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Šajā pētījumā ir sniegta visaptveroša analīze par 28 ES dalībvalstīs pieņemtajiem
partnerattiecību nolīgumiem, arī sniedzot ieskatu par to elementu īstenošanu, kurus
sarunās par tiesisko regulējumu atbalstīja Eiropas Parlaments. Pētījumā galvenokārt
ir uzsvērta partnerattiecību nolīgumu atbilsme tiesību normām, pašreizējais
stāvoklis ex ante nosacījumu jomā un saskaņošana ar stratēģiju "Eiropa 2020".
Dalībvalstu stratēģiskā izvēle, kā arī to programmu struktūra un koordinācijas
līdzekļi ir aprakstīti šajā pētījumā iekļautajos 28 kopsavilkumos. Pētījuma rezultāti ir
sintezēti visaptverošā analīzē par 28 partnerattiecību nolīgumiem, norādot atšķirības
un līdzības dalībvalstu pieejās.
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KOPSAVILKUMS

2013. gada 21. decembrī stājās spēkā jauns Eiropas Savienības noteikumu un tiesību aktu
kopums  2014.–2020. gada plānošanas periodam. Viens no būtiskākajiem jauninājumiem ir
kopīgu noteikumu īstenošana attiecībā uz Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem.
Dalībvalstīm tika prasīts sagatavot un īstenot stratēģiskos plānus ar ieguldījumu
prioritātēm, kas aptvertu šos piecus Eiropas strukturālos un investīciju fondus.

Šā pētījuma galvenais mērķis ir nākt klajā ar visaptverošu analīzi par šiem pieņemtajiem
stratēģiskajiem plāniem, proti, partnerattiecību nolīgumiem. Tas ietver ieskatu
elementos un koncepcijās, ko sarunās par jaunajiem tiesību aktiem atbalstīja Eiropas
Parlaments.

Partnerattiecību nolīgumi ir sadalīti divās daļās. Par vienu daļu tiek pieņemts
Komisijas lēmums (PN parauga 1. un 2. sadaļa atbilstīgi KNR 15. panta 1. punktam). Par
otru daļu (saskaņā ar KNR 15. panta 2. punktu) principā netiek pieņemts Komisijas
lēmums. Lielākā daļa valstu ievēro šo nošķīrumu un sīki izklāsta attiecīgo saturu abās
partnerattiecību nolīguma daļās.

Partnerattiecību princips (Kopīgo noteikumu regulas 5. pants) ir īstenots, plašam valsts
un reģionālo struktūru un ekonomisko un sociālo partneru lokam, kā arī pilsoniskajai
sabiedrībai aktīvi piedaloties daudzu sabiedrisko apspriešanu veidos, dažās no šīm
apspriešanām vēršot uzmanību uz partnerattiecību nolīgumiem, bet citās — uz darbības
programmām. Ir paredzēts, ka partnerattiecību nolīgumu un arī darbības programmu
īstenošanā iesaistīsies visi pārvaldes līmeņi (centrālais, reģionālais un vietējais) un visas
ieinteresētās personas (ministrijas, ekonomiskie un sociālie partneri, pilsoniskā sabiedrība
un pētniecības institūti un augstskolas).

Sagatavošanās posmā dalībvalstīm bija iespēja ieviest vai nu viena fonda, vai arī vairāku
fondu darbības programmas, apvienojot Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas
Sociālo fondu un Kohēzijas fondu. Visas dalībvalstis ir ieviesušas viena fonda darbības
programmas. 20 dalībvalstis ir izvēlējušās ieviest vairāku fondu darbības programmas.

Neskatoties uz tematiskās koncentrācijas prasību, lielākā daļa dalībvalstu ir savās darbības
programmās ir izvēlējušās tematiskos mērķus. Tikai dažas dalībvalstis (piem.,
Luksemburga, Dānija un Nīderlande) koncentrējas uz ierobežotu skaitu tematisko mērķu.
Tematisko mērķi Nr. 11 (Institucionālo spēju uzlabošana) izvēlējās tikai 18 dalībvalstis un
tam tika piešķirts 1 % no visiem tematiskajiem mērķiem visā ES paredzētajiem budžeta
piešķīrumiem, jo to izmanto tikai dalībvalstīs, kas ir tiesīgas uz Kohēzijas fonda līdzekļiem,
izņemot Franciju un Itāliju. Līdzīgi tematisko mērķi Nr. 2 (Informācijas un saziņas
tehnoloģijas) nav izvēlējušās četras dalībvalstis un tam ir otrs zemākais budžeta piešķīrums
(3,3 %). Tematisko mērķi Nr. 7 (Ilgtspējīga transporta veicināšana) nav izvēlējušās piecas
dalībvalstis, taču, ņemot vērā tā nozīmi jo īpaši konverģences valstīs, šim tematiskajam
mērķim ir kopumā otrs lielākais budžets (14,8 % no visa piešķirtā budžeta).

Tematiskie mērķi ar lielāko kopējā finansējuma daļu ir tematiskais mērķis Nr. 6
(Vides saglabāšana un aizsardzība un resursu efektīvas izmantošanas veicināšana – 15 %),
tematiskais mērķis Nr. 7 (Ilgtspējīga transporta veicināšana – 14,8 %) un tematiskais
mērķis Nr. 3 (Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas pastiprināšana – 13,9 %).
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Konkrētām dalībvalstīm paredzētie ieteikumi ir ņemti vērā visos partnerattiecību
nolīgumos, un attiecīgās daļas bija izšķirošas, izvēloties tematiskos mērķus un prioritātes
darbības programmās.

