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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl valdymo ir partnerystės nacionaliniu bei regioniniu lygmenimis ir regioninės 
politikos projektų pagrindo 
(2008/2064(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Bendrijos steigimo sutarties 158 ir 159 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teritorinę darbotvarkę, Leipcigo chartiją ir veiksmų planą Teritorinei 
darbotvarkei įgyvendinti,

– atsižvelgdamas į struktūrinės ir sanglaudos politikos skyriaus parengtą regioninės
politikos valdymo ir partnerystės ją vykdant tyrimą (PE 397.245),

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto (COTER-...) ir Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto nuomonę apie valdymą ir partnerystę,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto tiriamąją nuomonę 
„Subalansuotas miesto aplinkos vystymas: iššūkiai ir galimybės ,

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos praktinį vadovą „Europos institucijų finansavimas 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityse“,

– atsižvelgdamas į programos URBACT (2007–2013), kurios tikslas – skatinti Europos 
miestų keitimąsi patirtimi, antrą etapą, ypač į septynis naujus teminius tinklus valdymo 
problemoms spręsti,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto kontrolės komiteto 
nuomonę,

A. kadangi praktinius sprendimus dėl viešųjų paslaugų (viešojo transporto, geriamojo 
vandens, socialinio būsto ir t. t.), kurių laukia piliečiai, galima pasiekti tik gerai valdant 
dvi viena kitą papildančias sistemas: institucijų sistemą, pagal kurią numatoma, kaip 
skirstyti kompetencijos sritis ir biudžeto lėšas tarp valstybės, regionų ir vietos valdžios, ir 
partnerystės sistemą, apimančią viešuosius ir privačius tuo klausimu suinteresuotus 
subjektus konkrečioje teritorijoje,

B. kadangi geresnis suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas, įgyvendinant struktūrinių 
fondų ir Sanglaudos fondo programas ir finansuojamus projektus, padeda sanglaudos 
politiką paversti veiksmingesne ir sustiprinti sverto efektą,
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C. kadangi, pagal integruotą požiūrį, reikia paisyti ne tik ekonominių, socialinių ir 
aplinkosauginių teritorijų plėtros aspektų, bet ir derinti suinteresuotųjų subjektų interesus, 
atsižvelgiant į teritorijų ypatumus, kad būtų išspręstos vietos ir regionų problemos,

D. kadangi tam, jog tvari teritorijų plėtra žengtų pirmyn, būtinas geresnis viešosios politikos 
koordinavimas,

E. kadangi integruotas požiūris nuo šiol laikomas būtinybe ir dabar reikia iš tikrųjų jį 
įgyvendinti praktikoje,

F. kadangi reikia  įvairių valdžios institucijų ir valstybės bei privačių įstaigų bendrą darbą
reikia padaryti veiksmingesnį, tačiau nebūtinai perkeliant teisinę kompetenciją ir kuriant 
naujas institucijas, o sudarant sąlygas bendradarbiaujant visiems subjektams dirbti
efektyviau,

G. kadangi reikia planuoti regionų ir vietos valdžios dalyvavimą kaip įmanoma anksčiau iki 
prasidedant deryboms dėl Bendrijos teisės aktų, ypač atsižvelgiant į derybas dėl kito 
sanglaudos teisės aktų paketo,

H. kadangi gyvenamųjų ir užimtumo arealų koncepcijos esmė – sprendžiant svarbiausius 
kasdienio piliečių gyvenimo klausimus (transporto, viešųjų paslaugų, gyvenimo kokybės, 
užimtumo, vietinės ekonominės veiklos, saugumo ir t. t.) atsižvelgti į pagrindinius 
teritorinius vienetus,

I. kadangi sanglaudos politiką įgyvendinantiems suinteresuotiesiems subjektams išmanyti 
projekto vadybą ypač svarbu – tai palengvina ir pagerina valdymą,

J. kadangi reikia pasinaudoti sėkminga naujų valdymo metodų taikymo patirtimi,

Valdymas ir Bendrijos fondai 

1. prašo Komisijos, Tarybos, valstybių narių, regionų ir vietos valdžios organų geriau 
derinti Bendrijos fondų (struktūrinių fondų, Bendrijos mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros programos, Europos regioninės plėtros fondo), kurių užduotis – skatinti regionų ir 
miestų plėtrą, darbą;

2. ragina regionų ir vietos valdžios organus šiuo programavimo laikotarpiu plačiau taikyti 
integruotą požiūrį;

