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Резюме

Това проучване представлява всеобхватен анализ на споразуменията за
партньорство, приети в 28-те държави — членки на ЕС, като дава също
така информация за прилагането на елементите, одобрени от
Европейския парламент по време на преговорите по законодателната
рамка. Проведеното изследване се съсредоточава преди всичко върху
съответствието на споразуменията за партньорство с правните
разпоредби, актуалното положение във връзка с предварителните
условия и привеждането в съответствие със стратегията „Европа 2020“.
Стратегическите решения на държавите членки, както и тяхната
програмна структура и инструментите за координация са описани в 28-те
резюмета, включени в проучването. Резултатите от изследванията са
синтезирани в хоризонтален анализ на 28-те споразумения за
партньорство, който показва различията и сходствата в подходите,
възприети от държавите членки.
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ОБОБЩЕНИЕ

На 21 декември 2013 г. влезе в сила нов набор от европейски правила и
законодателни актове на Европейския съюз за програмния период 2014 – 2020 г. Една
от главните новости се състои в прилагането на общи правила за европейските
структурни и инвестиционни фондове. Държавите членки бяха длъжни да изготвят и
приложат стратегически планове с инвестиционни приоритети, свързани с тези
пет европейски структурни и инвестиционни фонда.

Основната цел на настоящото проучване е да представи всеобхватен анализ на тези
приети стратегически планове, т. нар. споразумения за партньорство. Това
включва предоставяне на информация относно елементи и понятия, одобрени от
Европейския парламент по време на преговорите по новото законодателство.

Споразуменията за партньорство са разделени на две части. Едната част е
предмет на решение на Комисията (раздели 1 и 2 от образеца за споразумения за
партньорство (СП), съответстващи на член 15, параграф 1 от Регламента за
общоприложимите разпоредби (РОР)). Другата част (съответстваща на член 15,
параграф 2 от РОР) по принцип не е предмет на решение на Комисията. Повечето
държави спазват това разделение и подробно посочват съответното съдържание в
двете части на споразумението за партньорство.

Принципът на партньорство (член 5 от Регламента за общоприложимите
разпоредби) е приложен с активното участие на широк кръг от национални и
регионални органи и на икономическите и социалните партньори, както и на
гражданското общество чрез различни форми на публични консултации, като някои т
тях се съсредоточават върху споразуменията за партньорство, а други върху
оперативните програми. Предвижда се също така всички равнища на управление
(централно, регионално и местно) и всички заинтересовани страни като цяло
(министерства, икономически и социални партньори, гражданското общество и
изследователски институти и университети) да бъдат привлечени да участват в
прилагането на споразуменията за партньорство и оперативните програми.

В подготвителния етап държавите членки имаха възможността да въведат
финансирани само по един фонд или финансирани по няколко фонда
(многофондови) оперативни програми чрез комбиниране на Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Всички
държави членки са въвели финансирани по един фонд оперативни програми (ОП). 20
държави членки са решили да въведат многофондови ОП.

Въпреки изискването за тематична концентрация, повечето държави членки избират
всички тематични цели в своите СП. Само няколко държави членки се концентрират
върху ограничен брой тематични цели (напр. Люксембург, Дания и Нидерландия).
Тематична цел 11 (повишаване на институционалния капацитет) е избрана само от 18
държави членки и получава дял от бюджетните средства, възлизащ на 1% от всички
средства, отпуснати за тематични цели в целия ЕС, тъй като тя е била използвана само
в държавите членки, които отговарят на условията за финансиране от Кохезионния
фонд, с изключение на Франция и Италия. Подобно е положението с тематична цел 2
(информационни и комуникационни технологии), която не е избрана в четири държави
членки и за която е отпуснат вторият по ред най-нисък дял от бюджетните средства
(3,3%). Тематична цел 7 (насърчаване на устойчивия транспорт) не е била избрана в
пет държави членки, но като се има предвид значението на тази цел в държавите, за
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които се работи по сближаването, тя е тематичната цел, която е на второ място по
размер на бюджета като цяло (14,8% от общия бюджет).

Тематичните цели с най-голям процент от общото финансиране са тематична
цел 6 (съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ефективното
използване на ресурсите — 15%), тематична цел 7 (насърчаване на устойчивия
транспорт — 14,8%) и тематична цел 3 (подобряване на конкурентоспособността на
малките и средните предприятия — 13,9%).

