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EUROPOS STRUKTŪRINIŲ IR INVESTICINIŲ FONDŲ EUROPOS PARTNERYSTĖS ELGESIO KODEKSAS

PRATARMĖ
2013 m. gruodžio 21 d., daugiau nei po dvejų metų derybų, įsigaliojo reglamentai dėl ES 2014–2020 m. struktūrinių ir
investicinių fondų.
Šie reglamentai nustatė, kaip valstybės narės turėtų planuoti ir įgyvendinti savo investicinius projektus, kuriuos per šiuos septynerius metus iki 325 milijardų eurų gali paremti ES struktūriniai ir investiciniai fondai.
Iš šių fondų daugiau nei 70 milijardų eurų turėtų būti investuota į žmogiškąjį kapitalą per Europos socialinį fondą. Pirmą kartą
Europos socialinis fondas turės mažiausią garantuotą bendrų sanglaudos politikos išlaidų dalį. Taip pat daugiau nei 6 milijardai
eurų buvo specialiai skirti jaunuolių paramai per Jaunimo užimtumo iniciatyvą.
Siekiant padidinti šių fondų poveikį, svarbu, kad valstybių narių valdžios institucijos visais – nacionaliniu, regioniniu ir vietos – lygmenimis glaudžiai bendradarbiautų tarpusavyje ir veiktų kartu su profesinėmis sąjungomis, darbdaviais, nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis atsakingomis institucijomis, pavyzdžiui, socialinei integracijai, lyčių lygybei ir nediskriminavimui skatinti.
Įtraukdamos parterius į ES remiamų projektų kūrimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo procesus, valstybės narės galės geriau
užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos ten, kur jų labiausiai reikia, ir kuo geriau.
Visos valstybės narės turės laikytis šių taisyklių rengdamos ir įgyvendindamos programas 2014–2020 m. laikotarpiui.
Todėl valstybės narės turės užtikrinti, kad nustatant finansavimo prioritetus ir kuriant bei įgyvendinant veiksmingiausias
investavimo strategijas, būtų atsižvelgta į visas atitinkamas nuomones.
Šis sustiprinta partneryste pagrįstas požiūris yra viena iš svarbių ES įdiegtų naujos sanglaudos politikos naujovių.
Manome, jog tai bus didelis indėlis užtikrinant, kad kiekvienas ES struktūrinių ir investicinių fondų euras butų panaudotas kuo
veiksmingiau, sprendžiant ekonominius ir socialinius uždavinius, su kuriais Europa susidurs iki 2020 m.

László Andor
Komisijos narys, atsakingas už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį
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1. ĮVADAS
Partnerystė jau daugelį metų yra vienas iš svarbiausių principų

• atrankos procedūros turėtų būti skaidrios ir jomis turi

įgyvendinant Europos Sąjungos pasidalijamojo valdymo fondų,

būti paisoma įvairių valstybių narių institucinių ir teisinių

visų pirma Europos socialinio fondo (ESF), paramą. Partnerystės

sistemų;

principas reiškia glaudų bendradarbiavimą tarp Komisijos ir

• partneriai turėtų dalyvauti rengiant ir įgyvendinant

valstybių narių valdžios institucijų nacionaliniu, regioniniu ir

partnerystės sutartis ir programas. Todėl būtina nustatyti

vietos lygmeniu, socialinių partnerių ir pilietinei visuomenei

minimalius procedūrinius reikalavimus, padėsiančius laiku,

atstovaujančių organizacijų.

turiningai ir skaidriai konsultuotis su partneriais (t. y. pakankamas laikas konsultacijoms, galimybė susipažinti su doku-

Partnerystė turi aiškią papildomą naudą didinant Euro-

mentais ir pan.);

pos Sąjungos struktūrinių ir investicinių (ESI) fondų para-

• partneriams turėtų būti atstovaujama programų stebėsenos

mos įgyvendinimo veiksmingumą. Ji stiprina kolektyvinę

komitetuose per visą ciklą (t. y. rengimą, įgyvendinimą,

atsakomybę ir suinteresuotumą Sąjungos politika, praplečia

stebėseną bei vertinimą);

turimas žinias, didina patirtį ir, atsiradus daugiau nuomonių

• veiksmingas partnerystės įgyvendinimas turėtų būti

kuriant ir įgyvendinant strategijas, užtikrina didesnį skaidrumą

užtikrintas stiprinant atitinkamų partnerių institucinius

sprendimų priėmimo procesuose.

gebėjimus gebėjimų stiprinimo veikloje, skirtoje į programas
įtrauktiems socialiniams partneriams ir pilietinę visuomenę

Partnerystės principas dabar yra taikomas visiems ESI fondams.

atstovaujančioms organizacijoms;

Iš tiesų, Bendrų nuostatų reglamento 5 straipsnis davė teisinį

• turėtų būti paprasčiau keistis patirtimi ir mokytis vieniems

pagrindą deleguotajam aktui dėl Europos partnerystės elgesio

iš kitų, ypač įsteigus visų ESI fondų srities partnerystės

kodekso (EPEK) priimti. Tai padės valstybėms narėms organi-

praktikos bendruomenę;

zuoti prasmingą partnerystę su suinteresuotaisiais subjektais.

• partnerių vaidmuo įgyvendinant partnerystės sutartį ir
partnerystės rezultatus bei našumą programavimo laiko-

Pagrindiniai EPEK principai yra šie:

tarpiu turėtų būti įvertintas.

