nekateri akterji v javnih 
organih ob tem pripominjajo, da dobijo sorazmerno malo rezultatov glede na vložek, če jih 
primerjajo z napori, ki so jih vložili v posvetovanja. 

Latvija je sorazmerno centralizirana parlamentarna demokracija, razdeljena v pet načrtovalnih 
regij s 556 lokalnimi organi. Lahko rečemo, da je bil strukturiran pristop k partnerstvu pri 
upravljanju zasnovan v obdobju 2004–2007 med pripravo enotnega programskega dokumenta 
Latvije. Ministrstvo za finance je bilo ključni organ in je sodelovalo z drugimi ministrstvi in 
regionalnimi organi v majhnih delovnih skupinah, usmerjenih k reševanju opredeljenih nalog. 
Rezultati teh skupin so bili nato razposlani v širše posvetovanje drugim organom, razvojnim 
agencijam, lokalnim organom, socialnim partnerjem in nevladnim organizacijam. Izkušnja 
latvijskega partnerstva je v veliki meri pozitivna. Mnogi udeleženci so pozdravili priložnosti za 
sodelovanje in opredeljevanje prednostnih nalog ter načrtovanje in izvajanje programov. Na 
drugi strani medalje je kompleksnejši postopek odločanja z upravnimi stroški in višjimi 
zahtevami do nevladnih organizacij, ki jim pogosto primanjkuje virov in niso dobro 
strukturirane. 

Romunija je dejansko centralizirana parlamentarna demokracija. Razdeljena je na 41 okrožij in 
mesto Bukarešta. Regije se uporabljajo za načrtovanje in statistične namene, nimajo pa upravne 
funkcije. Ministrstvo za gospodarstvo in finance je leta 2005 pripravilo nacionalne razvojne in 
enotne akcijske načrte. Partnerstvo se je izvajalo že v nadzornih odborih v predpristopnih 
programih. Ti so bili osnova, na katerih je to ministrstvo razvilo romunski nacionalni strateški 
referenčni okvir, ki je bil objavljen maja 2007. Osredotočen je na tri glavne prednostne naloge: 
razvijanje infrastrukture države po evropskih standardih, izboljšanje zmogljivosti delovne sile in 
izgradnja romunske upravne zmogljivosti. Vlada se dobro zaveda, da so partnerske strukture 
zaželjene. Na pobudo ministrskega predsednika je bila ustanovljena delovna skupina, ki je k 
sodelovanju pritegnila vse strukture, odgovorne za upravljanje strukturnih instrumentov, in 
vključuje civilno družbo, univerze, raziskovalne inštitute, množične medije in socialne 
partnerje. Avgusta 2006 je razvila akcijski načrt, ki je bil vključen v nacionalni strateški 
referenčni okvir. Romunske oblasti so v glavnem spodbujale in poenostavile partnerstvo pri 
upravi, toda sposobnost civilne družbe, da se odzove na priložnosti, je še vedno omejena. 

Zaključki o upravi in partnerstvu v obdobju 2007–2013 

Upravni odnosi med Evropsko komisijo in državami članicami ob načrtovanju (in izvajanju) 
nacionalnih strateških referenčnih okvirov so zelo formalizirani. Posamezne naloge so jasno 

                                                 

(3) Mezzogiorno  – pogosto opredeljen kot gospodarsko nerazviti južni del Italije – obsega regije Abruci, Molize, Kampanija, 
Bazilikata, Apulija, Kalabrija, Sicilija in Sardinija. 
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opredeljene v uredbah in zadevajo tako obliko posvetovanja kot vprašanje, koga vključiti v 
partnerstvo. Na medsebojne odnose med Komisijo in podnacionalnimi upravnimi strukturami 
močno vpliva državna ureditev (federalistična, centralizirana itd.) in so v splošnem odvisni od 
tega, ali država članica „odobri“ neposredne stike med regijami/mestnimi skupnostmi in 
Komisijo.  Države članice si zelo prizadevajo za racionalizacijo nacionalnih struktur, da bi 
poenostavile usklajevanje in sporazumevanje s Komisijo.  

Nacionalni strateški referenčni okviri imajo različne funkcije v državah članicah, nanje pa 
vpliva tudi državna ureditev. Lahko dajejo smernice ali omogočajo upravne odnose s 
podnacionalno ravnijo, ali pa take odnose vnaprej bolj podrobno opredelijo. Nove države 
članice pogosto eksperimentirajo z neformalnimi delovnimi skupinami, ki omogočajo vključitev 
širokega niza akterjev.  Načeloma je ta vključevalni pristop predviden tudi za izvajanje 
operativnih programov, čeprav doslej za to ni veliko praktičnih dokazov. Zanimivo je, da je 
nekaj držav članic začelo ponovno formalizirati ta vključujoč pristop od spodaj navzgor, tako da 
so dale prednost uvedbi sorazmerno močne in samostojne usklajevalne strukture, ki ima obliko 
„izhodišča za dialog“ ali pa jim je vedno pogosteje zaupana večja samostojnost pri odločanju in 
finančna samostojnost. Uvedba takih struktur pomeni močno zavezanost izvajanju operativnih 
programov.  

