Evropski socialni
sklad pri delu

Pregledne
in učinkovite
javne službe

Manj birokracije in večja odzivnost javnih služb za
podjetja in javnost pomeni, da se lahko ljudje osredotočijo na delo, namesto da čakajo na dovoljenja
in se ukvarjajo s papirji. Poročilo o svetovni konkurenčnosti Svetovnega gospodarskega foruma
neposredno povezuje kakovost javnih služb z
ravnjo produktivnosti v državi, to pa z napredkom.

pa je izziv, ki ga predstavlja odzivanje na svetovno konkurenco, čedalje zahtevnejši. V vsej EU
potrebujemo javne službe, ki bodo zagotavljale
pomoč podjetjem in ustvarjanju delovnih mest in
ju ne bodo ovirale. Evropski socialni sklad (ESS) je
jasen evropski prispevek k nacionalnim reformam
politike na področju javne uprave.

Gospodarsko ozračje zahteva, da se javni denar
bolje porablja in da se z njim doseže več. Obenem

Socialna Evropa

Boljše institucije
Pomoč javnim institucijam, da učinkovito opravijo
svoje delo, ni samo tehnični element usposabljanja javnih uslužbencev. Povezana je tudi s
tem, kako javni organi komunicirajo s podjetji in
javnostjo ter kako opravljajo storitve. Cilj je „dobro
upravljanje“, saj gradi zaupanje in pomaga pri
uspešnem delovanju družbe.

Madžarska se osredotoča na povečanje
učinkovitosti svoje javne uprave. Podporo ESS
namenja izboljšanju načina, kako direktorji
opravljajo svoje delo, in pripravlja spodbude
za javne uslužbence.

Posodobitev javne uprave

Eno izmed področij, na katera ukrepi ESS ugodno
vplivajo, je pravosodje. V Bolgariji se za izboljšave
preglednosti in upravne zmogljivosti pravnih
sistemov porabi 13 % vseh sredstev ESS, ki so
namenjena državi. Približno 146 pravosodnih
organov je vpeljalo sistem za vodenje primerov,
uvedenih pa je bilo tudi 89 modulov usposabljanja za pravosodje.

Sodobna javna uprava je ključnega pomena za
konkurenčnost države. To je spoznala tudi Litva,
ki podporo ESS bolj kot katera koli druga država
EU namenja posodabljanju sistemov.

Racionaliziranje državnega tožilstva
v Italiji

Zagotavljanje dostopnosti e-uprave
za invalide

Preobremenitev sodišč v Italiji poudarja potrebo
po učinkovitem poteku dela. V medregionalnem
projektu „Širjenje najboljših praks med pravosodnimi funkcijami“ so kot dober delovni model
uporabljeni učinkoviti sistemi, ki so bili razviti na
državnem tožilstvu v avtonomni pokrajini Bolzano.
Državnemu tožilstvu je uspelo prihraniti čas in
denar s poenostavitvijo notranjih organizacijskih postopkov pri pravosodnih funkcijah. Upati
je, da se bodo njihove metode lahko uporabljale tudi na drugih funkcijah, ki se spopadajo
s preobremenitvijo.
182 vključenih funkcij predstavlja 11 % možnih
udeležencev. „Pilotni projekt, ki ga financira
Evropski socialni sklad, prispeva k povečanju kakovosti, učinkovitosti in preglednosti pravosodnih
storitev,“ pravi dr. Thomas Mathà, direktor Urada
za evropske zadeve v Bolzanu.

Do konca leta 2011 je več kot 22 150 uslužbencev opravilo preusposabljanje, v desetih občinskih in osmih državnih upravah pa so vpeljali
sisteme vodenja kakovosti.

Za invalide, ki imajo lahko težave pri vstopanju v javne stavbe, je e-uprava zelo pozitiven dosežek. Če pa se spletišča oblikujejo, ne
da bi pri tem razmišljali o dostopnosti, to ne
koristi vsakomur.
S podporo ESS bodo poljske javne institucije
poskrbele, da bodo njihove internetne storitve
dostopne vsem, zato bodo oblikovale strani, ki
bodo izpolnjevale nekatere tehnične zahteve.
Projekt vključuje približno 180 različnih storitev in želi ozaveščati zaposlene v približno
400 javnih institucijah, med katerimi je tudi 300
regionalnih zavodov za zaposlovanje. Da bi to
dosegli, so za osebje na voljo tečaji in seminarji
v okviru e-učenja.