• atrinkti partneriai turėtų atstovauti atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams;
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2. KOMISIJOS DELEGUOTASIS
REGLAMENTAS (*)

2014 m. sausio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES)
Nr. 240/2014 dėl Europos struktūrinių ir investicinių fondų
Europos partnerystės elgesio kodekso
EUROPOS KOMISIJA,
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui
kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui,
Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios
nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (1), visų pirma į jo 5 straipsnio 3 dalį,
kadangi:
(1)

šiuo reglamentu siekiama nustatyti Europos elgesio kodeksą, skirtą padėti valstybėms narėms ir sudaryti joms
geresnes sąlygas užmegzti partnerystės ryšius dėl partnerystės sutarčių ir programų, remiamų iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF), Sanglaudos fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo
plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF). Šių fondų veikla dabar reglamentuojama bendru teisiniu pagrindu ir jie vadinami Europos struktūriniais ir investiciniais fondais (toliau – ESI
fondai);

(2)

darbas su partneriais – jau seniai nusistovėjęs ESI fondų paramos įgyvendinimo principas. Partnerystė reiškia
glaudų valdžios institucijų, ekonominių ir socialinių partnerių ir nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu
pilietinei visuomenei atstovaujančių subjektų bendradarbiavimą per visą programos ciklą – ją rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant;

(3)

atrinkti partneriai turėtų geriausiai atstovauti atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams. Atrankos procedūros turėtų būti skaidrios ir jomis turi būti paisoma įvairių valstybių narių institucinių ir teisinių sistemų, taip pat
nacionalinės ir regioninės kompetencijos;

(4)

partneriais turėtų būti valdžios institucijos, ekonominiai ir socialiniai partneriai ir pilietinei visuomenei atstovaujantys subjektai, taip pat aplinkosaugos partneriai, bendruomeninės ir savanorių organizacijos, kurios gali
daryti didelę įtaką įgyvendinant partnerystės sutartį ir programas arba kurioms jos gali turėti didelę įtaką. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti tam, kad būtų įtrauktos tos grupės, kurioms programos gali daryti įtaką, bet kurioms
atrodo sunku daryti įtaką programoms, visų pirma labiausiai pažeidžiamos arba marginalios bendruomenės,

(1)	
OL L 347, 2013 12 20, p. 320.

(*)

Deleguotasis aktas įsigalios du mėnesiai po jo priėmimo su sąlyga, kad Europos Parlamentas ir Taryba nepareikš prieštaravimo.
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kurios patiria didžiausią diskriminavimo arba socialinės atskirties riziką, pvz., neįgaliesiems asmenims, migrantams ir romams;
(5)

atrenkant partnerius būtina atsižvelgti į skirtumą tarp partnerystės sutarčių ir programų. Partnerystės sutartys
taikomos visai ESI fondų paramai kiekvienai valstybei narei, o programos susiejamos tik su tais ESI fondais,
iš kurių joms teikiama parama. Partnerystės sutartims sudaryti atrenkami atitinkami, su planuojamu visų ESI
fondų paramos naudojimu susiję partneriai, o programoms atrenkami atitinkami, su planuojamu ESI fondų
paramos naudojimu konkrečiai programai susiję partneriai;

(6)

partneriai turėtų dalyvauti rengiant ir įgyvendinant partnerystės sutartis ir programas. Todėl būtina nustatyti
pagrindinius principus ir gerąją praktiką, padėsiančius laiku, turiningai ir skaidriai konsultuotis su partneriais dėl
spręstinų uždavinių ir poreikių analizės, siektinų tikslų ir prioritetų atrankos, taip pat koordinavimo struktūrų ir
daugiapakopio valdymo tvarkos, siekiant politiką vykdyti veiksmingai;

(7)

partneriams turėtų būti atstovaujama programų stebėsenos komitetuose. Narystę komitete ir jo darbo tvarką
nustatančiomis taisyklėmis turėtų būti skatinamas programavimo ir įgyvendinimo tęstinumas ir suinteresuotumas juo įgyvendinti, taip pat aiški ir skaidri darbo tvarka, punktualumas ir nediskriminavimas;

(8)

aktyviai dalyvaudami stebėsenos komitetų darbe, partneriai turėtų būti įtraukti vertinant veiklos pagal įvairius
prioritetus rezultatus, atitinkamas programų ataskaitas ir prireikus kvietimus teikti pasiūlymus;

(9)

geresnės sąlygos veiksmingai partnerystei turėtų būti sudaromos padedant atitinkamiems partneriams stiprinti jų
institucinius gebėjimus, reikalingus programoms rengti ir įgyvendinti;

(10)

Komisija turėtų sudaryti geresnes sąlygas dalytis gerąja praktika, stiprinti institucinius gebėjimus ir valstybėms
narėms, vadovaujančiosioms institucijoms ir partnerių atstovams pranešti apie atitinkamus rezultatus, įsteigdama
visų ESI fondų srities partnerystės praktikos bendruomenę;

(11)

valstybės narės turėtų įvertinti partnerių vaidmenį įgyvendinant partnerystės sutartis ir partnerystės rezultatus ir
našumą programavimo laikotarpiu;

(12)

siekdama padėti valstybėms narėms ir sudaryti joms geresnes sąlygas užmegzti partnerystės ryšius, Komisija
turėtų paskelbti valstybių narių geriausios praktikos pavyzdžius,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS
Bendrosios nuostatos
1 straipsnis
Dalykas ir taikymo sritis
Šiuo reglamentu nustatomas Europos partnerystės elgesio kodeksas, taikomas partnerystės sutartims ir programoms,
remiamoms iš Europos struktūrinių ir investicinių fondų.
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II SKYRIUS
Pagrindiniai skaidrių procedūrų atitinkamiems partneriams nustatyti principai
2 straipsnis
Reprezentatyviausi partneriai
Valstybės narės užtikrina, kad Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti partneriai geriausiai
reprezentuotų atitinkamus suinteresuotuosius subjektus ir būtų paskirti kaip tinkamai įgalioti atstovai, atsižvelgiant į jų
kompetenciją, galimybes aktyviai dalyvauti ir tinkamą atstovavimo lygį.

