168

POLITOLOGIJA 2012/1 (65)

Pirmoji TEPSA paskaita VU TSPMI – Adriaan Schout:
„Ar Europa tampa tarpvyriausybiškesnė?“
2011 m. lapkričio 14 d. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir poli
tikos mokslų institute (VU TSPMI) vyko pirmoji TEPSA (Transeuropinių
politikos studijų asociacija – angl. Trans-European Policy Studies Associa
tion) paskaita – Institute svečiavosi dr. Adriaan Schout iš Nyderlandų tarp
tautinių santykių instituto (Clingendael).
Atviroje paskaitoje dr. Adriaanas Schout pasidalijo savo įžvalgomis šiuo
metu smarkiai diskutuojamu klausimu, „Ar ES tampa tarpvyriausybiškes
nė?“ (angl. – Is the EU becoming more intergovernmental?). Jis akcentavo,
jog, užuot tęsus nesibaigiančias teorines diskusijas, ar ES juda link fede
racijos ar, priešingai, tampa vis tarpvyriausybiškesnė, svarbu suvokti, kad
nacionalinės ir ES politinės sistemos yra tarpusavyje glaudžiai susijusios ir
papildo viena kitą. Todėl, anot Schouto, supranacionalizmo ir federalizmo
ginčas veda neteisinga linkme – Europos integracijos procesas negali būti
be išlygų priskirtas vienam iš modelių. Kiekvienu atskiru klausimu reikėtų
analizuoti ir vertinti konkrečią viešąją politiką, jos kūrimo ir įgyvendinimo
priemones, o ne mėginti nubrėžti „bendrą“ Europos „judėjimo“ kryptį.
Šią idėją dr. Schout plėtojo daugiausia remdamasis organizacijų valdy
mo prieiga. Idėją, kad ES institucijų stiprinimas neprieštarauja valstybių
narių interesams, bet kaip tik yra gana glaudžiai su jais susijęs, jis grindė
Catherine Ashton vykdomos ES užsienio politikos, poveikio vertinimo nau
dojimo formuojant ir įgyvendinant ES institucijų ir valstybių narių politiką
bei kitais pavyzdžiais. Vis dėlto svečias pabrėžė, kad vienas didžiausių iššū
kių Europos integracijos studijoms ir moksliniams tyrimams yra identifikuo
ti pagrindinius institucinių ir struktūrinių pokyčių veiksnius.
Dr. Schout yra patyręs žinomas mokslininkas ir konsultantas, dirban
tis Europos valdymo srityje. Jis – daugelio knygų ir leidinių, tarptautinių
straipsnių bendraautoris, laimėjęs UACES (Šiuolaikinių Europos studijų
universitetų asociacija – angl. University Association for Contemporary Eu
ropean Studies) įsteigtą prizą, nominuotą „Geriausia Europos studijų knyga
2007“ (angl. Best Book in European Studies 2007) už leidinį „Europos Są
jungos koordinavimas: tiriant tinklo valdymo pajėgumus“ (The coordination
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of the European Union: Exploring the capacities of networked governance –
Oxford University Press, 2012). Dr. Schout dirba kaip nepriklausomas eks
pertas su ES valdymo ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Europos
Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generaliniu direktoratu. Jo eksper
tizės sritys apima Europos integraciją, Europos valdymą ir geresnį regla
mentavimą, ES pirmininkavimą, nacionalinių administracijų europoeizaciją.
TEPSA buvo įsteigta Belgijoje 1974 metais ir tapo pirmuoju transeuro
piniu mokslinių tyrimų tinklu. Šiandien TEPSA apima pirmaujančias Euro
pos studijų institucijas, mokslo ir tyrimų centrus. TEPSA nuolat organizuoja
ir finansuoja viešas geriausių Europos studijų srities specialistų paskaitas
Asociacijos narių institucijose.
Dr. Schouto TEPSA paskaita TSPMI pritraukė gausią Instituto studentų
ir dėstytojų, ekspertų, valstybės tarnautojų ir konsultantų auditoriją. Ilga
metė lektoriaus patirtis ir puikus dalyko išmanymas tapo puikia proga žiū
rovams dar kartą, bet kitu kampu permąstyti Europos integracijos procesą.
Paskaitos vaizdo įrašą galite rasti VU TSPMI „Youtube“ kanale: http://
www.youtube.com/watch?v=dhhAsHggyHY
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