Vključitev lokalnih ravni je zelo odvisna od priložnosti, ki jih za to omogočijo države članice. V 
večini držav članic se to običajno „formalno doseže“ tako, da se lokalne ravni vključijo v fazi 
posvetovanj in z udeležbo predstavnikov združenj lokalnih organov, čeprav ni vedno lahko 
opredeliti stopnje dejavnega sodelovanja. Te razmere pa so drugačne v primerih, ko imajo 
mestne skupnosti (zlasti velika mesta) jasno vlogo pri izvajanju posebnega dela operativnih 
programov. Nekatere države članice zagotavljajo učinkovite metode za stalno sodelovanje 
zainteresiranih lokalnih strani med izvajanjem programa. Zagotovitev primernih struktur 
(forumi, izhodišča za dialog itd.) zopet izkazuje največjo zavzetost in najnaprednejšo obliko 
vključevanja. 

Upravljanje in partnerstvo sta včasih obravnavana kot formalni zahtevi, ki ju države članice 
spoštujejo v glavnem med načrtovanjem programa (prek posvetovanj), med izvajanjem 
programa pa se zdijo veliko upravno breme. Glavne ovire gre pripisati upravnemu bremenu; 
kompleksnosti postopkov, pomanjkanju virov in zmogljivosti. Poleg tega dodana vrednost za 
zainteresirane strani ni vedno očitna, zlasti za tiste iz javne uprave, ki so opravile delo za 
vključitev neprofitnih organizacij. 

Socialna in politična kultura držav, izkušnje iz prejšnjih programov strukturnih skladov in 
odprtost za postopek sodelovanja so pomembni pogoji za uspešen pristop k upravi in 
partnerstvu. Vendar so v primeru novih držav članic splošne reforme ustvarile priložnosti za 
zelo inovativno prakso. V splošnem se zdi obstoj neformalnih mrež, ki omogočajo izognitev 
počasnim upravnim postopkom, pomemben dopolnilni dejavnik, ki lahko pozitivno vpliva na 
sistem. Prepustnost upravnih ravni (zainteresirane strani z različnih upravnih ravni, ki so se 
navajene pogajati neposredno z višjimi upravnimi ravnmi) lahko pomeni še en pozitiven vpliv. 
Institucionalizacija upravne in partnerske ureditve je nov trend, ki mu trenutno sledijo nekatere 
države članice. Za uspešnega se je izkazal premik zmogljivosti uprave na nižje ozemeljske 
enote, da bi sofinancirali posredujoče institucije, izboljšali prenos strokovnega znanja in 
izkušenj in okrepili regionalno upravo.  
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Pripombe in priporočila 

Splošna pripomba je, da je zamisel partnerstva v upravljanju priznalo, sprejelo in vključilo v 
načrtovanje in pripravo regionalne politike vseh 27 držav članic Evropske unije. Značilnosti in 
oblike tega partnerstva se med državami članicami razlikujejo glede na številna merila. 

Naša priporočila, kako se lahko razvija in širi partnerstvo v upravi ter povečata njegova 
uspešnost in učinkovitost, so razdeljena v tri glavne politične faze: razvoj politike, njeno 
izvajanje ter seznanjanje s politiko ali njeno ocenjevanje. 

V fazi razvoja politike je treba paziti, da politike ne bi preobremenili s številnimi cilji. Če je 
vključenih preveč ciljev, pa če so še tako zaželeni, se poveča tveganje, da se bodo pojavljali 
zgolj v uradnih dokumentih. 

Izmenjava informacij ni potrebna samo med različnimi ravnmi „akterjev“, vključenih v 
regionalne politike, ampak tudi med različnimi „vrstami akterjev“. Tako na ravni države članice 
kot na ravni EU je potrebno zlasti povezovanje vizionarjev, strategov in izvajalcev.  

Pri evropskem programiranju se je iz nuje razvilo to, kar lahko imenujemo njemu lastni 
metajezik. Medtem ko ta terminologija poenostavi nalogo načrtovalcev in uradnikov, pa lahko 
deluje kot prepreka za večje vključevanje predstavnikov civilne družbe. Treba je razmisliti o 
namenitvi določenih minimalnih sredstev za poenostavitev tega sodelovanja civilne družbe. 

Evropska komisija je nedvoumno pozvana, naj se med načrtovanjem in izvajanjem programa 
bolj zavzame za resnično odprt postopek sodelovanja, kjer je izid dejansko odprt. 

Kar zadeva izvajanje politike, je načelo partnerstva navadno uporabljeno v ožjem smislu. 
Vendar pri dejanski sestavi partnerstva ne gre le za količinsko razsežnost, ampak bi morala biti 
selektivna tako, da bi vključevala usposobljene akterje.  

