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Abstrakt

Tato studie je hloubkovou analýzou dohod o partnerství přijatých 28 členskými státy EU a jejím
cílem je také poskytnout náhled na provádění dílčích dohod, které schválil Evropský parlament
během jednání o legislativním rámci. Výzkum se soustřeďuje především na dodržování dohod o
partnerství v souladu s právními ustanoveními a současným stavem předběžných podmínek a
na jejich soulad se strategií Evropa 2020. Ve 28 dílčích přehledech obsažených v této studii se
popisují strategická rozhodnutí členských států a také struktura jejich programů a nástroje
koordinace politiky. Výsledky výzkumu jsou zpracovány v průřezové analýze 28 dohod o
partnerství, která ukazuje jak odlišnosti, tak podobné rysy v přístupu členských států.
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SHRNUTÍ

Dne 21. prosince 2013 vešel v platnost nový soubor pravidel a právních předpisů EU na
programové období 2014–2020. Jedna z největších novinek spočívá v zavedení společných
pravidel pro Evropské strukturální a investiční fondy. Členské státy mají povinnost
vypracovat a provést strategické plány investičních priorit pro pět evropských
strukturálních a investičních fondů.

Předkládaná hloubková analýza těchto přijatých strategických plánů, tzv. dohod
o partnerství, je hlavním tématem této studie. To zahrnuje i náhled do dílčích částí
a koncepcí, které podpořil Evropský parlament během jednání o nových právních
předpisech.

Dohody o partnerství jsou rozděleny do dvou částí. Jedna část podléhá rozhodnutí
Komise (odstavec 1 a 2 vzorové dohody o partnerství odpovídající čl. 15 odst. 1 nařízení o
společných ustanoveních), zatímco druhá (odpovídající čl. 15 odst. 2 nařízení o společných
ustanoveních) mu nepodléhá. Většina zemí respektuje toto rozdělení a uvádí příslušný
obsah dohody o partnerství ve dvou částech.

Zásada partnerství (čl. 5 nařízení o společných ustanoveních) se uplatňuje za aktivní
účasti široké škály celostátních a regionálních orgánů a hospodářských a sociálních
partnerů a také za účasti občanské společnosti ve formě různých veřejných diskuzí, přičemž
některé se soustředily na partnerské dohody a jiné na operační programy. Na provádění
partnerských dohod a také operačních programů by se měly podílet všechny úrovně státní
správy (státní, krajská, obecní) a všechny zúčastněné strany (ministerstva, hospodářští a
sociální partneři, občanská společnost a výzkumné ústavy a univerzity).

V přípravné fázi měly členské státy možnost zavést buď jedno– nebo vícefondové
operační programy spojením Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského
sociálního fondu a Fondu soudržnosti. Všechny členské státy představily jednofondové
operační programy. 20 členských států se rozhodlo zavést multifondové operační programy.

Navzdory požadavku na výběr jednotlivých tematických cílů většina členských států ve
svých dohodách o partnerství zvolila všechny tematické cíle. Jen malý počet členských
států se soustředil na menší počet tematických cílů (např. Lucembursko, Dánsko
a Nizozemsko). Tematický cíl 11 („posilování institucionální kapacity“) byl vybrán pouze 18
členskými státy a byl mu uděleno pouze 1 % z celkového rozpočtu pro tematické cíle napříč
EU, jelikož byl využit pouze v těch členských státech, které jsou oprávněny čerpat z Fondu
soudržnosti, s výjimkou Francie a Itálie. V podobném duchu nebyl tematický cíl 2
(„informační a komunikační technologie“) vybrán čtyřmi členskými státy a má druhý
nejmenší příděl z rozpočtu (3,3 %). Tematický cíl 7 („podpora udržitelné dopravy“) nebyl
vybrán pěti členskými státy, ale vzhledem k jeho důležitosti zejména pro země nacházející
se v procesu konvergence má tento tematický cíl druhý největší příděl z rozpočtu (14,8 % z
celkového rozpočtu).

Tematickými cíli s největším podílem z celkového rozpočtu jsou tematický cíl 6
(„zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů“ – 15 %),
tematický cíl 7 („podpora udržitelné dopravy“ – 14,8 %) a tematický cíl 3 („posílení
konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ – 13,9 %).
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V dohodách o partnerství jsou zohledněna doporučení pro jednotlivé země, přičemž
rozhodující pro výběr tematických cílů a priorit v operačních programech byly jejich
příslušné části.

