
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β:
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σύνοψη

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια διεξοδική ανάλυση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης
που έχουν εγκριθεί στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, και προσφέρει επίσης πληροφορίες
σχετικά με την εφαρμογή των στοιχείων που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το νομοθετικό πλαίσιο. Η
έρευνα υπογραμμίζει κυρίως τη συμμόρφωση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης με
τις νομικές διατάξεις, την τρέχουσα κατάσταση των εκ των προτέρων όρων, και την
ευθυγράμμιση με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Στις 28 συνόψεις που
περιλαμβάνονται στη μελέτη, περιγράφονται στρατηγικές επιλογές των κρατών
μελών καθώς και η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων και τα εργαλεία συντονισμού
τους. Η σύνθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας πραγματοποιείται σε μια εγκάρσια
ανάλυση των 28 συμφωνιών εταιρικής σχέσης, όπου παρουσιάζονται οι διαφορές και
οι ομοιότητες των προσεγγίσεων που υιοθέτησαν τα κράτη μέλη.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Στις 21 Δεκεμβρίου 2013, τέθηκε σε ισχύ ένα νέο σύνολο κανόνων και νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Μια από τις κύριες
καινοτομίες συνίσταται στην εφαρμογή των κοινών κανόνων για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά
και επενδυτικά ταμεία. Ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν
στρατηγικά σχέδια με επενδυτικές προτεραιότητες που καλύπτουν αυτά τα πέντε
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.

Κύριος στόχος της παρούσας μελέτης είναι η υποβολή μιας διεξοδικής ανάλυσης των εν
λόγω στρατηγικών σχεδίων που υιοθετήθηκαν, τα οποία αποκαλούνται συμφωνίες
εταιρικής σχέσης. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών σχετικά με στοιχεία και
έννοιες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των
διαπραγματεύσεων σχετικά με τη νέα νομοθεσία.

Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης χωρίζονται σε δύο μέρη. Ένα μέρος υπόκειται σε
απόφαση της Επιτροπής (τμήματα 1 και 2 του υποδείγματος ΣΕΣ, το οποίο αντιστοιχεί στο
άρθρο 15, παράγραφος 1 του ΚΚΔ). Το άλλο μέρος (το οποίο αντιστοιχεί στο άρθρο 15,
παράγραφος 2 του ΚΚΔ), κατ’ αρχήν, δεν υπόκειται σε απόφαση της Επιτροπής. Οι
περισσότερες χώρες τηρούν αυτόν τον διαχωρισμό και παραθέτουν το αντίστοιχο
περιεχόμενο στα δύο μέρη της συμφωνίας εταιρικής σχέσης.

Η αρχή της εταιρικής σχέσης (άρθρο 5 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων) έχει
εφαρμοστεί με την ενεργό συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος εθνικών και περιφερειακών
οργανισμών, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, καθώς και της κοινωνίας των
πολιτών σε διάφορες μορφές δημόσιων διαβουλεύσεων, ορισμένες εκ των οποίων
επικεντρώθηκαν στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και άλλες στα επιχειρησιακά
προγράμματα. Στην εφαρμογή των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών
προγραμμάτων προβλέπεται να συμμετάσχουν όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (κεντρικό,
περιφερειακό και τοπικό) καθώς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς σε όλους τους τομείς
(υπουργεία, οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, η κοινωνία των πολιτών και τα ερευνητικά
ινστιτούτα και πανεπιστήμια).

Κατά την προπαρασκευαστική φάση, τα κράτη μέλη είχαν τη δυνατότητα να θεσπίσουν είτε
μονοταμειακά είτε πολυταμειακά επιχειρησιακά προγράμματα συνδυάζοντας το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο
Συνοχής. Όλα τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μονοταμειακά επιχειρησιακά προγράμματα.
Πολυταμειακά επιχειρησιακά προγράμματα επέλεξαν να θεσπίσουν είκοσι κράτη μέλη.

Παρά την ανάγκη για θεματική συγκέντρωση, τα περισσότερα κράτη μέλη επέλεξαν όλους
τους θεματικούς στόχους στις ΣΕΣ τους. Μόνο λίγα κράτη μέλη επικεντρώνονται σε
περιορισμένο αριθμό θεματικών στόχων (π.χ. το Λουξεμβούργο, η Δανία και οι Κάτω
Χώρες). Ο θεματικός στόχος 11 (ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας) επιλέχθηκε μόνο από
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18 κράτη μέλη και έλαβε προϋπολογισμό ύψους 1% του συνολικού ποσού που
κατανεμήθηκε στους θεματικούς στόχους σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς χρησιμοποιήθηκε
μόνο στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το Ταμείο Συνοχής, με εξαίρεση τη Γαλλία και
την Ιταλία. Ομοίως, ο θεματικός στόχος 2 (τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών) δεν
επιλέχθηκε σε τέσσερα κράτη μέλη και είχε το δεύτερο χαμηλότερο συνολικό κονδύλιο του
προϋπολογισμού (3,3%). Ο θεματικός στόχος 7 (προώθηση των βιώσιμων μεταφορών) δεν
επιλέχθηκε σε πέντε κράτη μέλη, αλλά δεδομένης της σημασίας του ιδίως στις χώρες
σύγκλισης αποτελεί τον θεματικό στόχο με τον δεύτερο υψηλότερο προϋπολογισμό συνολικά
(14,8% του συνολικού προϋπολογισμού που κατανεμήθηκε).

Οι θεματικοί στόχοι με το υψηλότερο ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης είναι ο
θεματικός στόχος 6 (Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων - 15%), ο θεματικός στόχος 7 (προώθηση των βιώσιμων
μεταφορών - 14,8%) και ο θεματικός στόχος 3 (ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων - 13,9%).

Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις συμφωνίες εταιρικής
σχέσης και τα σχετικά μέρη ήταν αποφασιστικής σημασίας για την επιλογή των θεματικών
στόχων και προτεραιοτήτων στα επιχειρησιακά προγράμματα.

Δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα όσον αφορά το ζήτημα της εξισορρόπησης της
θεματικής συγκέντρωσης και της προσδοκίας από τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν
τους στόχους των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, οι οποίοι βασίζονται
στις Συνθήκες. Οι ανάγκες και οι στρατηγικές των κρατών μελών είναι σε γενικές γραμμές
ευθυγραμμισμένες με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και τις προτεραιότητες
των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Οι συνέργειες μεταξύ της χρήσης
των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και των εθνικών μέσων
περιγράφονται επίσης στην πλειονότητα των συμφωνιών εταιρικής σχέσης. Οι
μακροπεριφερειακές στρατηγικές εμφανίζονται σε διάφορες συμφωνίες εταιρικής σχέσης και
δεν υπάρχουν επίσης σημαντικές διαφορές μεταξύ των εθνικών στρατηγικών
προτεραιοτήτων και των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ.

Ο συντονισμός των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, όπως
προβλέπεται στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης είναι οργανωμένος με διάφορους τρόπους στα
κράτη μέλη. Ορισμένες φορές παίρνει τα ηνία κάποια κυβερνητική υπηρεσία ή ένα επιτελικό
υπουργείο ή ένας ειδικός φορέας. Οι διαχειριστικές αρχές και οι επιτροπές παρακολούθησης
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον συντονισμό των ταμείων και των επιχειρησιακών
προγραμμάτων. Σε ορισμένα κράτη μέλη, έχουν συσταθεί θεματικές ομάδες εργασίας για να
ασχοληθούν με ειδικά θέματα για όλα τα ταμεία. Ορισμένες συμφωνίες εταιρικής σχέσης
παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συντονίζονται τα Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία με τα εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης ή με άλλες
διεθνείς πηγές.
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Τα κράτη μέλη όφειλαν να πληρούν γενικούς και θεματικούς εκ των προτέρων όρους.
Τα παλαιότερα κράτη μέλη τείνουν να πληρούν τους γενικούς εκ των προτέρων όρους και
τους περισσότερους από τους θεματικούς εκ των προτέρων όρους. Όσο νεότερα είναι τα
κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο λιγότερους γενικούς εκ των προτέρων όρους
φαίνεται να πληρούν.

Μια άλλη απλούστευση κατά την περίοδο 2014-2020 συνίσταται στην αυξημένη χρήση των
συστημάτων ηλεκτρονικής συνοχής που επιτρέπουν στους δικαιούχους να υποβάλλουν
προτάσεις μέσω της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (μείωση της διοικητικής
επιβάρυνσης για τους δικαιούχους και μείωση του κόστους για τις διοικήσεις). Οι
περισσότερες χώρες είχαν ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη θέσπιση
μηχανισμών ηλεκτρονικής συνοχής κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2007-
2013), οι οποίοι προσαρμόζονται και επικαιροποιούνται κατά την τρέχουσα περίοδο, ώστε να
ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα με το σύστημα της Επιτροπής για τη διαχείριση του ταμείου
(SFC). Δεν αναμένεται να παρουσιαστούν σημαντικά προβλήματα ούτε στον τομέα αυτόν.
Μόνο σε λίγες χώρες, η συμφωνία εταιρικής σχέσης δεν περιέχει λεπτομέρειες για το θέμα
της ηλεκτρονικής συνοχής και τα συστήματα ΤΠ.

Οι περισσότερες χώρες, με εξαίρεση τη Γερμανία, τη Δανία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες
και το Λουξεμβούργο, περιγράφουν ποιες γεωγραφικές περιοχές θα τύχουν ιδιαίτερης
προσοχής. Ορισμένες χώρες περιγράφουν επίσης την εδαφική τους προσέγγιση για την
αντιμετώπιση της φτώχειας (Κροατία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Λετονία, Μάλτα, Σλοβακία και
Ηνωμένο Βασίλειο). Η πλειονότητα των κρατών μελών περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά
με το ποιες γεωγραφικές περιοχές προορίζονται για εδαφική ανάπτυξη ή μέτρα για την
καταπολέμηση της φτώχειας. Η λεγόμενη «χαρτογράφηση της φτώχειας» έχει
πραγματοποιηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη με στόχο τη συγκέντρωση πόρων σε αυτούς τους
τομείς.

Σε όλα τα κράτη μέλη χρησιμοποιούνται προσεγγίσεις που έχουν τη μορφή τοπικής
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων και ολοκληρωμένων εδαφικών
επενδύσεων. Η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων χρησιμοποιείται
στο σύνολο των 28 κρατών μελών, ενώ οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις
χρησιμοποιούνται στις περισσότερες, αλλά όχι σε όλες τις χώρες (20 κράτη μέλη). Οι
περισσότερες χώρες αντιμετωπίζουν την αστική διάσταση (22 κράτη μέλη), πολύ συχνά στο
πλαίσιο ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων. Ένα μεγάλο μέρος των χωρών
περιλαμβάνουν την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων ως συνέχεια
των ομάδων τοπικής δράσης του LEADER στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η μελέτη αυτή βοηθά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο έχουν θεσπιστεί και
ερμηνευτεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ οι καινοτομίες που εισήχθησαν κατά την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και
αποτελεσματική εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων κατά
τα επόμενα έτη.