3. rengiant būsimą sanglaudos politiką, siūlo integruoto požiūrio principą padaryti 
privalomu;
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4. siūlo išnagrinėti galimybę 2014–2020 m. sanglaudos politikoje, siekiant paprastumo ir 
veiksmingumo, sujungti Europos regioninės plėtros fondą, Europos socialinį ir 
Sanglaudos fondus;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares kartu su regionų ir vietos valdžios institucijomis
nedelsiant apsvarstyti, kaip supaprastinti sanglaudos politikos įgyvendinimo procedūras, 
kad sumažėtų suinteresuotiesiems subjektams tenkantis biurokratinė našta;

Valdymas ir partnerystė

6. ragina Europos Komisiją įvertinti, kaip valstybės narės, rengdamos nacionalinių 
strateginių krypčių planą ir veiklos programas, taiko partnerystės principą, nustatyti 
sėkmingo ir nesėkmingo valdymo veiksnius;

7. ragina Europos Komisiją parengti vadovą, kuris padėtų įgyvendinti partnerystės planus 
atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės institucinę sistemą;

8. konstatuoja, kad partnerystė gali būti palaikoma tik tada, kai partneriai turi reikiamos
kompetencijos ir išteklių, ir prašo atitinkamus organus šiuos gebėjimus pagerinti;

9. primena, kad privalu viešai teirautis piliečių nuomonės apie programavimą, ir 
konstatuoja, kad visuomenės dalyvavimas ruošiant 2007–2013 m. veiklos programas 
nebuvo reikšmingas; ragina Komisiją nustatyti gerąją patirtį, kad kitu programavimo 
laikotarpiu dalyvautų daugiau piliečių;

10. prašo valstybių narių ir valdymo institucijų labiau įtraukti partnerius į visus struktūrinių 
fondų programavimo etapus, įskaitant vertinimą ir veiklos programų kontrolės komitetų 
susirinkimus;

Daugialygmenis valdymas 

11. ragina valstybes nares kuo skubiau vykdyti konkrečius veiksmus pagal Teritorinės 
darbotvarkės įgyvendinimo pirmąją programą, ypač 3.1 gairę, kad būtų sustiprintas 
daugialygmenis valdymas;

12. vykdant Teritorinės darbotvarkės, pagal kurią prašoma Europos teritorinio planavimo 
stebėjimo tinklo (pranc. ORATE) sukurti naujos teritorinės sanglaudos rodiklius, 
įgyvendinimo pirmosios programos 4.1 gairės veiksmus, siūlo įtraukti valdymo aspektą;

13. ragina valstybes nares decentralizuoti sanglaudos įgyvendinimo politiką, kad 
daugialygmenė valdymo sistema gerai veiktų, laikantis subsidiarumo principo, ir skatina 
imtis būtinų decentralizavimo priemonių;
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14. ragina valstybes nares struktūrinių fondų valdymą pavesti regionų ir vietos valdžios 
institucijoms, kad jos aktyviau dalyvautų rengiant ir įgyvendinant veiklos programas, ar 
bent suteikti joms visuotines dotacijas, kad šimtu procentų dalyvautų daugialygmenio 
valdymo mechanizme;

Valdymas ir teritorinis aspektas 

15. valstybių narių, kurios dar nepriėmė nacionalinių teisės aktų, leidžiančių įgyvendinti 
Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (pranc. G.E.C.T) tikslus, prašo padaryti tai 
kuo greičiau;

16. neabejoja NUTS II klasifikacijos teisingumu, bet prašo Europos Komisijos nustatyti, 
kokio dydžio teritorijose  geriausia įgyvendinti tikrą integruotą gyvenamųjų ir 
planuojamų vystyti teritorijų plėtros politiką, įskaitant:

 gyvenamuosius ir užimtumo arealus, tai yra miestus ir aplinkines kaimo zonas;

 teritorijas, turinčias specifinių savybių: kalnų masyvus, upių hidrologinius baseinus, 
pakrančių zonas;

Valdymas ir Europos Sąjungos institucijos 

17. džiaugiasi, kad Lisabonos sutartyje regionų ir vietos valdžios institucijoms teikiama 
didesnė reikšmė, labiau pabrėžiamas subsidiarumo principas, ir ragina Europos 
institucijas jau dabar apsvarstyti konkrečius šių pokyčių padarinius;