3 straipsnis
Partnerių, su kuriais tinkama rengti partnerystės sutartį, nustatymas
1.

Siekdamos sudaryti partnerystės sutartį, valstybės narės atitinkamus partnerius pasirenka bent iš:
(a)

(b)

kompetentingų regioninių, vietos, miesto ir kitų valdžios institucijų, įskaitant:
i)

regionines valdžios institucijas, vietos valdžios institucijų nacionalinius atstovus ir vietos
valdžios institucijas, atstovaujančias didžiausiems miestams ar miesto teritorijoms, į kurių
kompetencijos sritį patenka planuojamas ESI fondų paramos naudojimas;

ii)

aukštojo mokslo institucijų nacionalinius atstovus, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjus ir
tyrimų centrus, atsižvelgdamos į planuojamą ESI fondų paramos naudojimą;

iii)

kitas nacionalines valdžios institucijas, atsakingas už Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 4–8
straipsniuose nurodytų horizontaliųjų principų taikymą, atsižvelgdamos į planuojamą ESI
fondų paramos naudojimą, o ypač į vienodą požiūrį skatinančius subjektus, įsteigtus laikantis
Tarybos direktyvos 2000/43/EB (2), Tarybos direktyvos 2004/113/EB (3) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/54/EB (4);

ekonominių ir socialinių partnerių, įskaitant:
i)

nacionaliniu mastu pripažintas socialinių partnerių organizacijas, visų pirma bendras įvairių
pramonės šakų ir sektorių organizacijas, kurių sektoriai susiję su planuojamu ESI fondų paramos naudojimu;

ii)

nacionalinius prekybos rūmus ir verslo asociacijas, atstovaujančias bendriesiems pramonės ir
jos šakų interesams, atsižvelgdamos į planuojamą ESI fondų paramos naudojimą ir siekdamos
užtikrinti subalansuotą atstovavimą didelėms, vidutinėms, mažoms ir labai mažoms įmonėms
ir socialinės ekonomikos atstovams;

(2)

2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 2000/43/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės
priklausomybės (OL L 180, 2000 7 19, p. 22).
( )	2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/113/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei
paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo (OL L 373, 2004 12 21, p. 37).
(4)	2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus
užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (OL L 204, 2006 7 26, p. 23).
3
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(c)

2.

pilietinei visuomenei atstovaujančių subjektų, kaip antai aplinkosaugos partneriai, nevyriausybinės
organizacijos, ir už socialinės įtraukties, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą atsakingų
subjektų, įskaitant:
i)

subjektus, veikiančius su planuojamu ESI fondų paramos naudojimu ir su Reglamento (ES)
Nr. 1303/2013 4–8 straipsniuose nurodytų horizontaliųjų principų taikymu susijusiose
srityse, remdamosi jų reprezentatyvumu ir atsižvelgdamos į geografinę ir teminę aprėptį,
valdymo pajėgumus, kompetenciją ir inovacinius metodus;

ii)

kitas organizacijas ar grupes, kurioms ESI fondų paramos įgyvendinimas turės arba manoma,
kad turės, didelę įtaką, visų pirma grupes, kurios, kaip manoma, gali patirti diskriminavimo ir
socialinės atskirties riziką.

Jei valdžios institucijos, ekonominiai ir socialiniai partneriai ir pilietinei visuomenei atstovaujantys subjektai,
siekdami sudaryti sau geresnes sąlygas dalyvauti partnerystės projektuose, yra įsteigę jų interesus ginančią organizaciją (jungtinė organizacija), jie gali paskirti vieną jungtinės organizacijos atstovą nuomonei partnerystės projekte reikšti.

4 straipsnis
Partnerių, su kuriais tinkama rengti programas, nustatymas
1.

Siekdamos parengti programą, valstybės narės atitinkamus partnerius pasirenka bent iš:
(a)

kompetentingų regioninių, vietos, miesto ir kitų valdžios institucijų, įskaitant:
i)

regionines valdžios institucijas, vietos valdžios institucijų nacionalinius atstovus ir vietos
valdžios institucijas, atstovaujančias didžiausiems miestams ar miesto teritorijoms, į kurių
kompetencijos sritį patenka planuojamas ESI fondų paramos naudojimas programai įgyvendinti;

ii)

aukštojo mokslo institucijų nacionalinius ar regioninius atstovus, švietimo, mokymo ir
konsultavimo paslaugų teikėjus ir tyrimų centrus, atsižvelgdamos į planuojamą ESI fondų
paramos naudojimą programai įgyvendinti;

iii)

kitas valdžios institucijas, atsakingas už Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 4–8 straipsniuose
nurodytų horizontaliųjų principų taikymą, atsižvelgdamos į planuojamą ESI fondų paramos
naudojimą programai įgyvendinti, o ypač vienodą požiūrį skatinančius subjektus, įsteigtus
laikantis Direktyvos 2000/43/EB, Direktyvos 2004/113/EB ir Direktyvos 2006/54/EB;

iv)

kitas nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens įstaigas ir valdžios institucijas, atstovaujančias teritorijoms, kuriose programos lėšomis teikiamos integruotos teritorinės investicijos ir
įgyvendinamos vietos plėtros strategijos;
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(b)

(c)

2.