Специфичните за всяка държава препоръки са взети предвид във всички
споразумения за партньорство и съответните части са били от решаващо значение за
избора на тематични цели и приоритети в оперативните програми.

Не съществуват сериозни проблеми, що се отнася до въпроса за постигане на баланс
между тематичната концентрация и очакването от държавите членки, за да се
предприемат действия по основаните на Договора цели на европейските структурни и
инвестиционни фондове. Нуждите и стратегиите на държавите членки до голяма
степен са приведени в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“ и с
приоритетите на европейските структурни и инвестиционни фондове. Полезните
взаимодействия между използването на европейските структурни и инвестиционни
фондове и националните инструменти също са очертани в повечето споразумения за
партньорство. Макрорегионалните стратегии присъстват в различните споразумения за
партньорство и също така няма големи разминавания между националните
стратегически приоритети и макрорегионалните стратегии на ЕС.

Координацията на европейските структурни и инвестиционни фондове,
посочена в споразуменията за партньорство, е организирана по разнообразни начини в
държавите членки. Водещата роля понякога се поема от правителствена служба или
отраслово министерство или от специално определен орган. Управляващите органи и
комитетите за мониторинг играят значителна роля в координирането на фондове и ОП.
В редица държави членки са създадени тематични работни групи с цел разглеждане на
конкретни теми за всички фондове. Редица споразумения за партньорство представят
подробности за това как европейските структурни и инвестиционни фондове са
координирани с националните програми за финансиране или други международни
източници.

Държавите членки трябваше да отговарят на общи и тематични предварителни
условия. Съществува тенденция общите предварителни условия и повечето
тематичните предварителни условия да са изпълнени в по-старите държави членки.
Изглежда, че колкото по-нови членки на Европейския съюз са държавите, толкова по-
малко общи предварителни условия са изпълнени.

Друг елемент на опростяване през периода 2014 – 2020 г. се състои във все по-честото
използване на електронни системи в областта на сближаването, позволяващи на
бенефициентите да подават предложения чрез електронен обмен на данни
(намаляване на административната тежест за бенефициентите и намаляване на
разходите за администрациите). В повечето държави вече беше постигнат значителен
напредък във въвеждането на механизми за електронна обработка в сферата на
сближаването през предходния програмен период (2007 – 2013 г.), като тези
механизми се адаптират и актуализират през текущия период, за да се повиши
оперативната съвместимост със системата на Комисията за управление на фондове
(SFC). Отново не се очакват значителни проблеми в тази област. Само при СП на
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няколко страни няма конкретни данни по темата за електронните системи в областта
на сближаването (e-cohesion) и информационните системи.

Повечето страни, с изключение на Германия, Дания, Ирландия, Нидерландия и
Люксембург, описват кои географски райони ще получат специално внимание.
Редица страни също така очертават своя териториален подход за преодоляване на
бедността (Хърватия, Гърция, България, Латвия, Малта, Словакия и Обединеното
кралство). По-голямата част от държавите членки включват данни за това към кои
географски райони ще бъдат насочени мерките за териториално развитие или мерките
за борба с бедността. Така нареченото картографиране на бедността е извършено в
някои държави членки с цел съсредоточаване на ресурсите върху тези области.

Интегрирани подходи под формата на водено от общностите местно развитие и
интегрирани териториални инвестиции се използват във всички държави членки.
Воденото от общностите местно развитие се използва във всички 28 държави членки, а
интегрирани териториални инвестиции в повечето, но не и във всички (20 държави
членки). Повечето страни се насочват към градското измерение (22 държави членки),
най-често в рамките на интегрираните териториални инвестиции. Голяма част от
държавите включват воденото от общностите местно развитие като продължение на
местните групи за действие по LEADER в рамките на Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони, но също така и в рамките на Европейския фонд за
регионално развитие.

Настоящото проучване помага да се разбере как новите елементи, въведени през
програмния период 2014 – 2020 г., биват приемани и тълкувани от държавите —
членки на ЕС, за да се гарантира гладко и ефективно изпълнение на европейските
структурни и инвестиционни фондове през следващите години.