18. konstatuoja, jog Taryboje nesama už sanglaudos politiką atsakingo organo, nors jai tenka 
didžiausia Europos Sąjungos biudžeto lėšų dalis, kuris stebėtų jos strateginį 
įgyvendinimą, ir prašo valstybių narių Taryboje rengti už sanglaudos politiką atsakingų 
ministrų posėdžius;

19. džiaugiasi, kad Komisijoje įsteigtos kelis skyrius apimančios, pvz., urbanistikos ir
integruoto požiūrio sričių, darbo grupės ir prašo Komisijos padidinti horizontalaus darbo 
mastą ir nuolat informuoti Parlamentą apie šių grupių darbo rezultatus;

20. įsipareigoja išnagrinėti, kaip pakeisti Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles, kad 
būtų galima horizontaliai dirbti tais klausimais, kuriuos nagrinėja keli Parlamento 
komitetai (laikinos ir kitos grupės), ypač Parlamento reformos darbo grupėje;

21. ragina Regionų komitetą imtis aktyvesnių veiksmų, kad valdymo praktika būtų 
tobulinama ir kiekybiniu, ir kokybiniu požiūriu;

Sėkmingo valdymo skatinimo priemonės 
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22. prašo Komisijos ir valstybių narių kartu su valstybinėmis ir privačiomis mokymo 
organizacijomis padėti vykdyti valdymo mokymą, kad būtų išspręstos didelės Bendrijos 
problemos;

23. ragina deputatus bei nacionalinių, regioninių ir vietos įstaigų tarnautojus, vykdančius 
sanglaudos politikos veiklos programas, naudoti šioms programoms skirtus techninės 
pagalbos išteklius ir įsisavinti toms programoms reikalingas žinias apie valdymą ir 
projektų vadybą;

24. mano, jog europiniai keitimosi gerąją patirtimi tinklai turėtų aktyviau dirbti valdymo 
srityje ir taip prisidėti prie to, kad geroji patirtis būtų geriau pritaikoma;

25. džiaugiasi ES pirmininkaujančios Prancūzijos iniciatyva kurti tvaraus ir solidaraus miesto 
ženklą ir prašo šiame darbe atsižvelgti į valdymo aspektą;

26. siūlo sukurti programą ERASMUS vietos savivaldos deputatams;

27. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Valdymo poreikis tvariai plėtrai skatinti 

Kad regioninė plėtra būtų sėkminga, nepakanka susitarti dėl to, ką daryti, būtina sukurti 
mechanizmus kaip daryti, tai yra valdymo mechanizmus.
Regioninė ir miestų politika turi būti įtraukta į bendrą plėtros strategiją. Reikia sukurti 
mechanizmus, kurie padėtų išvengti skirtingų sričių politikos prieštaravimo viena kitai. 
Skatinti tvarią teritorijų plėtrą įmanoma tik gerinant valdymą.
Tikrovėje regionų plėtros koncepcija ir jos įgyvendinimas dažnai susiduria su dirbtiniu 
pasidalijimu tarp valdžios organų (valstybės, regionų, savivaldybių), kurių kiekvienas turi 
savo galias, biudžetą ir darbų planą. Geografinės ir administracinės ribos ne visuomet 
sutampa su ribomis tos teritorijos, kuriai reikalingas bendras spendimas transporto, švietimo, 
socialinio būsto ir kitose sferose. Greitai besikeičiančiame pasaulyje, didėjant tarpusavio 
priklausomybei, įstaigos bei institucijos privalo atitikti piliečių poreikius.

Europos Sąjunga – valdymą transformuojanti jėga

Europos Sąjunga smarkiai padidino valdymo reikšmę valstybėse narėse. Europos politika, 
ypač sanglaudos, paskatino valdymo transformacijos procesą: dažniausiai centralizuotas, 
pasižymintis uždarumu (ir geografiniu, ir sektoriuose) valdymas virto kelių lygmenų vis 
labiau integruota sistema.

Paisydamos kiekvienos valstybės narės institucinės struktūros, gebėjimų paskirstymo ir 
subsidiarumo principo, Europos institucijos duoda postūmį gerinti valdymą visais
lygmenimis: Bendrijos, nacionaliniu, regionų ir vietos.

Bendrijos programos URBAN I ir II miestams ir LEADER kaimui parodė, kad jų metodai 
veiksmingi. Jie pasižymi stiprėjančiu, integruotu daugiasektoriniu ir teritoriniu požiūriu, taip 
pat numato glaudų bendradarbiavimą su vietos valdžia ir gyventojais. Be to, turi naujoviškų 
priemonių, skatinančių nuolatinį mokymąsi ir jungimąsi į tinklus. 