3.

ekonominių ir socialinių partnerių, įskaitant:
i)

nacionaliniu ar regioniniu mastu pripažintas socialinių partnerių organizacijas, visų pirma
bendras įvairių pramonės šakų ir sektorių organizacijas, kurių sektoriai susiję su planuojamu
ESI fondų paramos naudojimu programai įgyvendinti;

ii)

nacionalinius ar regioninius prekybos rūmus ir verslo asociacijas, atstovaujančias bendriesiems pramonės ar jos šakų interesams, siekdamos užtikrinti subalansuotą atstovavimą didelėms, vidutinėms, mažosioms ir labai mažoms įmonėms ir socialinės ekonomikos atstovams;

iii)

kitus panašius nacionalinio ar regioninio lygmens subjektus;

pilietinei visuomenei atstovaujančių subjektų, kaip antai aplinkosaugos partneriai, nevyriausybinės
organizacijos, ir už socialinės įtraukties, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą atsakingų
subjektų, įskaitant:
i)

subjektus, veikiančius su planuojamu ESI fondų paramos naudojimu programai įgyvendinti
ir su Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 4–8 straipsniuose nurodytų horizontaliųjų principų
taikymu susijusiose srityse, remdamosi jų reprezentatyvumu ir atsižvelgdamos į geografinę ir
teminę aprėptį, valdymo pajėgumus, kompetenciją ir inovacinius metodus;

ii)

subjektus, atstovaujančius vietos veiklos grupėms, nurodytoms Reglamento (ES) Nr.
1303/2013 34 straipsnio 1 dalyje;

iii)

kitas organizacijas ar grupes, kurioms ESI fondų paramos įgyvendinimas turės arba manoma,
kad turės, didelę įtaką, visų pirma grupes, kurios, kaip manoma, gali patirti diskriminavimo ir
socialinės atskirties riziką.

Įgyvendindamos Europos teritorinio bendradarbiavimo programas, valstybės narės į partnerystės sutartį
gali įtraukti:
i)

Europos teritorinio bendradarbiavimo grupes, veikiančias atitinkamoje tarpvalstybinės ar
tarptautinės programos teritorijoje;

ii)

valdžios institucijas arba subjektus, dalyvaujančius rengiant arba įgyvendinant makroregionines arba jūros baseino strategijas programos teritorijoje, įskaitant makroregioninių strategijų
prioritetinių sričių koordinatorius.

Jei valdžios institucijos, ekonominiai ir socialiniai partneriai ir pilietinei visuomenei atstovaujantys subjektai,
siekdami sudaryti sau geresnes sąlygas dalyvauti partnerystės projektuose, yra įsteigę jų interesus ginančią organizaciją (jungtinė organizacija), jie gali paskirti vieną jungtinės organizacijos atstovą nuomonei partnerystės projekte reikšti.
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III SKYRIUS
Atitinkamų partnerių įtraukimo rengiant partnerystės sutartį ir programas pagrindiniai principai ir geroji praktika
5 straipsnis
Konsultacijos su atitinkamais partneriais rengiant partnerystės sutartį ir programas
1.

Siekdamos užtikrinti skaidrų ir veiksmingą atitinkamų partnerių dalyvavimą, valstybės narės ir vadovaujančiosios institucijos su jais tariasi dėl partnerystės sutarties ir programų rengimo proceso ir tvarkaraščio. Tardamosi
valstybės narės partnerius išsamiai informuoja apie jų turinį ir pakeitimus.

2.

Konsultuodamosi su atitinkamais partneriais, valstybės narės atsižvelgia į šiuos dalykus:
(a)

laiku suteikia reikalingą informaciją ir galimybes lengvai su ja susipažinti;

(b)

suteikia partneriams pakankamai laiko išanalizuoti svarbiausius parengiamuosius dokumentus, partnerystės sutarties projektą ir programų projektus ir dėl jų pateikti pastabas;

(c)

numato kanalus, per kuriuos partneriai galėtų teikti klausimus ir pastabas ir jiems būtų pranešta apie
tai, kaip į jų pasiūlymus atsižvelgta;

(d)

skelbia konsultacijų rezultatus.

3.

Įgyvendindamos kaimo plėtros programas, valstybės narės atsižvelgia į vaidmenį, kurį valstybių narių kaimo plėtros tinklai, įsteigti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 (5) 54 straipsnį, gali
atlikti įtraukiant atitinkamus partnerius.

4.

Jeigu buvo sudaryti oficialūs įvairių žemesnių nei nacionalinio lygmens pakopų valdžios susitarimai, valstybė
narė atsižvelgia į šiuos daugiapakopio valdymo susitarimus, paisydama savo institucinės ir teisinės sistemos.

6 straipsnis
Partnerystės sutarties rengimas
Valstybės narės, paisydamos savo institucinės ir teisinės sistemos, įtraukia atitinkamus partnerius rengiant partnerystės
sutartį, o ypač:
(a)

analizuojant netolygumus, vystymosi poreikius ir augimo potencialą, atsižvelgiant į teminius tikslus,
įskaitant nurodytuosius atitinkamose konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose;

(b)

rengiant programų sąlygų ex ante santraukas ir partnerystės sutarties ex ante vertinimo, atlikto valstybės narės iniciatyva, pagrindines išvadas;

(c)

atrenkant teminius tikslus, preliminariai paskirstant ESI fondų paramą ir nurodant pagrindinius
laukiamus rezultatus;

(5)	2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).
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(d)

sudarant sąrašą nacionalinio ir regioninio lygmens programų ir mechanizmų, kuriais siekiama užtikrinti ESI fondų tarpusavio koordinavimą arba jų koordinavimą su kitomis Sąjungos ir nacionalinėmis finansavimo priemonėmis ir su Europos investicijų banku;

(e)

rengiant tvarką, kuria užtikrinamas integruotas požiūris į ESI fondų paramos naudojimą miestų,
kaimų, pakrančių ir žuvininkystės teritorijų, taip pat teritorijų, kurioms būdingi specifiniai teritoriniai ypatumai, teritoriniam vystymuisi;

(f )

rengiant tvarką, kuria užtikrinamas integruotas požiūris tenkinant specialiuosius geografinių
teritorijų, kurios yra labiausiai paveiktos skurdo, ir tikslinių grupių, kurios patiria didžiausią diskriminavimo ar socialinės atskirties riziką, poreikius, ypač daug dėmesio skiriant marginalioms bendruomenėms;

(g)

įgyvendinant Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5, 7 ir 8 straipsniuose nurodytus horizontaliuosius principus.

