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Wzmocnienie partnerstwa w polityce spójności
Zasada partnerstwa leży u podstaw polityki spójności UE. Jako proces z udziałem organów
publicznych, partnerów gospodarczych i społecznych, a także społeczeństwa obywatelskiego
partnerstwo wzmacnia prawomocność unijnego procesu kształtowania polityki, a dzięki zwiększeniu
lokalnego poczucia odpowiedzialności za politykę może przyczynić się do informowania o wynikach
działań politycznych UE w bardziej efektywny sposób. Sprawozdanie w sprawie zwiększenia
widoczności i zaangażowania partnerów w realizacji europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych (EFSI) ma być przedmiotem debaty w Parlamencie podczas czerwcowej sesji
plenarnej.

Kontekst
Zasada partnerstwa została wyraźnie wzmocniona w ramach polityki spójności na lata 2014–2020,
szczególnie za pośrednictwem art. 5 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów stanowiącego, że
państwa członkowskie muszą zorganizować partnerstwo dla wszystkich programów operacyjnych oraz umów
o partnerstwie w ramach EFSI, które określają, jak kraje zamierzają przydzielać środki finansowe w ramach
EFSI. Partnerzy, w tym organy lokalne i regionalne, partnerzy gospodarczy i społeczni, jak również organizacje
społeczeństwa obywatelskiego, powinni uczestniczyć w kształtowaniu, realizacji i monitorowaniu polityki
spójności. Powinni oni być najlepiej reprezentowaną grupą właściwych zainteresowanych podmiotów,
zgodnie z europejskim kodeksem postępowania w zakresie partnerstwa, w którym określono zasady
dotyczące terminowych, istotnych i przejrzystych konsultacji z partnerami.

Ocena zasady partnerstwa
W badaniu Komisji Europejskiej z lipca 2016 r. na temat wdrażania zasady partnerstwa i wielopoziomowego
sprawowania rządów w latach 2014–2020 stwierdzono, że w wielu krajach przestrzegano zasady partnerstwa
w zadowalający sposób oraz że poziom zaangażowania zainteresowanych podmiotów poprawił się od okresu
2007–2013. Zdania zainteresowanych podmiotów były jednak bardziej zróżnicowane. Najważniejsze
wskazane problemy obejmują nadreprezentację pewnych grup interesów, obawy co do sposobu wyboru
partnerów, jakość rzeczywistego procesu konsultacji, jak również niski poziom uwzględniania opinii
zainteresowanych podmiotów w dokumentach dotyczących spójności. Również organy doradcze UE zwróciły
uwagę na szereg obaw, przy czym Komitet Regionów stwierdził, że władze lokalne i regionalne rzadko brały
wystarczający udział w opracowywaniu umów o partnerstwie i programów operacyjnych, oraz wskazał na
istnienie czysto formalnych partnerstw, natomiast Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny podkreślił, że
europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa nie jest w pełni wdrożony i przestrzegany przez
wszystkie kraje.
W związku z rozpoczęciem negocjacji w sprawie przyszłości polityki spójności zainteresowane podmioty
wezwały do wzmocnienia zasady partnerstwa oraz podkreśliły konieczność jej stałego poprawiania w okresie
po roku 2020 i zwiększenia zaangażowanie na szczeblu lokalnym w celu zapewnienia większej
odpowiedzialności za EFSI na tym szczeblu. W sprawozdaniu Komisji Rozwoju Regionalnego w sprawie
elementów składowych przyszłej polityki spójności, które również ma być przedmiotem debaty na
czerwcowym posiedzeniu plenarnym, stwierdzono, że można jeszcze bardziej udoskonalić zasadę
partnerstwa, oraz zalecono wzmocnienie tej zasady i kodeksu postępowania przez wprowadzenie
minimalnych wymogów dotyczących zaangażowania na rzecz partnerstwa.
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Sprawozdanie w sprawie zwiększenia widoczności i zaangażowania partnerów
W sprawozdaniu Komisji Rozwoju Regionalnego stwierdzono, że władze publiczne muszą angażować
zainteresowane podmioty we wszystkie etapy negocjacji i wdrażania polityki spójności zgodnie z zasadą
partnerstwa, oraz podkreślono, że konieczne jest zwiększenie lokalnego poczucia odpowiedzialności za
politykę w celu zapewnienia skutecznego osiągania i przekazywania wyników. W sprawozdaniu podkreślono
znaczenie kodeksu postępowania dla zwiększenia wspólnego zaangażowania i poczucia odpowiedzialności za
politykę spójności oraz wezwano do zintensyfikowania wysiłków i inwestowania większych zasobów w
zaangażowanie na rzecz partnerstwa, dodając, że partnerzy mogą występować jako podmioty powielające
udane działania. W sprawozdaniu zaapelowano w szczególności do państw członkowskich o rozważenie
partycypacyjnego sprawowania rządów w celu zwiększenia zaangażowania obywateli, np. w podejmowanie
decyzji dotyczących wydatków publicznych.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2016/2304. Komisja przedmiotowo właściwa: REGI; Sprawozdawca: Daniel
Buda (PPE, Rumunia).
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