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Kivonat

Ez a tanulmány átfogó elemzést nyújt a 28 uniós tagállamban elfogadott partnerségi
megállapodásokról, továbbá betekintést nyújt azon elemek végrehajtásába,
amelyeket az Európai Parlament a jogalkotási keretről folytatott tárgyalások során
támogatott. A kutatás főként a partnerségi megállapodások jogi rendelkezéseknek
való megfelelését, az előzetes feltételrendszer jelenlegi állását és az Európa 2020
stratégiához való igazodást emeli ki. A tagállamok stratégiai döntéseit, valamint a
program kialakítását és a koordinációs eszközöket a tanulmányhoz csatolt 28
összefoglaló ismerteti. A kutatási eredményeket a 28 partnerségi megállapodás több
területet érintő elemzésében ismertetjük, bemutatva a tagállamok által alkalmazott
megközelítések közötti különbségeket és hasonlóságokat.
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ÖSSZEFOGLALÓ

2013. december 21-én új európai uniós szabályok és jogszabályok léptek hatályba a 2014–
2020 közötti programozási időszakra vonatkozóan. Az egyik legfőbb újítás az európai
strukturális és beruházási alapokra vonatkozó közös szabályok végrehajtása. A
tagállamoknak olyan beruházási prioritásokat tartalmazó stratégiai terveket kellett
kidolgozniuk és végrehajtaniuk, amelyek felölelik ezt az európai strukturális és beruházási
alapot.

E tanulmány fő célja átfogó elemzést adni ezekről az elfogadott stratégiai tervekről, az
úgynevezett partnerségi megállapodásokról. Ez magában foglalja olyan elemek és
koncepciók részletesebb bemutatását, amelyeket az Európai Parlament az új
jogszabályokról folytatott tárgyalások során jóváhagyott.

A partnerségi megállapodások két részből állnak. Az egyik rész bizottsági határozat
tárgyát képezi (a partnerségi megállapodás mintájának 1. és 2. szakasza – ez megfelel a
közös rendelkezésekről szóló rendelet 15. cikke (1) bekezdésének). A másik rész – amely
megfelel a közös rendelkezésekről szóló rendelet 15. cikke (2) bekezdésének – nem képezi
bizottsági határozat tárgyát. A legtöbb ország tiszteletben tartja ezt a felosztást és a
partnerségi megállapodás két részében feltünteti a megfelelő tartalmat.

A partnerségi elvet (a közös rendelkezésekről szóló rendelet 15. cikke) a nemzeti és
regionális szervek széles körének, a gazdasági és szociális partnereknek, valamint a
nyilvános konzultáció különböző formái révén – ezek közül egyesek a partnerségi
megállapodásokra, mások az operatív programokra összpontosítottak – a civil
társadalomnak az aktív részvételével hajtották végre. A kormányzat valamennyi szintjét
(központi, regionális és helyi) és valamennyi érdekelt felet valamennyi területen
(minisztériumok, gazdasági és szociális partnerek, civil társadalom, kutatóintézetek és
egyetemek) tervezik bevonni a partnerségi megállapodások és az operatív programok
végrehatásába.

Az előkészítő szakaszban a tagállamoknak lehetőségük volt egyetlen alapból vagy több
alapból finanszírozott operatív programok bevezetésére az Európai Regionális
Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap ötvözésével. Valamennyi
tagállam bevezetett egyetlen alapból finanszírozott operatív programokat. 20 tagállam több
alapból finanszírozott operatív programokat is bevezetett.

A tematikus koncentrációra vonatkozó követelmény ellenére a legtöbb tagállam
kiválasztotta az összes tematikus célkitűzést a saját partnerségi megállapodásában.
Csak néhány tagállam összpontosított korlátozott számú tematikus célkitűzésre (pl.
Luxemburg, Dánia és Hollandia). A 11. tematikus célkitűzést (az intézményi kapacitás
javítása) csak 18 tagállam választotta ki, és ez a célkitűzés az egész Unióban a tematikus
célkitűzésekre szánt költségvetési előirányzat 1%-át kapta, mivel csak a Kohéziós Alapra
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jogosult tagállamokban használták, Franciaország és Olaszország kivételével. Hasonlóképp,
a 2. tematikus célkitűzést (információs és kommunikációs technológia) négy tagállam nem
választotta ki és a második legalacsonyabb költségvetési előirányzatot kapta (3.3%). A 7.
tematikus célkitűzést (a fenntartható közlekedés előmozdítása) öt tagállam nem választotta
ki, de különösen a konvergenciaországok helyeztek nagy hangsúlyt rá, ez a tematikus
célkitűzés rendelkezik mind közül a második legnagyobb költségvetéssel (az előirányzott
költségvetés 14.8%-a).

A legnagyobb átfogó finanszírozással rendelkező tematikus célkitűzés a 6. tematikus
célkitűzés (a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának
előmozdítása – 15%), a 7. tematikus célkitűzés (a fenntartható közlekedés előmozdítása
– 14.8%) és a 3. tematikus célkitűzés (a kis- és középvállalkozások
versenyképességének javítása – 13.9%).