Nebyly zaznamenány žádné větší problémy týkající se vyvážení tematické koncentrace a
očekávání členských států v rámci dosažení cílů evropských strukturálních a investičních
fondů stanovených ve Smlouvě. Potřeby a strategie členských států jsou v obecné shodě s
cíli strategie Evropa 2020 a s prioritami evropských strukturálních a investičních fondů. Ve
většině dohod o partnerství je uvedena také synergie mezi využíváním evropských
strukturálních a investičních fondů a vnitrostátních nástrojůj.  V různých dohodách o
partnerství jsou obsaženy makroregionální strategie EU, přičemž nebyly zaznamenány
žádné větší rozpory mezi vnitrostátními strategickými prioritami a makroregionálními
strategiemi EU.

Koordinace mezi evropskými strukturálními a investičními fondy, která je stanovena
v dohodách o partnerstvích, je v členských státech organizována různými způsoby. Hlavní
slovo má někdy úřad vlády nebo příslušné ministerstvo či speciálně jmenovaný subjekt.
Důležitou roli při koordinaci fondů a operačních programů hrají řídící orgány a monitorovací
výbory. V některých členských státech byly vytvořeny pracovní skupiny, jejichž účelem je
zabývat se konkrétními tématy spojenými s fondy. Některé dohody o partnerství obsahují
podrobnosti o spolupráci evropských strukturálních a investičních fondů s vnitrostátními
programy financování nebo jinými mezinárodními zdroji.

Členské státy musely splnit obecné a tematické předběžné podmínky. Obecné
předběžné podmínky a většina tematických předběžných podmínek jsou zpravidla splněny
ve starších členských státech, zatímco čím později vstoupil určitý členský stát do EU, tím
méně obecných předběžných podmínek splnil.

Další zjednodušení v programu 2014–2020 spočívá ve větším využití systémů e-
soudržnosti, které umožňují příjemcům podávat návrhy pomocí systému pro elektronickou
výměnu dat (snížení administrativní zátěže pro příjemce a administrativních výdajů).
Většina zemí již učinila pokrok v zavádění mechanismů e-soudržnosti v předchozím
programovém období (2007–2013), přičemž v současném období jsou tyto mechanismy
rozvíjeny a aktualizovány, tak aby se zlepšila interoperabilita se systémem Komise pro
řízení fondů. Ani zde nebyly zaznamenány žádné větší problémy, pouze v několika málo
zemích nebyla v dohodě o partnerství konkrétně zakotvena témata e-soudržnosti a
informačních systémů.

Většina zemí s výjimkou Německa, Dánska, Irska, Nizozemska a Lucemburska popisují,
kterým geografickým oblastem bude věnována zvláštní pozornost. Několik zemí také
nastiňuje svůj územní přístup v otázce boje proti chudobě (Chorvatsko, Řecko, Bulharsko,
Lotyšsko, Malta, Slovensko a Velká Británie).  Většina členských států zahrnuje podrobné
informace o tom, které geografické oblasti budou vybrány buď pro územní rozvoj, nebo pro
zavedení opatření proti chudobě. V některých členských státech bylo uskutečněno tzv.
mapování chudoby s cílem využít zdroje na tyto oblasti.

Integrované přístupy v podobě komunitně vedeného místního rozvoje
a integrovaných územních investic jsou využívány ve všech členských státech.
Komunitně vedený místní rozvoj je využíván ve všech 28 členských státech, integrované
územní investice v mnoha, avšak ne ve všech zemích (20 členských států). Většina
členských států se zabývá městskou dimenzí (22 zemí), nejčastěji v rámci integrovaných
územních investic. Velká část zemí zahrnuje komunitně vedený místní rozvoj jako
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pokračování místních akčních skupin LEADER v rámci Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova, ale také v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Cílem této studie je pomoci pochopit, jak členské státy přijaly novinky pro programové
období 2014–2020 a jak si je vyložily, s cílem zajistit bezproblémové a účinné uplatňování
evropských strukturálních a investičních fondů během několika následujících let.


