
EUROPOS SĄJUNGOS VIDAUS POLITIKOS GENERALINIS
DIREKTORATAS

POLITIKOS DEPARTAMENTAS B:
STRUKTŪRINĖS PARAMOS IR SANGLAUDOS POLITIKA

REGIONINĖ PLĖTRA

PRIIMTŲ PARTNERYSTĖS SUTARČIŲ
APŽVALGA

SANTRAUKA

Anotacija

Šis tyrimas – tai išsami 28-iose ES valstybės narėse priimtų partnerystės sutarčių
analizė. Joje apžvelgiamas ir aspektų, kuriems derantis dėl teisės aktų sistemos
pritarė Europos Parlamentas, įgyvendinimas. Tyrime dėmesys pirmiausia
atkreipiamas į tai, ar partnerystės sutartys atitinka teisines nuostatas, į esamas ex
ante sąlygas ir strategijos „Europa 2020“ laikymąsi. 28-iose į tyrimą įtrauktose
santraukose aprašytos valstybių narių strateginės pasirinktys, taip pat jų programos
struktūra ir koordinavimo priemonės. Tyrimo rezultatai sujungti į nuodugnią 28-ių
partnerystės sutarčių analizę, parodant principų, kuriais vadovaujasi valstybės
narės, skirtumus ir panašumus.
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SANTRAUKA

2013 m. gruodžio 21 d. įsigaliojo naujas 2014–2020 m. programavimo laikotarpio Europos
Sąjungos taisyklių ir teisės aktų rinkinys. Viena iš pagrindinių naujovių – Europos
struktūriniams ir investicijų fondams taikomų bendrų taisyklių įgyvendinimas. Valstybės
narės turėjo parengti ir įgyvendinti strateginius planus nustatydamos investicijų
prioritetus, kurie apimtų šiuos penkis Europos struktūrinius ir investicijų fondus.

Pagrindinis šio tyrimo tikslas yra pateikti visapusišką šių priimtų strateginių planų –
vadinamųjų partnerystės sutarčių – analizę. Tai apima įžvalgas apie aspektus ir
koncepcijas, kuriems derantis dėl naujųjų teisės aktų pritarė Europos Parlamentas.

Partnerystės sutartys padalytos į dvi dalis. Vienai daliai (partnerystės sutarties
šablono 1 ir 2 skirsniai, atitinkantys Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) 15 straipsnio
1 dalį) taikomas Komisijos sprendimas. Kitai daliai (atitinkančiai BNR 15 straipsnio 2 dalį)
Komisijos sprendimas iš principo netaikomas. Dauguma šalių paiso šio padalijimo ir
reikiamą informaciją išsamiai išdėsto dviejose partnerystės sutarties dalyse.

Partnerystės principas (BNR 5 straipsnis) buvo įgyvendinamas aktyviai dalyvaujant
įvairiausioms nacionalinėms ir regioninėms tarnyboms bei ekonominiams ir socialiniams
partneriams, taip pat pilietinei visuomenei. Ryšium su tuo buvo rengiamos įvairios viešos
konsultacijos: per vienas didesnis dėmesys buvo skiriamas partnerystės sutartims, per
kitas – veiksmų programoms. Į partnerystės sutarčių ir veiksmų programų įgyvendinimą
planuojama įtraukti visų valdžios lygmenų (centrinio, regioninio ir vietos) atstovus ir visas
suinteresuotąsias šalis (ministerijas, ekonominius ir socialinius partnerius, pilietinę
visuomenę, taip pat tyrimų institutus ir universitetus).

Parengiamuoju etapu valstybės narės turėjo galimybę imtis arba vieno fondo, arba
keleto fondų lėšomis finansuojamų veiksmų programų, derindamos Europos
regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo priemones. Visos
valstybės narės ėmėsi vieno fondo lėšomis finansuojamų veiksmų programų. 20 valstybių
narių nusprendė imtis keleto fondų lėšomis finansuojamas veiksmų programų.

Nepaisydamos paramos telkimo pagal temas reikalavimo, dauguma valstybių narių savo
partnerystės sutartyse pasirinko visus teminius tikslus. Tik keletas valstybių narių (pvz.,
Liuksemburgas, Danija ir Nyderlandai) sutelkė dėmesį į ribotą skaičių teminių tikslų. 11
teminį tikslą (institucinių pajėgumų stiprinimas) pasirinko tik 18 valstybių narių ir jam
skirta 1 proc. viso biudžeto, kuris visoje ES skiriamas teminiams tikslams, kadangi šios
lėšos buvo naudojamos tik Sanglaudos fondo reikalavimus atitinkančiose valstybėse narėse
(išskyrus Prancūziją ir Italiją). Panašiai 2 teminis tikslas (informacinės ir ryšių
technologijos) nebuvo pasirinktas keturiose valstybėse narėse ir jam skirtas bendras
biudžetas (3,3 proc.) – mažiausias po minėtojo pirmiau. 7 teminio tikslo (tvaraus
transporto skatinimas) nepasirinko penkios valstybės narės, tačiau, kadangi jis ypač
svarbus konvergencijos siekiančioms šalims, šiam teminiam tikslui skirtas bendras
biudžetas – antras pagal dydį (14,8 proc. viso skirto biudžeto).