7 straipsnis
Informacija apie atitinkamų partnerių įtraukimą rengiant partnerystės sutartį
Valstybės narės apie partnerystės sutartį pateikia bent šią informaciją:
(a)

partnerių, dalyvaujančių rengiant partnerystės sutartį, sąrašą;

(b)

veiksmus, kurių imtasi, siekiant užtikrinti aktyvų partnerių dalyvavimą, įskaitant veiksmus, kurių
imtasi, siekiant sudaryti galimybes dalyvauti, visų pirma neįgaliems asmenims;

(c)

partnerių vaidmenį rengiant partnerystės sutartį;

(d)

konsultacijų su partneriais rezultatus ir jų papildomos naudos rengiant partnerystės sutartį aprašymą.

8 straipsnis
Programų rengimas
Valstybės narės, paisydamos savo institucinės ir teisinės sistemos, įtraukia atitinkamus partnerius rengiant programas,
o ypač:
(a)

analizuojant ir nustatant poreikius;

(b)

apibrėžiant ar atrenkant prioritetus ir konkrečius susijusius tikslus;

(c)

paskirstant lėšas;

(d)

nustatant konkrečios programos rodiklius;

(e)

įgyvendinant Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 7 ir 8 straipsniuose apibrėžtus horizontaliuosius principus;
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(f )

tvirtinant stebėsenos komiteto sudėtį.

9 straipsnis
Informacija apie atitinkamų partnerių įtraukimą rengiant programas
Valstybės narės apie programas pateikia bent šią informaciją:
(a)

veiksmus, kurių imtasi siekiant įtraukti atitinkamus partnerius rengiant programas ir jas keičiant;

(b)

planuojamus veiksmus, kuriais užtikrinamas partnerių dalyvavimas įgyvendinant programas.

IV SKYRIUS
Narystės stebėsenos komitetuose ir jų vidinės tvarkos taisyklių rengimo geroji praktika
10 straipsnis
Narystės stebėsenos komitete taisyklės
1.

Rengdamos narystės stebėsenos komitete taisykles, valstybės narės atsižvelgia į tai, kiek įtraukti partneriai dalyvavo rengiant programas, ir siekia užtikrinti vienodą moterų ir vyrų skaičių ir skatinti nediskriminavimą.

2.

Europos teritorinio bendradarbiavimo programų stebėsenos komitetuose tarpregioninių ir tarptautinių bendradarbiavimo programų partneriams Sąjungos ar tarptautiniu mastu gali atstovauti jungtinės organizacijos. Valstybės narės gali įtraukti partnerius rengiant stebėsenos komiteto darbą, visų pirma leisdamos jiems dalyvauti
nacionalinio lygmens koordinavimo komitetų posėdžiuose dalyvaujančiose valstybėse narėse.

11 straipsnis
Stebėsenos komiteto vidinės tvarkos taisyklės
Rengdami vidinės tvarkos taisykles, stebėsenos komitetai atsižvelgia į šiuos dalykus:
(a)

narių balsavimo teises;

(b)

pranešimą apie posėdžius ir dokumentų perdavimą, kuriems paprastai reikia numatyti ne mažiau kaip
10 darbo dienų;

(c)

stebėsenos komitetams pateiktų parengiamųjų dokumentų paskelbimo ir galimybės su jais susipažinti tvarką;

(d)

protokolo patvirtinimo, paskelbimo ir galimybės su juo susipažinti tvarką;

(e)

stebėsenos komitetų darbo grupių steigimo ir darbo tvarką;

(f )

nuostatas dėl stebint, vertinant ir kviečiant teikti pasiūlymus dalyvaujančių partnerių interesų konfliktų;

(g)

kompensavimo taisyklių, gebėjimų stiprinimo galimybių ir techninės paramos naudojimo sąlygas,
principus ir tvarką.
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V SKYRIUS
Atitinkamų partnerių įtraukimo rengiant kvietimus teikti pasiūlymus ir pažangos ataskaitas ir atliekant programų
stebėseną ir vertinimą pagrindiniai principai ir geroji praktika
12 straipsnis
Duomenų apsaugos, konfidencialumo ir interesų konflikto vengimo prievolės
Valstybės narės užtikrina, kad rengiant kvietimus teikti pasiūlymus, pažangos ataskaitas ir atliekant programų stebėseną ir
vertinimą įtraukti partneriai žino savo prievoles, susijusias su duomenų apsauga, konfidencialumu ir interesų konfliktu.

13 straipsnis
Atitinkamų partnerių įtraukimas rengiant kvietimus teikti pasiūlymus
Vadovaujančiosios institucijos imasi tinkamų priemonių, kad išvengtų galimo interesų konflikto, kai rengdamos kvietimus teikti pasiūlymus arba juos vertinant įtraukia atitinkamus partnerius.

14 straipsnis
Atitinkamų partnerių įtraukimas rengiant pažangos ataskaitas
Valstybės narės, rengdamos partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitas, nurodytas Reglamento (ES) Nr.
1303/2013 52 straipsnyje, įtraukia atitinkamus partnerius, ypač rengdamos partnerių vaidmens įgyvendinant partnerystės sutartį vertinimą ir apžvelgdamos per konsultacijas partnerių išsakytas nuomones, įskaitant, kai tinkama, kaip į
partnerių nuomones buvo atsižvelgta.