Gerinti valdymą: nuo koncepcijos iki praktiško taikymo
Integruoto požiūrio koncepcija (didesnė visų politikos sričių, turinčių teritorinio, ekonominio 
ir socialinio poveikio, integracija) vis dažniau minima Europos Sąjungos teisės aktuose. Ji 
gimė iš poreikio panaikinti politinių ir administracinių įstaigų susiskaidymą.
Dabar tai laikoma būtinybe, kuri konstatuojama įvairiuose Europos Sąjungos institucijų 
dokumentuose, ypač sanglaudos politikos srityje. Ji tapo leitmotyvu, kaip Europos politiką 
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padaryti veiksmingesnę. 
Integruotu požiūriu pripažįstama būtinybė atsižvelgti į konkretaus projekto problematiką, o 
valdymas yra šio požiūrio įgyvendinimo mechanizmas. 
Šio pranešimo tikslas – pateikti konkrečių pasiūlymų valdymo sistemoms gerinti. Ypač 
pabrėžiamas partnerystės principo, svarbiausios sanglaudos politikos sąvokos valdymo srityje, 
taikymas.
Nauji valdymo metodai nepakeičia viešųjų institucijų (Europos, nacionalinių, regionų ir 
vietos), turinčių savo kompetenciją ir savo biudžetą, bet leidžia joms įgyvendinti savo politiką 
derinant veiksmus su visais suinteresuotaisiais subjektais (viešaisiais ir privačiais), kuriems 
tas klausimas aktualus.

Valdymas ir Bendrijos fondai

Struktūrinių fondų sandara tebėra labai sudėtinga: skiriasi uždaviniai, atrankos kriterijai ir 
suinteresuotieji subjektai, tačiau visi struktūriniai fondai, netgi kiti Bendrijos fondai, siekia to 
paties tikslo – Europos Sąjungos regionų ir miestų tvarios plėtros pažangos.

Fondų struktūra bei veiklos metodai turi būti tokie, kad visos finansinės priemonės viena kitą 
papildytų ir būtų kuo geriau koordinuojamos. Toks koordinavimas įmanomas tik tada, kai 
įstaigos ir institucijos yra paprastos ir skaidrios. Fondų struktūra privalo būti darni ir viena 
kitą papildanti.

Valdymas ir partnerystė

Pagrindinė ir būdinga struktūrinių fondų valdymo ypatybė yra partnerystės principas. Dėl šio 
principo sanglaudos politikos valdymas tapo skaidresnis, atviresnis ir labiau integruojantis. 
Tačiau jis taikomas toli gražu nepakankamai.
Europos Parlamento teminio skyriaus „Valdymas ir partnerystė vykdant regioninę politiką“ 
užsakytas tyrimas parodė partnerystės principo įgyvendinimo skirtumus ir sunkumus. 
Tikrovėje yra ne vienas partnerystės modelis, o 27 skirtingi jo įgyvendinimo būdai, kuriuos
taikant atsižvelgiama į kiekvienos valstybės narės institucinį pobūdį. 
Sėkminga partnerystė reikalauja tam tikrų investicijų proceso pradžioje, tačiau vėliau teikia 
naudos laiko, pinigų ir veiksmingumo požiūriu.
Laikydamasi subsidiarumo principo ir atsižvelgdama į kiekvienos valstybės narės institucijų 
sistemą, Komisija turi išanalizuoti, kaip partnerystės principas taikomas valstybėse narėse ir 
regionuose. Remiantis šia analize, reikia parengti vadovą, kaip skleisti ir skatinti gerąją patirtį.
Be to, manome, kad mokymuose taip pat būtina stiprinti partnerių gebėjimus, kad jie 
dalyvautų šiame darbe šimtu procentų.
Svarbus partnerystės principo elementas yra piliečių įtraukimas. Rengiant dabartinį 
programavimo laikotarpį, daugelyje regionų piliečiai dalyvavo nepakankamai. Dera sukurti 
naujus metodus šiai problemai spręsti.



PE409.539v01-00 10/11 PR\732761LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Daugialygmenis valdymas

Daugialygmenis valdymas reiškia, kad kiekvienas lygmuo – Bendrijos, nacionalinis, regionų 
ir vietos – turi kompetencijos, gebėjimų ir gali prisidėti prie sanglaudos politikos 
įgyvendinimo. Subsidiarumo principo taikymas reikalauja tam tikru lygiu decentralizuoti 
sanglaudos politiką.

