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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par pārvaldību un partnerattiecībām valsts un reģionālā līmenī un pamatu projektiem 
reģionālās politikas jomā 
(2008/2064(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 158. un 159. pantu, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 15. pantu,

– ņemot vērā Teritoriālo programmu un Leipcigas hartu, kā arī rīcības programmu 
Teritoriālās programmas īstenošanai,

– ņemot vērā Strukturālās un kohēzijas politikas departamenta pētījumu par pārvaldību un 
partnerattiecībām reģionālajā politikā (EP 397.245),

– ņemot vērā Reģionu komitejas (COTER–…) un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejas atzinumu par pārvaldību un partnerattiecībām,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas izpētes atzinumu „Ceļā uz 
pilsētvides līdzsvarotu attīstību: problēmas un iespējas”,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas „Praktisko ceļvedi par ES finansējuma iespējām izpētei, 
attīstībai un inovācijām”,

– ņemot vērā programmas URBACT (2007–2013) otro ciklu, t. i., Eiropas programmu, lai 
veicinātu pieredzes apmaiņu starp Eiropas pilsētām, un jo īpaši septiņus jaunos tematiskos 
tīklus par pārvaldību,

– ņemot vērā Parlamenta Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta kontroles komitejas 
atzinumu,

A. tā kā praktiskus risinājumus, ko mūsu līdzpilsoņi gaida attiecībā uz sabiedriskajiem 
pakalpojumiem (piemēram, sabiedrisko transportu, dzeramo ūdeni, sociālajām mājām 
u. tml.), var panākt tikai ar labu pārvaldību divu papildsistēmu līmenī – no vienas puses, tā 
būtu iestāžu sistēma, kas paredz kompetenču un budžeta sadali starp valsti un reģionālām 
un vietējām iestādēm, no otras puses, tā būtu partnerattiecību sistēma, kas pulcē dažādus 
valsts un privātos dalībniekus, kuri nodarbojas ar tiem pašiem jautājumiem noteiktā 
teritorijā;

B. tā kā labāka sadarbība starp dalībniekiem, kuri iesaistīti struktūrfondu un kohēzijas fonda 
finansētajās programmās un projektos, ļauj padarīt efektīvāku kohēzijas politiku un 
palielināt sviras efektu;

C. tā kā integrētā pieejā ir jāņem vērā ne tikai teritoriju attīstības ekonomiskie, sociālie un 
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vides aspekti, bet arī jākoordinē dažādu iesaistīto dalībnieku intereses, ņemot vērā 
teritoriālās īpatnības, lai varētu reaģēt uz vietējām un reģionālām problēmām;

D. tā kā labāka koordinācija starp dažādām valsts politikām un veiksmīga pārvaldība ir 
priekšnosacījumi teritoriju ilgtspējīgas attīstības progresam;

E. tā kā turpmāk integrētās pieejas koncepciju uzskata par nepieciešamu un to tagad 
vajadzētu reāli īstenot praksē;

F. tā kā vajadzētu organizēt efektīvāku sadarbību starp dažādām iestādēm, valsts un 
privātajām organizācijām bez obligātas juridisko kompetenču pārnešanas un neveidojot 
jaunas iestādes, ļaujot ikvienam darboties aktīvāk, pateicoties sadarbībai;

G. tā kā vajadzētu pēc iespējas savlaicīgi plānot reģionālo un vietējo iestāžu dalību sarunās 
par Kopienas tiesību aktiem un jo īpaši sarunās par gaidāmo kohēzijas tiesību aktu paketi;

H. tā kā mikrorajonu un darbavietas koncepcija paredz ņemt vērā ierastās teritorijas, kur tiek 
attiecīgi risināti pilsoņu ikdienas dzīves pamatjautājumi (transports, sabiedriskie 
pakalpojumi, dzīves kvalitāte, darbavietas un vietējās saimnieciskās darbības, drošība 
u. tml.);

I. tā kā zināšanas par „projektu vadību” dalībniekiem, kuri īsteno kohēzijas politiku, ir 
galvenais faktors pārvaldības uzlabošanai un atvieglošanai;