15 straipsnis
Atitinkamų partnerių įtraukimas atliekant programų stebėseną
Vadovaujančiosios institucijos įtraukia partnerius į stebėsenos komiteto ir jo darbo grupių posėdžius, kuriuose vertinami
programos įgyvendinimo rezultatai ir rengiamos veiklos rezultatų peržiūros išvados bei metinės programų įgyvendinimo ataskaitos.

16 straipsnis
Partnerių įtraukimas atliekant programų vertinimą
1.

Vadovaujančiosios institucijos įtraukia partnerius į stebėsenos komitetų ir, kai tinkama, tuo tikslu jų įsteigtų
specifinių darbo grupių posėdžius, kuriuose atliekamas programų vertinimas.

2.

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF) ir Sanglaudos fondo programų vadovaujančiosios institucijos konsultuojasi su partneriais dėl laikantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 114 straipsnio 2 dalies programavimo laikotarpiu atliktų vertinimų išvadas apibendrinančių ataskaitų.
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VI SKYRIUS
Orientacinės sritys, temos ir geroji praktika, susijusios su esi fondų paramos naudojimu atitinkamų partnerių
instituciniams gebėjimams stiprinti, ir komisijos vaidmuo skleidžiant gerąją praktiką
17 straipsnis
Atitinkamų partnerių institucinių gebėjimų stiprinimas
1.

Vadovaujančiosios institucijos išnagrinėja, ar reikia suteikti techninę paramą partnerių, visų pirma mažų vietos
valdžios institucijų, ekonominių ir socialinių partnerių ir nevyriausybinių organizacijų, instituciniams gebėjimams stiprinti, siekiant jiems padėti veiksmingai dalyvauti rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant programas.

2.

1 dalyje nurodyta parama gali būti panaudota, inter alia, specialiems praktiniams užsiėmimams, mokymo sesijoms, koordinavimo ir tinklų kūrimo struktūroms arba dalyvavimo posėdžiuose, skirtuose programai rengti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti, išlaidoms iš dalies padengti.

3.

Įgyvendinant kaimo plėtros programas, 1 dalyje nurodyta parama gali būti teikiama per valstybių narių kaimo
plėtros tinklus, įsteigtus pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 54 straipsnį.

4.

Įgyvendinant ESF programas, mažiau išsivysčiusių arba pereinamojo laikotarpio regionų arba Sanglaudos fondo
paramą tinkamų gauti valstybių narių vadovaujančiosios institucijos užtikrina, kad esant poreikiui atitinkami
ESF ištekliai būtų skiriami į programas įtrauktų socialinių partnerių ir nevyriausybinių organizacijų gebėjimų
stiprinimo veiklai.

5.

Įgyvendinant Europos teritorinio bendradarbiavimo programas, 1 ir 2 dalyse nurodyta parama taip pat gali
apimti paramą, skirtą partnerių instituciniams gebėjimams, kurių reikia norint dalyvauti tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje, stiprinti.

18 straipsnis
Komisijos vaidmuo skleidžiant gerąją praktiką
1.

Komisija įsteigia visiems ESI fondams bendrą bendradarbiavimo mechanizmą, vadinamą Europos partnerystės
praktikos bendruomene, kuriuo galės naudotis suinteresuotosios valstybės narės, vadovaujančiosios institucijos
ir Sąjungos mastu partneriams atstovaujančios organizacijos.
Europos partnerystės praktikos bendruomenė suteikia galimybę keistis patirtimi, stiprinti gebėjimus ir pranešti
apie atitinkamus rezultatus.

2.

Komisija pateikia gerosios praktikos užmezgant partnerystės ryšius pavyzdžių.

3.

Dalijantis patirtimi, kaip nustatyti, perduoti ir skleisti gerąją praktiką ir inovacinius metodus, įgyvendinant tarpregionines bendradarbiavimo programas ir veiksmus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 1299/2013 (6) 2 straipsnio 3 dalies c punktą, taip pat dalijamasi partnerystės rengiant bendradarbiavimo
programas patirtimi.

(6)	2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų (OL L 347, 2013 12 20, p. 259).
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VII SKYRIUS
Baigiamosios nuostatos
19 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 7 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO
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3. PARTNERYSTĖS PRINCIPO

TAIKYMO EUROPOS STRUKTŪRINIŲ IR
INVESTICINIŲ FONDŲ PROGRAMOSE
GERIAUSIA PATIRTIS

Skaidrių procedūrų atitinkamiems
partneriams nustatyti geroji praktika
Rumunijoje, rengiantis 2007–2013 m. laikotarpiui, ESF vadovaujančioji institucija buvo atsakinga už kontekstinės analizės
iki šalies įstojimo į ES atlikimą. Šis dokumentas tapo pagrindiniu nacionalinio strateginių krypčių plano ir veiksmų programų
programavimo dokumentu. Buvo aišku ne tik tai, kad reikia
bendradarbiauti su programavimui didžiausią įtaką turinčiais

tiniai seminarai su atitinkamais profesionaliais ir socialiniais
partneriais bei ministerijų atstovais (8).

