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Resumé

Dette studie er en omfattende analyse af de partnerskabsaftaler, der er
vedtaget i de 28 EU-medlemsstater, og giver også indblik i gennemførelsen
af de elementer, der blev godkendt af Europa-Parlamentet under
forhandlingerne om de lovgivningsmæssige rammer. Forskningen fokuserer
navnlig på partnerskabsaftalernes overensstemmelse med reglerne, status
hvad angår forhåndsbetingelserne og tilpasningen til Europa 2020-
strategien. Medlemsstaternes strategiske valg og deres programstruktur og
koordinationsværktøjer beskrives i de 28 resuméer i studiet.
Forskningsresultaterne er sammenfattet i en tværgående analyse af de 28
partnerskabsaftaler, der viser forskelle og ligheder mellem
medlemsstaternes metoder.
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SAMMENDRAG

Den 21. december 2013 trådte et nyt sæt EU-regler og -lovgivning for
programmeringsperioden 2014-2020 i kraft. En af de væsentligste nyskabelser består i
gennemførelse af fælles regler for de europæiske struktur- og investeringsfonde.
Medlemsstaterne skulle udarbejde og gennemføre strategiske planer med
investeringsprioriteter for disse fem europæiske struktur- og investeringsfonde.

I forbindelse med en omfattende analyse af disse vedtagne strategiske planer fokuseres
der i dette studie navnlig på de såkaldte partnerskabsaftaler. Der gives herved også
indblik i nogle elementer og begreber, der blev godkendt af Europa-Parlamentet under
forhandlingerne om den nye lovgivning.

Partnerskabsaftalerne er opdelt i to dele. Den ene del er genstand for en
kommissionsafgørelse (afsnit 1 og 2 i skabelonen for partnerskabsaftaler — jf. artikel 15,
stk. 1, i forordningen om fælles bestemmelser). Den anden del (jf. artikel 15, stk. 2, i
forordningen om fælles bestemmelser) er i princippet ikke genstand for en
kommissionsafgørelse. De fleste lande respekterer denne opdeling og præciserer det
relevante indhold i de to dele af partnerskabsaftalen.

Princippet om partnerskab (artikel 5 i forordningen om fælles bestemmelser) er blevet
gennemført med aktiv deltagelse af en bred vifte af nationale og regionale organer og
økonomiske interesseorganisationer og arbejdsmarkedets parter samt civilsamfundet i
forskellige former for offentlige høringer, idet nogle fokuserer på partnerskabsaftalerne og
andre på de operationelle programmer. Myndigheder på alle niveauer (centralt, regionalt og
lokalt) og alle interessenter over hele linjen (ministerier, økonomiske
interesseorganisationer og arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet og forskningsinstitutter
og universiteter) skal efter planen også involveres i gennemførelsen af
partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer.

I forberedelsesfasen havde medlemsstaterne mulighed for at indføre operationelle
programmer med finansiering via én eller flere fonde ved at kombinere Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og
Samhørighedsfonden. Alle medlemsstater har indført operationelle programmer med
finansiering via én fond. 20 medlemsstater har valgt at indføre operationelle programmer
med finansiering via flere fonde.

Trods kravet om tematisk koncentration valgte de fleste medlemsstater alle de tematiske
mål i deres partnerskabsaftaler. Kun en håndfuld medlemsstater koncentrerer sig om et
begrænset antal tematiske mål (f.eks. Luxembourg, Danmark og Nederlandene). Det
tematiske mål 11 (styrkelse af institutionel kapacitet) blev kun valgt af 18 medlemsstater
og havde en budgettildeling på 1 % af den samlede tildeling til de tematiske mål i hele EU,
da det kun blev anvendt i de medlemsstater, der er berettiget til midler fra
Samhørighedsfonden, med undtagelse af Frankrig og Italien. Tilsvarende blev det tematiske
mål 2 (informations- og kommunikationsteknologi) ikke valgt i fire medlemsstater og havde
den næstlaveste samlede budgettildeling (3,3 %). Det tematiske mål 7 (fremme af
bæredygtig transport) blev ikke valgt i fem medlemsstater, men det er på grund af dets
betydning navnlig i konvergenslandene det tematiske mål med det næsthøjeste budget
samlet set (14,8 % af det samlede budget).
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De tematiske mål med den største procentvise andel af den samlede finansiering er
det tematiske mål 6 (bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme af
ressourceeffektivitet — 15 %), det tematiske mål 7 (fremme af bæredygtig transport —
14,8 %) og det tematiske mål 3 (styrkelse af små og mellemstore virksomheders
konkurrenceevne — 13,9 %).