Teminiai tikslai, kuriems skirta didžiausia bendro finansavimo procentinė dalis, yra 6
teminis tikslas (aplinkos išsaugojimas ir apsauga bei efektyvaus išteklių naudojimo
skatinimas – 15 proc.), 7 teminis tikslas (tvaraus transporto skatinimas – 14,8 proc.) ir 3
teminis tikslas (mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumo stiprinimas – 13,9 proc.).
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Visose partnerystės sutartyse atsižvelgta į konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijos ir
atitinkamos dalys turėjo lemiamos įtakos pasirenkant teminius tikslus ir veiksmų programų
prioritetus.

Didelių problemų sprendžiant paramos telkimo pagal temas ir valstybių narių
lūkesčių subalansavimo klausimą, kad būtų siekiama Sutartimi pagrįstų Europos
struktūrinių ir investicijų fondų tikslų, nebuvo. Valstybių narių reikmės ir strategijos
visapusiškai suderintos su strategijos „Europa 2020“ tikslais ir Europos struktūrinių ir
investicijų fondų prioritetais. Daugumoje partnerystės sutarčių taip pat apibrėžta Europos
struktūrinių ir investicijų fondų ir nacionalinių priemonių naudojimo sąveika.
Makroregioninės strategijos pateiktos kitokiose partnerystės sutartyse; didelių nesutapimų
tarp nacionalinių strateginių prioritetų ir ES makroregioninių strategijų irgi nėra.

Partnerystės sutartyse paaiškintas Europos struktūrinių ir investicijų fondų
koordinavimas valstybėse narėse planuojamas įvairiai. Kartais vadovaujamąją funkciją
prisiima vyriausybės biuras ar konkreti ministerija arba specialiai tam skirta įstaiga. Svarbų
vaidmenį koordinuojant fondus ir veiksmų programas atlieka valdymo institucijos ir
stebėsenos komitetai. Ne vienoje valstybėje narėje buvo sukurtos teminės darbo grupės
konkrečioms įvairių fondų temoms nagrinėti. Keliose partnerystės sutartyse išsamiai
paaiškinama, kaip Europos struktūrinių ir investicijų fondų priemonės derinamos su
nacionalinėmis finansavimo programomis ar kitokiais tarptautiniais šaltiniais.

Valstybės narės turėjo įvykdyti bendrąsias ir temines ex ante sąlygas. Kaip pastebima,
bendrosios ex ante sąlygos ir didžioji dalis teminių ex ante sąlygų įvykdytos senesnėse
valstybėse narėse. Kuo naujesnė Europos Sąjungos narė yra valstybė, tuo mažiau bendrųjų
ex ante sąlygų įvykdyta.

Kitas 2014–2020 m. laikotarpio patogumas yra tai, kad labiau naudojamos e. sanglaudos
sistemos, leidžiančios paramos gavėjams teikti pasiūlymus elektroniniu būdu keičiantis
duomenimis (paramos gavėjams sumažėja administracinė našta, o administravimo
institucijoms – išlaidos). Dauguma šalių jau yra padariusios neblogą pažangą taikydamos
e. sanglaudos mechanizmus ankstesniuoju programavimo laikotarpiu (2007–2013 m.), o
šiuo laikotarpiu jos pritaikomos ir atnaujinamos siekiant geresnio sąveikumo su Komisijos
fondų valdymo sistema. Susidurti su didelėmis problemomis nesitikima ir šioje srityje. Tik
keliose šalyse partnerystės sutartis nėra konkrečiai susijusi su e. sanglaudos ir IT
sistemomis.

Dauguma šalių, išskyrus Vokietiją, Daniją, Airiją, Nyderlandus ir Liuksemburgą, nurodo,
kurioms geografinėms vietovėms bus skiriamas ypatingas dėmesys. Nemažai šalių
(Kroatija, Graikija, Bulgarija, Latvija, Malta, Slovakija ir Jungtinė Karalystė) taip pat išdėsto
savo teritorinį požiūrį į skurdo problemos sprendimą. Dauguma valstybių narių įtraukia
išsamią informaciją apie tai, kuriose geografinėse vietovėse bus taikomos teritorinio
vystymosi arba kovos su skurdu priemonės. Kai kuriose valstybėse narėse buvo sudaromi
vadinamieji skurdo žemėlapiai, siekiant išteklius sutelkti tose vietovėse.

Visose valstybėse narėse vadovaujamasi integruotu požiūriu, kuris apima bendruomenės
vadovaujamą vietos vystymąsi ir integruotas teritorines investicijas. Bendruomenės
vadovaujamo vietos vystymosi principas taikomas visose 28-iose valstybėse narėse, o
integruotos teritorinės investicijos – daugumoje, bet ne visose šalyse (20-yje valstybių
narių). Dauguma šalių (22 valstybės narės) skiria dėmesio miesto aspektui – dažniausiai
taikydamos integruotas teritorines investicijas. Didelė dalis šalių bendruomenės
vadovaujamo vietos vystymosi principą taiko kaip iniciatyvos LEADER vietos veiksmų
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grupių veiklos tęsinį naudojant Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos
regioninės plėtros fondo priemones.

Šis tyrimas padeda suprasti, kaip 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu pradėtos taikyti
naujovės buvo pritaikytos ir aiškinamos ES valstybėse narėse, siekiant užtikrinti sklandų ir
veiksmingą Europos struktūrinių ir investicijų fondų įgyvendinimą per ateinančius metus.