Nors įstaigos ir institucijos veikia skyrium, visi suinteresuotieji subjektai, įgyvendinantys 
sanglaudos politiką, turi glaudžiai bendradarbiauti. Subjektų bendradarbiavimo sėkmė ar 
nesėkmė nė kiek nepriklauso nuo institucijų sistemos. Bet kurioje sistemoje galima pasiekti ir 
gerų, ir blogų projekto įgyvendinimo rezultatų. Svarbu daugiau patyrinėti, kokie veiksniai, 
nesusiję su valstybės narės institucijų struktūra, lemia sėkmę ir nesėkmę. Todėl į Teritorinės 
darbotvarkės įgyvendinimo programą ir naują ORATE programą dera įtraukti valdymo 
elementų.

Valdymas ir teritorinis aspektas 

Teritorinis aspektas vis dažniau atsiduria sanglaudos politikos centre. Lisabonos sutartyje 
teritorinė sanglauda laikoma tokiu pat svarbiu Europos Sąjungos uždaviniu, kaip ekonominė 
ir socialinė. Šį rudenį Europos Komisija paskelbs Žaliąją knygą apie teritorinę sanglaudą. 
Ypatingą dėmesį šiuo atžvilgiu reikia skirti valdymo klausimui.

Teritorinio aspekto įtraukimas į sanglaudos politiką taip pat reiškia, kad reikia pasvarstyti, 
kokiu teritoriniu lygiu dera imtis veiksmų. Tad ir čia privalu analizuoti naujas gyvenamojo ir 
užimtumo arealo koncepcijas.

Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė yra puiki priemonė, padedanti įgyvendinti 
veiksmingą transeuropinį valdymą, tačiau kol kas ja nepakankamai naudojamasi, nes
valstybės narės nepriėmė teisės aktų, o kartais dėl politinės valios stokos.

Valdymas ir Europos Sąjungos institucijos 

Bendrijos institucijos turi pačios koreguoti savo vidaus tvarką, kad veiksmingiau taikytų 
integruoto požiūrio principą.

Dabartinis Europos Parlamento suskirstymas į komitetus pagal įvairius klausimus ir Europos 
tarybos – į generalinius direktoratus neleidžia tinkamai spręsti daugelio horizontalių problemų
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Pavyzdžiui, viešojo transporto problemos susijusios su taršos, teritorijų socialinio atvėrimo, 
urbanizmo ir kt. klausimais, priskiriamais daugelio Parlamento komitetų ir generalinių 
direktoratų kompetencijai.

Kadangi struktūriniams fondams skiriama didelė dalis lėšų (36 % ES biudžeto), Taryba 
privalo ypač domėtis šiuo klausimu.

Priemonės sėkmingam valdymui skatinti 

Kad valdymas būtų veiksmingas, reikia naudoti vieną priemonę – projekto vadybą, ji pagrįsta
paprastomis taisyklėmis. Šiuo metu ją daugiausia naudoja įmonės. Ji padeda ne vien sukurti 
naują produktą vis sudėtingesnėmis rinkos sąlygomis, bet ir sėkmingai įvykdyti struktūrinių 
fondų finansuojamus projektus. Tai priemonė, skatinanti suinteresuotųjų subjektų sąveiką, 
taigi integruotas požiūris tampa veiksmingu.
Naujus valdymo metodus, kaip antai projekto vadybą, reikia skleisti ir propaguoti. Todėl 
turime pradėti nuolatinį gausybės suinteresuotųjų subjektų – išrinktų atstovų, nacionalinių, 
regionų ir vietos įstaigų tarnautojų – mokymą.
ERASMUS programa išrinktiems vietos atstovams – tai siūlomas naujas būdas skatinti 
gerosios patirties mainus valdymo srityje.
Teminiai europiniai tinklai taip pat turėtų aktyviau dirbti valdymo srityje ir taip padaryti juos 
veiksmingesnius.

Išvados

Valdymas, o labiausiai partnerystės principas šiandien laikomi esminiu veiksniu, lemiančiu 
struktūrinių fondų panaudojimą. Šioje sferoje sukurta aibė naujų koncepcijų, bet daugelis 
buvo neveiksmingos ir menkai taikytos praktikoje.

Europos Sąjunga jau įrodė, kad yra stipri valdymą transformuojanti jėga. Įgyvendindama 
šiuos siūlymus praktikoje, ji išnaudotų savo gebėjimus transformuoti, laikydamasi 
subsidiarumo principo, ir skatintų tvarią teritorijų plėtrą.
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