J. tā kā vajadzētu izmantot jauno pārvaldības metožu pozitīvo pieredzi;

Pārvaldība un Kopienas fondi

1. aicina Komisiju, Padomi, dalībvalstis un reģionālās un vietējās iestādes nodrošināt labāku 
sasaisti dažādiem Kopienas fondiem (struktūrfondam, Kopienas pētniecības un attīstības 
programmai, Eiropas lauku attīstības fondam u. tml.), kas paredzēti reģionālās un pilsētu 
attīstības veicināšanai;

2. aicina reģionālās un vietējās iestādes pašreizējā plānošanas periodā pastiprināti izmantot 
integrēto pieeju;

3. iesaka sakarā ar nākotnes kohēzijas politiku noteikt integrētās pieejas principu kā 
obligātu;

4. iesaka vienkāršības un efektivitātes labad novērtēt iespējamību nākotnes kohēzijas 
politikā no 2014. līdz 2020. gadam sapludināt dažādus Eiropas fondus, jo īpaši Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas sociālo fondu un Kohēzijas fondu; 

5. aicina Komisiju un dalībvalstis sadarbībā ar reģionālām un vietējām iestādēm 
nekavējoties sākt pārdomas par kohēzijas politikas īstenošanas procedūras vienkāršošanu, 
lai mazinātu birokrātisko slodzi attiecīgajiem dalībniekiem;

Pārvaldība un partnerattiecības
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6. aicina Eiropas Komisiju sagatavot bilanci, kā dalībvalstis īsteno partnerattiecību principu, 
izstrādājot valstu stratēģiskās atsauces pamatprogrammas un darbības programmas, 
precizējot pārvaldības veiksmju un neveiksmju faktorus;

7. aicina Eiropas Komisiju izstrādāt norādījumus, kas atvieglotu efektīvu partnerattiecību 
īstenošanu, ievērojot katrai dalībvalstij raksturīgo iestāžu struktūru;

8. atzīmē, ka partnerattiecību process var notikt tikai ar partneriem, kam ir nepieciešamās 
kompetences un resursi; aicina vadošās iestādes veicināt šo spēju nostiprināšanu;

9. atgādina pienākumu publiski apspriesties ar pilsoņiem par plānošanu un konstatē, ka 
sabiedrības dalība sagatavošanas fāzē darbības programmām no 2007. līdz 2013. gadam 
nav bijusi pārliecinoša, tāpēc aicina Komisiju precizēt labāko praksi, lai uzlabotu pilsoņu 
dalību nakamā plānošanas perioda laikā;

10. aicina dalībvalstis un vadošās iestādes visās struktūrfondu plānošanas fāzēs labāk iesaistīt 
partnerus, ieskaitot novērtēšanu, kā arī darbības programmu uzraudzības komiteju 
sanāksmju laikā;

Daudzpakāpju pārvaldība

11. aicina dalībvalstis pēc iespējas īsā laikā izstrādāt konkrētus Teritoriālās programmas 
īstenošanas pirmās programmas pasākumus tieši 3.1. sadaļā, lai veicinātu daudzpakāpju 
pārvaldību;

12. ierosina iekļaut pārvaldības dimensiju Teritoriālās programmas īstenošanas pirmās rīcības 
programmas 4.1. sadaļā, kas prasa Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīklam 
(ORATE) izstrādāt jaunus indikatorus teritoriālajai kohēzijai;

13. aicina dalībvalstis decentralizēt kohēzijas politikas īstenošanu, lai daudzpakāpju 
pārvaldības sistēma labi darbotos, ievērojot subsidiaritātes principu, kā arī aicina 
dalībvalstis veikt nepieciešamos pasākumus attiecībā uz decentralizāciju;

14. aicina dalībvalstis uzticēt struktūrfondu vadību reģionālām un vietējām iestādēm, lai tās 
labāk iesaistītos darbības programmu izstrādē un īstenošanā, vai vismaz tām piešķirtu 
vispārējas dotācijas, kas ļautu pilnībā iesaistīties daudzpakāpju pārvaldības mehānismā;