Der er taget hensyn til de landespecifikke henstillinger i alle partnerskabsaftalerne, og
de relevante dele var afgørende for valget af tematiske mål og prioriteter i de operationelle
programmer.

Der er ingen større problemer med hensyn til spørgsmålet om afbalancering af den
tematiske koncentration og forventningen fra medlemsstaterne om at opfylde de
europæiske struktur- og investeringsfondes traktatbaserede mål. Medlemsstaternes behov
og strategier er stort set på linje med Europa 2020-målene og de europæiske struktur- og
investeringsfondes prioriteter. Synergierne mellem anvendelsen af de europæiske struktur-
og investeringsfonde og de nationale instrumenter er også beskrevet i de fleste
partnerskabsaftaler. De makroregionale strategier er medtaget i de forskellige
partnerskabsaftaler, og der er heller ingen større uoverensstemmelser mellem de nationale
strategiske prioriteter og EU’s makroregionale strategier.

Koordineringen af de europæiske struktur- og investeringsfonde som fastsat i
partnerskabsaftalerne er organiseret på forskellige måder i medlemsstaterne. Det er
somme tider en statslig myndighed, et fagministerium eller et særligt udpeget organ, der
står i spidsen herfor. Forvaltningsmyndighederne og overvågningsudvalgene spiller en
vigtig rolle ved koordineringen af fondene og de operationelle programmer. I en række
medlemsstater er der nedsat tematiske arbejdsgrupper til at behandle specifikke temaer på
tværs af fondene. En række partnerskabsaftaler giver nærmere oplysninger om, hvordan
de europæiske struktur- og investeringsfonde koordineres med nationale
finansieringsprogrammer eller andre internationale kilder.

Medlemsstaterne skulle opfylde nogle generelle og tematiske forhåndsbetingelser. Der
er en tendens til, at de generelle forhåndsbetingelser og de fleste af de tematiske
forhåndsbetingelser er opfyldt i de ældre medlemsstater. Jo nyere EU-medlemsstater der er
tale om, desto færre af de generelle forhåndsbetingelser synes at være opfyldt.

En anden forenkling i 2014-2020 består i en øget anvendelse af e-
samhørighedssystemer, der gør det muligt for støttemodtagerne at indsende forslag via
elektronisk dataudveksling (reduktion af den administrative byrde for støttemodtagerne og
en reduktion af omkostningerne for administrationerne). De fleste lande havde allerede
gjort gode fremskridt med hensyn til indførelse af e-samhørighedsmekanismer i den
foregående programmeringsperiode (2007-2013), og disse bliver tilpasset og ajourført i
den nuværende periode for at fremme interoperabiliteten med Kommissionens system til
fondsforvaltning (SFC). Igen forventes der ikke større problemer på dette område. Kun i
nogle få lande er partnerskabsaftalen ikke specifik omkring e-samhørigheds- og IT-
systemer.

De fleste lande, med undtagelse af Tyskland, Danmark, Irland, Nederlandene og
Luxembourg, beskriver, hvilke geografiske områder der vil få særlig opmærksomhed. En
række lande skitserer også deres territoriale tilgang til bekæmpelse af fattigdom (Kroatien,
Grækenland, Bulgarien, Letland, Malta, Slovakiet og Det Forenede Kongerige). De fleste
medlemsstater medtager nærmere oplysninger om, hvilke geografiske områder der vil
være omfattet af foranstaltninger til territorial udvikling eller bekæmpelse af fattigdom. Der
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er i nogle medlemsstater blevet gennemført en såkaldt kortlægning af fattigdommen med
henblik på at koncentrere ressourcerne på disse områder.

Der anvendes integrerede tilgange i form af lokaludvikling styret af lokalsamfundet og
integrerede territoriale investeringer i alle medlemsstater. Lokaludvikling styret af
lokalsamfundet anvendes i alle 28 medlemsstater, integrerede territoriale investeringer i de
fleste, men ikke alle lande (20 medlemsstater). De fleste lande beskæftiger sig med den
bymæssige dimension (22 medlemsstater), for det meste under de integrerede territoriale
investeringer. En stor del af landene medtager lokaludvikling styret af lokalsamfundet som
en fortsættelse af de lokale aktionsgrupper under Leader under Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne, men også under Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling.

Dette studie hjælper med at forstå, hvordan de nyskabelser, der blev indført i
programmeringsperioden 2014-2020, er blevet vedtaget og fortolket i EU’s medlemsstater,
med henblik på at sikre en smidig og effektiv gennemførelse af de europæiske struktur- og
investeringsfonde i de kommende år.