Nepastāv būtiskas problēmas attiecībā uz tematiskās koncentrācijas un dalībvalstu
vēlmju līdzsvarošanu, lai īstenotu Eiropas strukturālo un investīciju fondu mērķus, kuri ir
noteikti līgumos. Dalībvalstu vajadzības un stratēģijas kopumā ir saskaņotas ar stratēģijas
"Eiropa 2020" mērķiem un Eiropas strukturālo un investīciju fondu prioritātēm. Sinerģijas
starp Eiropas strukturālo un investīciju fondu un valstu instrumentu izmantošanu arī ir
izklāstītas lielākajā daļā partnerattiecību nolīgumu. Makroreģionālās stratēģijas ir ietvertas
dažādos partnerattiecību nolīgumos, un nav būtisku atšķirību starp valstu stratēģiskajām
prioritātēm un ES makroreģionālajām stratēģijām.

Eiropas strukturālo un investīciju fondu koordinācija, kā noteikts partnerattiecību
nolīgumos, dalībvalstīs tiek organizēta daudzos veidos. Vadību dažkārt uzņemas valdības
struktūra, jomas ministrija vai īpaši iecelta struktūra.  Pārvaldes iestādēm un uzraudzības
komitejām ir īpaši nozīmīga loma fondu un darbības programmu koordinācijas jomā.
Daudzās dalībvalstīs ir izveidotas tematiskās darba grupas, lai strādātu ar konkrētiem
jautājumiem attiecībā uz dažādiem fondiem. Daudzos partnerattiecību nolīgumos ir sniegta
sīka informācija par to, kā Eiropas strukturālie un investīciju fondi tiek koordinēti ar valstu
finansēšanas programmām vai citiem starptautiskiem avotiem.

Dalībvalstīm ir jāizpilda vispārēji un tematiski ex ante nosacījumi. Vecajās dalībvalstīs
parasti tiek izpildīti vispārējie ex ante nosacījumi un lielākā daļa tematisko ex ante
nosacījumu. Jo dalībvalsts nesenāk ir Eiropas Savienības sastāvā, jo mazāk vispārējo ex
ante nosacījumu tiek izpildīti.

Vēl viens vienkāršojums 2014.–2020. gada laikposmā ir plašāka e-kohēzijas sistēmu
izmantošana, mudinot saņēmējus iesniegt priekšlikumus ar elektroniskas datu apmaiņas
ceļā (tiek samazināts administratīvais slogs saņēmējiem un izmaksas pārvaldēm). Lielākā
daļa valstu jau ir guvušas labus panākumus, ieviešot e-kohēzijas mehānismus iepriekšējā
plānošanas periodā (2007–2013), un tie jau ir pielāgoti un atjaunināti pašreizējā periodā,
lai pastiprinātu sadarbspēju ar Komisijas sistēmu fondu pārvaldībai (SFC). Arī šajā ziņā nav
gaidāmas būtiskas problēmas. Tikai dažās valstīs partnerattiecību nolīgums neattiecas uz e-
kohēzijas jomu un IT sistēmām.

Lielākā daļa valstu, izņemot Vāciju, Dāniju, Īriju, Nīderlandi un Luksemburgu, apraksta,
kuriem ģeogrāfiskiem apgabaliem tiks pievērsta īpaša uzmanība. Daudzas valstis
(Horvātija, Grieķija, Bulgārija, Latvija, Malta, Slovākija un Apvienotā Karaliste) arī ir
izklāstījušas savu teritoriālo pieeju nabadzības novēršanai. Vairākums dalībvalstu ir
iekļāvušas sīku informāciju par to, kādiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem tiks piemēroti
teritoriālās attīstības vai nabadzības novēršanas pasākumi. Tā sauktā nabadzības
apzināšana ir veikta dažās dalībvalstīs ar mērķi koncentrēt resursus šajās jomās.

Visās dalībvalstīs tiek izmantota integrēta pieeja sabiedrības virzītas vietējās attīstības
un integrētu teritoriālo ieguldījumu veidā. Sabiedrības virzīta vietējā attīstība tiek
izmantota visās 28 dalībvalstīs, savukārt integrēti teritoriālie ieguldījumi — lielākajā daļā,
taču ne visās valstīs (20 dalībvalstīs). Lielākā daļa valstu (22 dalībvalstis) pievēršas pilsētas
dimensijai, visbiežāk ar integrētiem teritoriālajiem ieguldījumiem. Liela daļa valstu iekļauj
sabiedrības virzītu vietējo attīstību kā LEADER vietējās rīcības grupu darbības turpinājumu,
darbojoties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un arī Eiropas Reģionālās
attīstības fonda ietvaros.
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Šis pētījums palīdz izprast, kā 2014.–2020. gada plānošanas periodā ieviestie jauninājumi
ir pieņemti un interpretēti ES dalībvalstīs, lai turpmākajos gados nodrošinātu Eiropas
strukturālo un investīciju fondu raitu un efektīvu īstenošanu.