Pārvaldība un teritoriālā dimensija

15. aicina dalībvalstis, kas nav vēl pieņēmušas valsts tiesību aktus, kuri ļautu izveidot 
Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (GECT), to izdarīt pēc iespējas īsākā laika periodā;

16. aicina Eiropas Komisiju, neapšaubot atbilstību NUTS II līmenim, meklēt visatbilstošākos 
apgabalus, kur īstenot jau apdzīvoto un plānoto teritoriju tiešām integrētu attīstības
politiku:

 mikrorajona un darba vietas mērogā, t. i., apkārtējās pilsētas un lauku rajonus,

 teritoriju mērogā, ja ir pamatojums īpašām tematiskām pieejām, te jāmin kalnu 
masīvi, rajoni ap upēm, kuros daudz nogāžu, piekrastes rajoni;
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Pārvaldība un Eiropas Savienības iestādes

17. atzinīgi vērtē pieaugušo reģionālo un vietējo iestāžu atzīšanu un subsidiaritātes principa 
nostiprināšanu Lisabonas līgumā, aicina Eiropas Savienības iestādes no šā brīža domāt 
par konkrētām šādas attīstības sekām;

18. konstatē, ka Padomē, kas ir Eiropas Savienības galvenais budžeta postenis, nav 
struktūras, kas būtu īpaši veltīta kohēzijas politikai, lai nodrošinātu šīs politikas 
stratēģisku uzraudzību, un aicina dalībvalstis paredzēt Padomē īpašas sesijas ministriem, 
kuri nodarbojas ar kohēzijas politiku;

19. atzinīgi vērtē dienestu sadarbības grupu, piemēram, „pilsētu” un „integrētas pieejas” 
grupu izveidi Komisijā, aicina Komisiju izvērst šādu kopīgu darbu un regulāri informēt 
Parlamentu par minēto grupu darba rezultātiem;

20. apņemas izpētīt Eiropas Parlamenta Reglamenta pielāgošanu, lai veiktu kopīgu darbu par 
jautājumiem, kuros iesaistītas vairākas Parlamenta komitejas (pagaidu grupas vai citas) 
tieši sakarā ar parlamentārās reformas darba grupas darbu;

21. aicina Reģionu komiteju veikt pasākumus, lai attīstītu pārvaldības praksi gan kvantitatīvi, 
gan kvalitatīvi;

Veiksmīgas pārvaldības veicināšanas rīki

22. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt mācību pasākumu izstrādi pārvaldībai kopā ar 
valsts un privātajām izglītības un mācību iestādēm, lai stātos pie lielu Kopienas 
uzdevumu veikšanas;

23. aicina vēlētās personas un valstu, reģionālo un vietējo administrāciju ierēdņus, kuri 
iesaistīti kohēzijas politiku darbības programmu vadībā, izmantot finanšu resursus šo 
programmu tehniskajai palīdzībai, lai šīs programmas tiktu veidotas pārvaldībai sakarā ar 
šīm programmām, un jo īpaši „projekta vadību”;

24. uzskata, ka Eiropas paraugprakses apmaiņas tīkliem vajadzētu izvērst savu darbību 
pārvaldības jomā un tādējādi padarīt šo darbību iedarbīgāku;

25. atzinīgi vertē ES Francijas prezidentūras iniciatīvu uzsākt ilgtspējīgas un solidāras 
pilsētas standarta izstrādes procesu un aicina šajā standartā ņemt vērā pārvaldības 
dimensiju;

26. iesaka izveidot vietējo vēlēto amatpersonu ERASMUS;

27. uzdod komitejas priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Pārvaldības nepieciešamība ilgtspējīgas attīstības progresam