Įvairių kategorijų partnerių įtraukimo
rengiant partnerystės sutartį ir
programas geroji praktika. Apie jų
dalyvavimą ir įvairius įgyvendinimo
etapus teiktina informacija

nacionalinio lygmens politikos subjektais, bet ir tai, kad regionų
ir vietos lygmenimis subjektų sprendimų priėmimo ir įgyven-

Jungtinėje Karalystėje jau 2007–2013 m. partneriai buvo

dinimo gebėjimams stiprinti reikalingi partnerystės mecha-

įtraukti į konsultacijų procesą įvairiais programavimo ciklo

nizmai. Per susitikimus ir diskusijas su atitinkamais regionų ir

etapais. Naujuoju 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu

apskričių lygmens subjektais buvo atlikta pamatinė užimtumo

JK vyriausybė paskelbė Europos Sąjungos investavimo strate-

ir socialinės įtraukties kiekviename regione analizė. Pavyz-

gijų gaires, kad paaiškintų, ko iš partnerių bus tikimasi, kokią

džiui, šiaurės rytų regione šioje veikloje dalyvavo daugiau kaip

paramą jie galės gauti ir koks bus įgyvendinimo tvarkaraštis.

7

200 subjektų ( ).
Latvijoje 2014–2020 m. laikotarpiui buvo rengiamasi pradeVengrijoje, rengiantis 2007–2013 m. laikotarpiui, viešų kon-

dant plataus masto ir skaidrų visuomenės dalyvavimo rengiant

sultacijų dėl nacionalinio strateginių krypčių plano metodika

nacionalinį vystymosi planą procesą. Buvo surengti informa-

buvo nustatyta remiantis pilietinės visuomenės organizacijų

ciniai susitikimai, skirti partnerystei programavimo laikotar-

rekomendacijomis. Apie 4 000 organizacijų partnerių, įskaitant

piu. Be to, buvo galima teikti pastabas apie valstybės narės

profesines sąjungas, darbuotojų interesų grupes ir nevyriausy-

atstovų derybas su Europos Komisija, o vėliau per susitikimą

bines organizacijas, verslo, švietimo ir mokslo atstovus, buvo

Finansų ministerijoje aptarti socialinių partnerių pateiktas pas-

pakviestos teikti patarimus dėl nacionalinio strateginių krypčių

tabas.

plano ir veiksmų programų krypties. Plačioji visuomenė taip pat
turėjo galimybę interneto svetainėje susipažinti su nacionaliniu

Prancūzijoje, rengiantis 2014–2020 m. programavimo lai-

strateginių krypčių planu ir veiksmų programomis bei apie juos

kotarpiui, Instance Nationale de Préparation de l’Accord de

pateikti pastabų. Jų projektams aptarti buvo rengiami prak-

Partenariat (liet. Pasirengimo partnerystės sutarčiai tarnyba)
prieš pradėdama rengti Prancūzijos partnerystės sutartį ofici-

(7)	
ESF srities partnerystės praktikos bendruomenės vadovas „Kaip ESF
vadovaujančiosios institucijos ir tarpinės institucijos remia partnerystę“,
2011 m.

(8)	
ESF srities partnerystės praktikos bendruomenės vadovas „Kaip ESF
vadovaujančiosios institucijos ir tarpinės institucijos remia partnerystę“,
2011 m.
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aliai pradėjo viešas konsultacijas. 2013 m. kovo ir balandžio
mėn., kad padėtų parengti partnerystės sutartį, maždaug
80 organizacijų, atstovaujančių valstybei, savivaldai, socialiniams partneriams, pilietinei visuomenei ir ekonominės veiklos

Partnerių įtraukimo rengiant
kvietimus teikti pasiūlymus, pažangos
ataskaitas, stebėsenos ir vertinimo
programas geroji praktika

vykdytojams, dalyvavo įvairioms temoms skirtuose praktiniuose seminaruose. Daugiau kaip 300 organizacijų, atsto-

Graikijoje 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu Naci-

vaujančių įvairiems suinteresuotiesiems subjektams ir susietų

onalinė neįgalių asmenų konfederacija, būdama balso teisę

nacionaline partneryste, buvo paprašyta raštu pateikti pasta-

turinčia stebėsenos komitetų nare, nagrinėjo, ar visuose pra-

bas dėl Délégation interministérielle à l’aménagement du

nešimuose, kvietimuose teikti pasiūlymus ir pan. tinkamai lai-

territoire et à l’attractivité régionale (liet. Ministerijų atstovų

komasi prieinamumo kriterijų. Šie kriterijai struktūrinių fondų

grupė teritorijos planavimo ir regionų patrauklumo klausi-

paramos paraiškoms priimti nebuvo privalomi.

mais) parengto konsultacijų dokumento.
Lenkijos Nacionalinio strateginių krypčių plano koordinavimo
komiteto sukurta pilietinės visuomenės darbo grupė rengia

Narystės stebėsenos komitetuose ir
jų vidinės tvarkos taisyklių rengimo
geroji praktika

nuomones ir rekomendacijas dėl horizontaliųjų sričių politikos
įgyvendinimo, stebi, kad veiksmų programos derėtų su Lenkijos
vystymosi strategija, ir kontroliuoja jų valdymo ir kontrolės sistemas, taip pat prižiūri, kaip į veiksmų programas integruoja-

Čekijoje 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu visos

mas lyčių aspektas ir jose taikomi tvaraus vystymosi principai.

susijusios Čekijos organizacijos į stebėsenos komitetų narius
galėjo pasiūlyti savo atstovus. Kiekvieno kandidato gyvenimo

Portugalijoje 2007–2013 m. programavimo laikotarpio

aprašymas ir motyvacinis laiškas buvo išsiųstas NVO naciona-

stebėsenos komitetas turi galimybę išreikšti nuomonę dėl per

linei koordinavimo įstaigai ir Pelno nesiekiančių NVO vyriau-

posėdžius aptariamų vertinimo ataskaitų. Be to, įvairūs par-

sybės tarybai. Tarybos Europos reikalų komitetas pasiūlytus

tneriai svariai prisidėjo rengiant veiksmų planą, kurio projektą

kandidatus patvirtino stebėsenos komitetų nariais.

reikėjo parengti siekiant įgyvendinti vertinimo ataskaitose
pateiktas rekomendacijas.

