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Daugiapakopio valdymo Europoje Chartija
PREAMBULĖ
Atsižvelgdami į tai, kad Europos Sąjungoje daugelis kompetencijos sričių ir atsakomybė padalytos įvairiems
valdymo lygmenims, pripažįstame, jog būtina VISIEMS DIRBTI KAIP PARTNERIAMS, kad pasiektume
didesnę ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą Europoje. Nė vienas valdymo lygmuo negali vienas
išspręsti jam iškylančių uždavinių. Konkrečias piliečių problemas galime išspręsti glaudžiau
BENDRADARBIAUDAMI ir įgyvendindami BENDRUS PROJEKTUS, kuriais siekiama spręsti mums
visiems iškylančius sunkumus.
Pasisakome už daugiapakopį valdymą Europoje, „pagrįstą Europos Sąjungos, valstybių narių ir regionų bei
vietos valdžios institucijų, kaip partnerių, suderintais veiksmais, kurie paremti subsidiarumo ir
proporcingumo principais ir kurie pasireiškia darbiniu ir instituciniu bendradarbiavimu rengiant ir
įgyvendinant Europos Sąjungos politiką“. Siekdami šio tikslo mes visiškai pripažįstame vienodą kiekvieno
lygmens legitimumą bei atskaitomybę atitinkamos kompetencijos srityje ir sąžiningo bendradarbiavimo
principą.
Suvokdami TARPUSAVIO PRIKLAUSOMUMĄ ir siekdami vis didesnio VEIKSMINGUMO, manome,
kad yra daug galimybių toliau stiprinti novatorišką ir veiksmingą valdžios institucijų politinį ir administracinį
bendradarbiavimą, pagrįstą jų kompetencija ir atsakomybe. Šios Europos Sąjungos Regionų komiteto parengtos
Chartijos tikslas – sujungti visos Europos regionus ir miestus, kartu skatinant DAUGIAŠALĘ
PARTNERYSTĘ su socialiniais partneriais, universitetais, NVO ir pilietinei visuomenei atstovaujančiomis
grupes.
Atsižvelgdami į SUBSIDIARUMO principą, pagal kurį sprendimai turi būti priimami veiksmingiausius
rezultatus užtikrinančiu ir kuo artimesniu piliečiams lygmeniu, daug dėmesio skiriame bendrų politinių
sprendimų, kurie atspindėtų piliečių poreikius, paieškai.
Laikomės nuomonės, kad įsipareigodami puoselėti pagrindines VERTYBES, PRINCIPUS ir PROCESUS,
kuriais grindžiamas daugiapakopis valdymas, sukursime naujas Europos Sąjungos ir kitų šalių valdžios
institucijų DIALOGO ir partnerystės formas. Daugiapakopis valdymas stiprina atvirumą, dalyvavimą,
KOORDINAVIMĄ ir BENDRĄ PASIRYŽIMĄ rasti tinkamus sprendimus. Jis suteikia galimybę pasinaudoti
Europos įvairove kaip priemone išnaudoti kiekvienos vietovės teikiamus privalumus. Visapusiškai
pasinaudodami visais skaitmeniniais sprendimais esame pasirengę didinti SKAIDRUMĄ ir teikti kokybiškas
viešąsias paslaugas, kurios būtų lengvai prieinamos mūsų atstovaujamiems piliečiams.

DAUGIAPAKOPIS VALDYMAS padeda mokytis vieniems iš kitų, išbandyti novatoriškus politikos
sprendimus, DALYTIS GERIAUSIA PRAKTIKA ir toliau plėtoti DALYVAUJAMĄJĄ DEMOKRATIJĄ,
priartinančią Europos Sąjungą prie piliečių. Esame įsitikinę, kad pasirinktas daugiapakopis valdymas padeda
užtikrinti gilesnę ES integraciją, nes sustiprinami mūsų teritorijų ryšiai ir įveikiamos mus skiriančios
administracinės reguliavimo ir politikos įgyvendinimo kliūtys bei geografinės sienos.
1 DALIS. PAGRINDINIAI PRINCIPAI
Įsipareigojame gerbti pagrindinius procesus, kurie formuoja daugiapakopio valdymo praktiką Europoje:
• plėtodami SKAIDRŲ, ATVIRĄ ir ĮTRAUKŲ politikos formavimo procesą,
• skatindami DALYVAVIMĄ IR PARTNERYSTĘ įtraukiant viešojo ir privačiojo sektoriaus
suinteresuotuosius subjektus į visą politikos formavimo procesą, taip pat pasitelkiant reikiamas
skaitmenines priemones, kartu atsižvelgiant į visų institucinių partnerių teises,
• skatindami POLITIKOS VEIKSMINGUMĄ ir NUOSEKLUMĄ ir propaguodami visų valdymo
lygmenų BIUDŽETINĘ SINERGIJĄ,
• laikydamiesi SUBSIDIARUMO ir PROPORCINGUMO principų sprendimų priėmimo procese,
• užtikrindami aukščiausio lygio PAGRINDINIŲ TEISIŲ APSAUGĄ visais valdymo lygmenimis.
2 DALIS. ĮGYVENDINIMAS
Įsipareigojame praktiškai įgyvendinti daugiapakopio valdymo principus rengiant ir įgyvendinant politiką
ir šiuo tikslu taikant novatoriškus ir skaitmeninius sprendimus. Todėl turėtume:
• SKATINTI PILIEČIŲ DALYVAVIMĄ visame politikos cikle,
• glaudžiai BENDRADARBIAUTI su kitomis valdžios institucijomis
administracines sienas, procedūras ir kliūtis peržengiančiu požiūriu,

vadovaujantis įprastas

• SKATINTI EUROPIETIŠKĄ MĄSTYSENĄ savo politiniuose ir administraciniuose organuose,
• STIPRINTI INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMĄ ir investuoti į visų valdymo lygmenų abipusį
mokymąsi,
•

KURTI TINKLUS, apimančius politinius ir administracinius organus nuo vietos iki Europos lygmens
ir atvirkščiai, kartu stiprinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