Lai reģionālā attīstība būtu sekmīga, nepietiek vienoties par to, ko darīt, bet ir svarīgi izveidot 
mehānismus, kā darīt, proti, pārvaldību.
Reģionālā un pilsētu mērogā politika ir jāiekļauj integrētas attīstības stratēģijā. Ir jāizveido 
mehānismi, kas ļauj novērst dažādu politiku sadursmes. Ilgtspējīgas attīstības progress ir 
iespējams vienīgi, uzlabojot pārvaldību.
Dzīvē reģionālās attīstības koncepcija un īstenošana bieži saduras ar sadalījumu starp valsts 
organizācijām (valsts, reģions, pašvaldība u. tml.), kurām ir pašām savas pilnvaras, budžeti un 
grafiki). Ģeogrāfiskās un administratīvās robežas nemaz neatbilst teritorijai, kam 
nepieciešama viendabīga palīdzība attiecībā uz transportu, izglītību, sociālajiem mājokļiem un 
daudz ko citu. Tātad struktūrām ir jāpielāgojas pilsoņu vajadzībām pasaulē, kas kļūst arvien 
vairāk savstarpēji atkarīga un strauji attīstās.

Eiropas Savienība kā pārvaldības pārveides spēks

Eiropas Savienība ir ievērojami attīstījusi pārvaldību dažādās dalībvalstīs. Eiropas politika un 
vēl jo vairāk kohēzijas politika ir aizsākusi pārvaldības pārveides procesu. Sistēmu, kas bieži 
bijusi centralizēta un kurai bijusi raksturīga nošķirtība (gan ģeogrāfiska, gan pēc nozarēm), 
pārvaldība ir attīstījusi par arvien integrētāku sistēmu ar vairākiem līmeņiem. 

Pilnībā respektējot katras dalībvalsts institucionālo struktūru, kompetenču sadalījumu un 
subsidiaritātes principu, Eiropas Savienības iestādes var stimulēt uzlabošanās procesu 
attiecībā uz pārvaldību visos mērogos, t. i., Kopienas, valsts, reģionālā un vietējā mērogā.
Kopienas iniciatīvas, piemēram, URBAN I un II pilsētu rajonos un LEADER lauku rajonos ir 
parādījušas attiecīgo metodoloģiju veiktspēju. Šo metodoloģiju atšķirībā no citām raksturo 
integrēta daudznozaru, teritoriāla un augšupejoša pieeja. Šī metodoloģija prasa arī 
ciešas partnerattiecības ar vietējām iestādēm un vietējiem iedzīvotājiem. Šī metodoloģija 
turklāt paredz dažādus inovatīvus rīkus pat mūžizglītības procesa veicināšanai un 
vienota informācijas tīkla izveidei.

Pārvaldības uzlabošana – no koncepcijas līdz konkrētai piemērošanai

Eiropas Savienības tiesību aktos arvien izplatītāka kļūst integrētas pieejas koncepcija, proti, 
padziļināta integrācija visām politikām, kam ir teritoriāla, ekonomiska un sociāla ietekme. Šī 
koncepcija ir radusies no nepieciešamības padarīt atklātākas politiskās un administratīvās 
struktūras.
No tā laika šo koncepciju uzskata par nepieciešamību. Šī koncepcija parādās daudzos ES 
iestāžu tekstos un jo īpaši attiecībā uz kohēzijas politiku. Tā ir kļuvusi par vadmotīvu, lai 
padarītu Eiropas politiku efektīvāku. 
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Ja integrētu pieeju uzskata par nepieciešamību ņemt vērā dažādas ar vienu un to pašu 
projektu saistītas tematikas, tad pārvaldība ir šīs pieejas realizācijas mehānisms.
Šā ziņojuma mērķis ir sniegt vairākus konkrētus priekšlikumus, kas ļautu uzlabot pārvaldības 
sistēmas. Īpašs uzsvars tiek likts uz partnerattiecību principa piemērošanu, kas ir galvenais 
kohēzijas politikas elements pārvaldības jomā.
Jaunās pārvaldības metodes neaizstāj valsts (Eiropas, valsts, reģionālās vai vietējās) 
iestādes, kam ir sava kompetence un budžets, bet sniedz tām iespēju īstenot savu politiku 
saskaņā ar visiem dalībniekiem (valsts un privātiem), uz kuriem attiecas tā pati tematika.