Sodelujoče institucije in izvršilni organi morajo vzpostaviti vmesnike prenosa podatkov za 
delovanje z „zunanjim svetom“. Ti vmesniki so lahko informativni dogodki, izmenjave 
informacij z drugimi strukturami ali neformalne izmenjave izven normalnih vodstvenih struktur 
(tj. nadzornega odbora).  

Izboljšave so mogoče prek strateškega spremljanja na evropski ravni. Pri takem spremljevalnem 
modelu bi bil potreben okvir za razmislek. Evropske institucije bi morale dovoliti odprte 
postopke sodelovanja, v katerih je mogoč odprt dialog o „težavah“ ter v katerih ni nujno 
leporečiti o dosežkih pri izvajanju programa.  

Treba je razviti institucionalizirana orodja za poenostavitev horizontalnega in vertikalnega 
pristopa. Ta orodja so lahko izhodišča (npr. regionalno upravljanje, okrogle mize itd.), ki 
poenostavijo mreženje med sektorji, političnimi in upravnimi ravnmi.  

Ne predlaga se, da bi naprej razvijali „minimalne zahteve“ partnerstva, ampak da bi učinkovito 
podprli sodelujoče organe pri vzpostavljanju kakovostnih partnerskih struktur, pri čemer so 
mišljene oblike z vzporednimi spremljevalnimi delavnicami, seminarji in informativni dogodki, 
za katere je potrebna stalna izmenjava med akterji na področju regionalne politike. 

Partnerstvo nima le kvantitativne razsežnosti (glede na število sodelujočih partnerjev). Ima tudi 
zelo močno „kakovostno razsežnost“. V posebnih primerih je treba raziskati možnosti večje 
selekcije „kvalificiranih partnerjev“, ki imajo človeške, finančne in logistične vire ter 
zmogljivosti, da se zavežejo partnerskemu postopku. 
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Uvedba in izvajanje instrumentov, kot je evropsko združenje za ozemeljsko sodelovanje, se 
kaže kot inovativen poskus, da bi zagotovili olajšave na institucionalni ravni in oblikovali 
osnovo za lažje izvajanje programov in projektov, še posebej na področju ozemeljskega 
sodelovanja. 

Čeprav so socialni in ekonomski partnerji uradno vključeni v programe evropskega sklada za 
regionalni razvoj in evropskega socialnega sklada, je zavezanost programom treba posebej 
podpirati.  

Regionalne politike postajajo vedno bolj kompleksne in jih je skoraj nemogoče razumeti, če 
niso posredovane prek kvalificiranega in primernega medija. Treba je ustvariti vmesnike z 
zunanjim svetom na različnih ravneh izvajanja politike. 

Seznanjanje s politiko iz ocenjevalne faze je še vedno zelo slabo raziskano. V nekaterih 
okoliščinah ga lahko ogrožajo upravni in časovni pritiski, ki izhajajo iz zaključka programa. 
Kdor je zaposlen z izvajanjem in dokončanjem programov, pogosto nima ne časa ne virov, da bi 
odkrival, kaj šele razširjal najboljšo prakso in dragocene izkušnje. Take dejavnosti seznanjanja s 
politiko so kljub temu zelo pomembne za izgradnjo zmogljivosti v sektorjih oziroma regijah, 
kjer je to potrebno. Primanjkuje priložnosti in struktur za premislek. 

Za razvijanje celovitega pristopa za pokrivanje celotnega ciklusa programiranja in vključevanje 
dodatnih in novih predstavnikov civilne družbe bodo potrebna dodatna prizadevanja in viri. 

Seznanjanje s politiko in njeno ocenjevanje je postalo stalna naloga v sedanjem programskem 
obdobju. Treba bi bilo zasnovati posebna izhodišča za pogostejše razmišljanje o vsebini 
programov in strategij.  

Razmišljanje o regionalni politiki ne sme postati dodatna naloga, ampak mora biti na ustvarjalen 
način vtkano v obstoječe dogodke in seje ter tako prispevati k njihovi tehtnosti. 

Za učenje politike in izgradnjo zmogljivosti sta potrebni ustanovitev in institucionalizacija 
postopka vodenja, ki poteka vzporedno z izvajanjem strukturnih skladov in vključuje vse 
partnerje. V tem postopku bi bilo treba spodbujati vzajemno učenje in ga pospeševati prek 
izmenjave izkušenj na pogostih sejah s partnerji. 

Odgovornost za strukturirano seznanjanje s politiko bi bilo treba premakniti od posamezne 
države članice in operativnega programa na nadnacionalno raven EU. To je mogoče realizirati v 
obliki programov za mrežno sodelovanje (npr. INTERACT za ozemeljsko sodelovanje, 
URBACT), ki ustvarjajo strokovno znanje in izkušnje o težavah pri izvajanju programa, 
zagotavljajo sinergije za povezane programe in preprečujejo izumljanje tople vode.  

Zbiranje, kritična analiza in usmerjeno razširjanje dobre prakse se lahko uporabijo kot 
instrument seznanjanja s politiko. 
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