Izboljšanje poslovnega okolja
K uspešnemu gospodarstvu lahko prispeva tudi
podjetjem prijazen pristop do izvajanja javnih
storitev. Poljska s podporo ESS lajša življenje
svojim podjetnikom in širši poslovni skupnosti, saj je poenostavila kar 92 pravnih aktov.
Vzpostavlja način merjenja stroškov uprave in
izboljšuje ocenjevanje vpliva postopkov. Na tej
podlagi so se birokratski postopki zmanjšali že
skoraj za 16 %.
To delo pa se ne ustavi na nacionalni ravni.
Standardi usposobljenosti so določeni tudi na
regionalni in lokalni ravni. Približno 16 000 javnih uslužbencev se usposablja na področju
novih, podjetjem prijaznih pristopov in od teh se
jih 4 000 uči, kako pospešiti registracijo podjetij.
Ti ukrepi so skrajšali čas, potreben za ustanovitev podjetja, in s tem tudi vključene stroške.
Poleg teh dejavnosti pa so projekti, katerih cilj
je zvišati standard upravljanja, prinesli koristi
kar 272 pisarnam.

Registracija podjetja v samo treh
dneh – slovenski primer
Pospešitev postopkov in zmanjševanje birokracije pomaga podjetjem sprejeti odločitve, ki jih
morajo sprejeti hitro. Spletni portal ob podpori
ESS počne prav to in podjetnikom omogoča, da
registrirajo podjetje v treh dneh.
Med razpoložljivimi spletnimi storitvami so
registracija, rezervacija imena, napoved DDV
in odprtje začasnega bančnega računa. Portal, ki
ga uporablja 300 podjetij, povezuje 15 nacionalnih institucij in več kot 700 javnih uslužbencev.
Portal je začel delovati v začetku leta 2008.
Uporabniki poročajo, da so z njim zelo zadovoljni, število registracij pa narašča, kar dokazuje, da portal izpolnjuje dejanske potrebe.

Vključenost partnerjev
in civilne družbe
Dvojni cilj, ki ga predstavljata „boljša ureditev“
in „dobro upravljanje“, je mogoče doseči samo
z boljšim partnerstvom med javno upravo in
družbo, ki ji javna uprava služi.
Portugalska ob podpori ESS krepi glas socialnih
partnerjev. Projekt si je prizadeval za razširitev
Konfederacije portugalske industrije in možnost,
da bi njeni člani dobili več možnosti za uspešno
izražanje mnenja. Konfederacija je s tem povečala svojo vlogo doma in na mednarodni ravni.
Možnost, da tudi ljudje zunaj uprav izrazijo svoje
mnenje, pa dajejo javna posvetovanja. Pri odločanju o tem, kako jih vzpostaviti, je treba upoštevati lokalno ozadje. Internetna orodja lahko
pomagajo spodbuditi več ljudi k udeležbi, s tem
pa lahko pritegnejo podjetja, javnost in interesne skupine. ESS podpira projekte, ki delujejo
na tem področju.
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Kaj pričakovati?
Dobro vodene javne službe pomagajo podjetjem,
da uspejo, in ljudem, da najdejo zaposlitev; zato se
bo ESS še naprej osredotočal na projekte, ki pomagajo upravam s hitrimi in učinkovitimi storitvami.
Ker se še vedno čutijo posledice gospodarske
krize, bo podpora ESS strateško usmerjena.
Države EU bodo morale jasno povedati, s katerimi
izzivi se spopadajo, ter pokazati, kakšne reforme
načrtujejo. Pokazati pa bodo morale tudi, kako
nameravajo posodobiti sisteme vodenja v javnem
sektorju. Te reforme bodo temeljile na poenostavitvi uprav in njihovih predpisov.

Pod drobnogledom bodo tudi človeški viri: osrednjo vlogo pri reformah javnih storitev bosta
imela usposabljanje in izpopolnjevanje znanj
in spretnosti. Da bi spremembe zares delovale,
bosta v središču tudi spremljanje in ocenjevanje.
Več informacij o ESS :
http  ://ec.europa.eu/esf
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