Pārvaldība un Kopienas fondi

Struktūrfondu uzbūve ar tās atšķirīgajiem mērķiem, atbilstības kritērijiem un iesaistītajiem 
dalībniekiem ir ļoti sarežģīta. Tomēr visiem struktūrfondiem, arī citiem Kopienas fondiem ir 
viens mērķis, t. i., veicināt Eiropas Savienības reģionu un pilsētu ilgtspējīgu attīstību.

Fondu struktūrai un pārvaldības metodēm ir jābūt tādām, lai visi finanšu instrumenti cits citu 
papildinātu un būtu iespējama optimāla koordinācija. Šāda optimāla koordinācija ir iespējama 
tikai gadījumā, ja struktūras ir vienkāršas un pārredzamas. Dažādu fondu uzbūvei tātad ir 
jābūt saskaņotai un papildinošai.

Pārvaldība un partnerattiecības

Struktūrfondu pārvaldības galvenais un specifiskais princips ir partnerattiecību princips. 
Partnerattiecību princips ir padarījis kohēzijas politikas pārvaldību pārredzamāku, atvērtāku 
un vairāk integrējošu, bet šā principa piemērošana joprojām ir lielā mērā nepietiekama.
Eiropas Parlamenta politikas departamenta pieprasītais pētījums par „Pārvaldību un 
partnerattiecībām reģionālajā politikā” parādīja atšķirības un grūtības partnerattiecību principa 
piemērošanā. Patiesībā nav vienota partnerattiecību modeļa, bet ir 27 atšķirīgi veidi tā 
piemērošanai, ņemot vērā katras dalībvalsts institucionālās iezīmes. 
Sekmīgām partnerattiecībām patiesībā ir vajadzīgs zināms ieguldījums procesa iesākumā, taču 
tas atmaksājas laika, naudas un efektivitātes ziņā.
Kas attiecas uz subsidiaritātes principu un katras dalībvalsts institucionālo struktūru, 
Komisijai ir jāanalizē partnerattiecību principa piemērošana dažādās dalībvalstīs un to 
reģionos. Pamatojoties uz šo analīzi, būs jāizstrādā norādījumi paraugprakses veicināšanai un 
izplatīšanai. 
Turklāt apmācības pasākumu laikā ir nepieciešams stiprināt partneru spējas, lai tie varētu 
pilnībā piedalīties.
Pilsoņu iesaistīšana ir svarīga partnerattiecību principa sastāvdaļa. Lielākajā daļā reģionu 
iedzīvotāji ir nepietiekami piedalījušies pašreizējā plānošanas perioda sagatavošanas fāzē. Lai 
sasniegtu šo mērķi, ir jāizstrādā jaunas metodes.

Daudzpakāpju pārvaldība

Daudzpakāpju pārvaldība paredz, ka katram politiskajam mērogam, t. i., Kopienas, valsts, 
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reģionālam vai vietējam, ir kompetences un spējas, lai dotu savu ieguldījumu kohēzijas 
politikas īstenošanā. Subsidiaritātes principa piemērošanai ir vajadzīga zināma kohēzijas 
politikas decentralizācijas pakāpe. 

Visiem dalībniekiem, kuri iesaistīti kohēzijas politikas īstenošanā, ir cieši jāsadarbojas 
administratīvo struktūru un atsevišķu iestāžu struktūru kontekstā. Visu iesaistīto dalībnieku 
sadarbības veiksme vai neveiksme nav nemaz atkarīga no iestāžu sistēmas. Realizējot 
projektus, viena un tā pati sistēma var dot labus vai sliktus rezultātus. Ir svarīgi veikt vairāk 
pētījumu par veiksmes vai neveiksmes faktoriem neatkarīgi no dalībvalsts institucionālās 
struktūras. Šajā ziņā Teritoriālās programmas īstenošanas rīcības programmā vai jaunajā 
programmā par Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīkla izveidi būs jāiekļauj 
pārvaldības elementi.