Vokietijos

Meklenburgo-Pomeranijos

žemėje

2007–

2013 m. programavimo laikotarpiu stebėsenos komitetas yra
atsakingas už visus ES fondus. Jį sudaro aukšto lygio privačiojo
sektoriaus atstovai (pvz., profesinių sąjungų, darbdavių, mažųjų

Partnerių institucinių gebėjimų
stiprinimo geroji praktika

įmonių, įvairių rūmų, ūkininkų, aplinkosaugos ir socialinės paramos
asociacijų atstovai). Komitetas posėdžiauja dažnai, penkis šešis

Pietų Italijoje, siekiant skatinti ekonominius ir socialinius

kartus per metus. Stebėsenos komiteto nuomonė labai svarbi

partnerius dalyvauti regioninėse ir sektorių programose, buvo

priimant sprendimus dėl siūlomų projektų, o viešojo ir privačiojo

sukurta techninės paramos lėšomis finansuojama paramos

sektoriaus partneriai jame turi vienodą balsų skaičių. Jo darbo vei-

sistema. 2000–2006 m. ekonominiai ir socialiniai partneriai

kloje taip pat dalyvauja darbo grupės ir kiti konsultaciniai organai.

taip pat sukūrė ir administravo labai sėkmingą techninės paramos projektą, kuris buvo finansuojamas iš ERPF ir kuriuo siekta

Danijoje 2007–2013 m. kaimo plėtros programos stebėse-

gerinti jų žinias apie plėtros programas ir stiprinti jų gebė-

nos komiteto sprendimai visada priimami bendru sutarimu.

jimą dalyvauti.

Praktiškai balsavimas nevyksta.
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Pagal 2007–2013 m. Šiaurės Vakarų Anglijai skirtą
veiksmų programą Liverpulyje buvo sukurta ERPF techninė
grupė, kuriai padeda du vietos darbuotojai, pasamdyti nau-

Užmegztų partnerystės ryšių ir
papildomos jos naudos vertinimo
valstybėse narėse geroji praktika

dojant techninei paramai skirtas lėšas, ir vadovaujančioji
institucija, kuri apie veiksmų programą teikia administracinę

Jungtinėje Karalystėje, pasibaigus 2007–2013 m. progra-

informaciją (išlaidas, rezultatus ir pan.). Šie darbuotojai techni-

mavimo laikotarpiui, Birmingamo miesto taryba, Didysis Bir-

nės grupės posėdžiuose dalyvauja patarėjų teisėmis.

mingamas ir Solihalo vietos įmonių partnerystės nariai ketina
JK Vyriausybei pateikti ataskaitą, kurioje būtų pateiktos reko-

Lenkijoje 2010 m. birželio mėn. buvo įsteigtas Nacionalinis

mendacijos apie tai, kaip veiksmingiau įgyvendinti naujas ES

teminis partnerystės tinklas, skirtas padėti stebėsenos komi-

struktūrinių fondų partnerystės ir valdymo nuostatas.

tetų nariams veiksmingiau atlikti užduotis ir pašalinti struktūrinių fondų įgyvendinimo problemas. Tinklą globoja Lenkijos
regionų vystymosi ministerija. Tinklo sąnaudos dengiamos iš
2007–2013 m. veiksmų programų techninės paramos. Kasmet

Komisijos vaidmuo skleidžiant gerąją
praktiką

tinklo nariai organizuoja nacionalinę konferenciją ir regioninius
susitikimus. Taip pat jie atlieka analizes, dalijasi iš teminių

2007–2013 m. laikotarpiu ESF finansuojama partnerystės

tyrimų gautomis žiniomis, stebėsenos komitetui rengia gero-

praktikos bendruomenė buvo devynių valstybių narių ESF

sios partnerystės patirties konkursą ir organizuoja šviečiamąją

vadovaujančiųjų institucijų ir tarpinių institucijų tinklas. Šio

veiklą. Jo nariai per Regionų vystymosi ministerijos tvarkomą

tinklo nariai aktyviai keitėsi žiniomis apie įvairius partnerys-

žinių duomenų bazę horizontaliuoju? lygmeniu keičiasi infor-

tės organizavimo būdus taikydami „kritiško draugo“ vertinimo

macija.

metodą ir ypatingą dėmesį skirdami valdymo procesams ir
veiklai. Partnerystės praktikos bendruomenė buvo bendrai

Portugalijoje 2007–2013 m. Pramonės konfederacija įvykdė

finansuojama Komisijos iniciatyva teikiamos techninės para-

projektą pagal žmogiškajam potencialui skirtą veiksmų pro-

mos asignavimais. Tinklas parengė kelias įgytos svarbiausios

gramą, finansuojamą iš ESF. Projektas buvo skirtas socialinio

patirties ataskaitas, administravo interneto portalą, kuriame

dialogo galimybėms padidinti, geriau ir plačiau atstovauti kon-

buvo ir partnerystės įgyvendinimo patirties duomenų bazė,

federacijai įvairiuose sektoriuose ir regionuose, taip pat tarp-

o 2012 m. pradžioje išleido partnerystės klausimams skirtą

tautinio masto veiklai sustiprinti. Daugiausiai dėmesio buvo

mokymo vadovą.

skiriama konfederacijos struktūrai ir asocijuotiems nariams,
įskaitant vieno sektoriaus, įvairių sektorių ir regionų asociacijas,
taip pat prekybos ir pramonės rūmus.
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