Az országspecifikus ajánlásokat valamennyi partnerségi megállapodásban figyelembe
veszik, és a megfelelő részek meghatározóak voltak a tematikus célok kiválasztásánál és az
operatív programok prioritásainak meghatározásánál.

Nem merülnek fel komoly problémák a tematikus koncentráció és a tagállamok arra
vonatkozó elvárásai közötti egyensúly megtalálásában, hogy foglalkozzanak az európai
strukturális és beruházási alapok Szerződésen alapuló célkitűzéseivel. A tagállamok
igényeihez és stratégiái nagymértékben összhangban vannak az Európa 2020 stratégia
céljaival és az európai strukturális és beruházási alapok prioritásaival. Az európai
strukturális és beruházási alapok és a nemzeti eszközök közötti szinergiákat a legtöbb
partnerségi megállapodás is felvázolja. A makroregionális stratégiák különböző partnerségi
megállapodásokban jelen vannak és nincsenek jelentős különbségek a nemzeti stratégiai
prioritások és az uniós makroregionális stratégiák között.

Az európai strukturális és beruházási alapok koordinálását, amint azt a partnerségi
megállapodások is tartalmazzák, a tagállamok különféle módokon szervezik meg. Az
irányítást néhány esetben egy kormányhivatal, egy illetékes minisztérium vagy egy erre
külön kijelölt szerv veszi át. Az irányító hatóságok és a monitoringbizottságok jelentős
szerepet töltenek be az alapok és az operatív programok koordinálásában. Számos
tagállamban tematikus munkacsoportokat hoztak létre, amelynek feladata, hogy az egyes
alapokban egyedi kérdésekkel foglalkozzanak. Számos partnerségi megállapodás részletezi,
hogy az európai strukturális és beruházási alapokat hogyan hangolják össze a nemzeti
támogatási programokkal vagy más nemzetközi forrásokkal.

A tagállamoknak általános és tematikus előzetes feltételrendszereknek kellett
megfelelniük. Az általános előzetes feltételrendszernek és a tematikus előzetes
feltételrendszernek a régi tagállamokban általában megfelelnek. Minél frissebben
csatlakozott egy tagállam az Európai Unióhoz, annál kevésbé látszanak megfelelni az
általános előzetes feltételrendszernek.
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A 2014–2020 közötti időszakban egy további egyszerűsítés az e-kohéziós rendszerek
fokozott használata, amely lehetővé teszi a kedvezményezetteknek, hogy elektronikus
adatcsere útján nyújtsák be javaslataikat (a kedvezményezettekre háruló adminisztratív
teher, illetve a közigazgatási szervekre háruló költségek csökkentése). A legtöbb tagállam
már jó eredményeket ért el az e-kohéziós mechanizmusok bevezetésében az előző
programozási időszakban (2007–2013), és a jelenlegi időszakban kiigazítják és frissítik a
Bizottság alapkezelési rendszerével (SFC) való interoperabilitás erősítése érdekében. Ezen
a területen ismét nem várhatók nagyobb problémák. Csak néhány tagállamban nem pontos
a partnerségi megállapodás az e-kohézió és az információs és kommunikációs rendszerek
kérdését illetően.

Németország, Dánia, Írország, Hollandia és Luxemburg kivételével a legtöbb tagállam
leírja, hogy mely földrajzi területek fognak különös figyelmet kapni. Több ország  a
szegénységre alkalmazott területi megközelítését is ismerteti (Horvátország, Görögország,
Bulgária, Lettország, Málta, Szlovákia és az Egyesült Királyság). A tagállamok többsége
részletesen ismerteti, hogy mely földrajzi területeket fogja célozni területi fejlesztésre vagy
a szegénység csökkentésére irányuló intézkedésekkel. A szegénység feltérképezésére
néhány tagállamban azzal a céllal került sor, hogy ezekre a területekre összpontosítsák az
erőforrásokat.

Valamennyi tagállam integrált megközelítést alkalmaz közösségvezérelt helyi fejlesztés
és integrált területi beruházások formájában. A közösségvezérelt helyi fejlesztést mind
a 28 tagállamban, az integrált területi beruházásokat nem mindegyik, de a legtöbb
tagállamban (20 tagállam) alkalmazzák. A legtöbb tagállam érinti a városi dimenziót (22
tagállam), leggyakrabban az integrált területi beruházások keretében. A tagállamok
túlnyomó része a közösségvezérelt helyi fejlesztést a LEADER helyi akciócsoportok
folytatásaként illeszti be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap keretében, de az
Európai Regionális Fejlesztési Alap keretében is.

E tanulmány segít megérteni, hogy a 2014–2020 közötti programozási időszakban
bevezetett újdonságokat hogyan fogadták el és értelmezték az uniós tagállamok, az
európai strukturális és beruházási alapok elkövetkezendő években való zökkenőmentes és
hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében.