Pārvaldība un teritoriālā dimensija

Teritoriālā dimensija arvien vairāk ir kohēzijas politikas apsvērumu centrā. Saskaņā ar 
Lisabonas līgumu Eiropas Savienības mērķis ir teritoriālā kohēzija, tāpat kā ekonomiskā un 
sociālā kohēzija. 
Eiropas Komisija šoruden publicēs Zaļo grāmatu par teritoriālo kohēziju, un šādā perspektīvā 
īpaša uzmanība būs jāveltī pārvaldības jautājumam.

Teritoriālās dimensijas integrācijai kohēzijas politikā ir nepieciešamas arī pārdomas par
attiecīgo teritoriālo iesaistīšanās līmeni. Ir jāveic jauno koncepciju, piemēram, mikrorajona un 
darba vietas koncepcijas analīze. 

Eiropas teritoriālās sadarbības grupa ir lielisks rīks efektīvas pārrobežu un transnacionālas 
pārvaldības īstenošanai, bet pašreiz šo rīku izmanto nepietiekami, jo dalībvalstu tiesību aktu 
pielāgošanai pietrūkst pat reālas politiskās gribas.

Pārvaldība un Eiropas Savienības iestādes

Kopienas iestādēm ir pašām jāpielāgo sava pašreizējā organizācija efektīvākai darbībai, 
piemērojot integrētās pieejas principus. 

Pašreizējā norobežošanās Eiropas Parlamentā ar specifiskām Parlamenta komitejām un 
Eiropas Komisijā ar ģenerāldirektorātiem neļauj rast labas atbildes uz daudziem 
visaptverošiem jautājumiem.

Tā, piemēram, sabiedriskā transporta jautājumi ietekmē piesārņojumu, teritoriju sociālo 
atvērtību, pilsētu attīstību u. tml., kas attiecas uz vairāku Parlamenta komiteju un vairāku 
ģenerāldirektorātu kompetenci.

Turklāt struktūrfondiem paredzētā budžeta nozīmība (36 % no ES budžeta) prasa īpašu 
uzraudzību Padomes līmenī.

Veiksmīgas pārvaldības veicināšanas rīki
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Lai pārvaldība būtu operatīva, ir jāizmanto projekta vadības rīks. Projekta vadība balstās uz 
vienkāršiem noteikumiem. Šo rīku šobrīd izmanto galvenokārt uzņēmumi. Šis rīks ļauj ne 
vien uzņēmumam radīt jaunu produktu arvien sarežģītākā vidē, bet noder arī struktūrfondu 
finansētu projektu sekmīgai īstenošanai. Tas ir līdzeklis sadarbības organizēšanai starp 
dažādiem iesaistītajiem dalībniekiem, kā arī ļauj padarīt operatīvu integrēto pieeju.
Turklāt ir jāveicina un jāizplata jaunas pārvaldības metodes, piemēram, projektu vadība. 
Tātad ir jāuzsāk nepārtrauktas apmācības process, kas būtu paredzēts daudziem iesaistītiem 
dalībniekiem, jo īpaši valsts, reģionālo un vietējo administrāciju vēlētajām amatpersonām un 
ierēdņiem.
Turklāt vietējo vēlēto amatpersonu ERASMUS izveide ir jauns veids, kā veicināt apmaiņu ar 
paraugpraksi pārvaldības jomā.
Visbeidzot, Eiropas tematiskajiem tīkliem vajadzētu izvērst darbību pārvaldības jomā un 
padarīt šo darbību operatīvāku.

Secinājumi

Pārvaldību un tieši partnerattiecību principu pašreiz uzskata par svarīgu faktoru, kas nosaka 
struktūrfondu izmantošanas efektivitāti. Par šo tematu ir izstrādātas daudzas koncepcijas, kas 
bieži bijušas neoperatīvas un nav tikušas konkrēti piemērotas.

Eiropas Savienība jau ir pierādījusi, ka tā ir lielisks spēks pārvaldības pārveidošanai. Ieviešot 
praksē šos priekšlikumus, Eiropas Savienība var izmantot savas pārveidotājas spējas attiecībā 
uz subsidiaritātes principu un tādējādi veicināt teritoriju ilgtspējīgu attīstību.
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