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Inhoud

Deze studie behelst een uitvoerige analyse van de partnerschapsovereenkomsten
die zijn aangenomen in de 28 EU-lidstaten, en geeft tevens inzicht in de
tenuitvoerlegging van de elementen waaraan het Europees Parlement zijn
goedkeuring had gehecht tijdens de onderhandelingen over het wetgevingskader. In
het onderzoek komen met name de overeenstemming van de
partnerschapsovereenkomsten met de wettelijke bepalingen, de status van de
voorwaarden vooraf en de afstemming met de Europa 2020-strategie aan bod. In de
28 samenvattingen die opgenomen zijn in de studie, worden de strategische keuzes
van de lidstaten en de opzet van hun programma's en coördinatie-instrumenten
beschreven. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in een horizontale analyse van
de 28 partnerschapsovereenkomsten waarin de verschillen en de overeenkomsten in
de benaderingen van de lidstaten zijn weergegeven.
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SAMENVATTING

Op 21 december 2013 werd een nieuwe reeks Europese regels en wetgeving voor de
programmeringsperiode 2014-2020 van kracht. Een van de belangrijkste wijzigingen is de
tenuitvoerlegging van gemeenschappelijke regels voor de Europese structuur- en
investeringsfondsen. De lidstaten moesten strategische plannen met
investeringsprioriteiten opstellen en uitvoeren, verspreid over deze vijf Europese
structuur- en investeringsfondsen.

De belangrijkste doelstelling van deze studie is om een uitvoerige analyse te maken van de
aangenomen strategische plannen, de zogeheten partnerschapsovereenkomsten.
Hierbij wordt ook inzicht verschaft in elementen en concepten die zijn goedgekeurd door
het Europees Parlement tijdens de onderhandelingen over de nieuwe wetgeving.

De partnerschapsovereenkomsten zijn opgesplitst in twee gedeelten. Het ene deel
valt onder een besluit van de Commissie (afdelingen 1 en 2 van het model voor de
partnerschapsovereenkomst – in overeenstemming met artikel 15, lid 1 van de verordening
houdende gemeenschappelijke bepalingen). Het andere deel (dat overeenkomt met artikel
15, lid 2 van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen) valt in principe niet
onder een besluit van de Commissie. De meeste landen houden zich aan deze verdeling en
zetten de desbetreffende inhoud uiteen in de twee gedeelten van de
partnerschapsovereenkomst.

Het partnerschapsbeginsel (artikel 5 van de verordening houdende gemeenschappelijke
bepalingen) is toegepast met de actieve deelname van een breed scala van nationale en
regionale instanties, de economische en sociale partners evenals het maatschappelijk
middenveld in diverse vormen van openbare raadpleging, waarbij de aandacht soms uitging
naar de partnerschapsovereenkomsten en soms naar de operationele programma's. Het is
de bedoeling dat alle lagen van de overheid (landelijk, regionaal en gemeentelijk) en
belanghebbenden op alle gebieden (ministeries, economische en sociale partners, het
maatschappelijk middenveld en onderzoeksinstellingen en universiteiten) betrokken worden
bij de tenuitvoerlegging van de partnerschapsovereenkomsten en de operationele
programma's.

In de voorbereidende fase hadden de lidstaten de mogelijkheid om operationele, uit één
of meer fondsen gefinancierde programma's in te voeren met een combinatie van het
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het
Cohesiefonds. Alle lidstaten hebben uit één fonds gefinancierde programma's ingevoerd.
Twintig lidstaten hebben gekozen voor uit meerdere fondsen gefinancierde programma's.

Ondanks het vereiste van thematische concentratie hebben de meeste lidstaten alle
thematische doelstellingen geselecteerd in hun partnerschapsovereenkomsten. Slechts
een handjevol lidstaten richt zich op een beperkt aantal thematische doelstellingen (bijv.
Luxemburg, Denemarken en Nederland). Thematische doelstelling 11 (versterking van de
institutionele capaciteit) werd gekozen door slechts 18 lidstaten met een
begrotingstoewijzing van 1 % van het totale bedrag dat was toegewezen voor thematische
doelstellingen in de hele EU, aangezien dit onderwerp alleen was gekozen in de lidstaten
die in aanmerking kwamen voor het Cohesiefonds, met uitzondering van Frankrijk en Italië.
Op vergelijkbare wijze is thematische doelstelling 2 (informatie- en
communicatietechnologie) niet gekozen in vier lidstaten, en werd hiervoor het op een na
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laagste bedrag uit de algemene begroting toegewezen (3,3 %). Thematische doelstelling 7
(bevordering van duurzaam vervoer) is niet geselecteerd in vijf lidstaten, maar gezien het
belang daarvan in met name de convergentielanden is het de thematische doelstelling met
de op een na hoogste begroting (14,8 % van alle begrotingstoewijzingen).

De thematische doelstellingen met het hoogste percentage algemene financiering zijn
thematische doelstelling 6 (behoud en bescherming van het milieu en bevordering van
de hulpbronnenefficiëntie - 15 %), thematische doelstelling 7 (bevordering van
duurzaam vervoer - 14,8 %) en thematische doelstelling 3 (vergroting van het
concurrentievermogen van kleine en middelgrote bedrijven - 13,9 %).

In alle partnerschapsovereenkomsten wordt rekening gehouden met de landenspecifieke
aanbevelingen, waarvan de belangrijkste gedeelten doorslaggevend waren voor de keuze
van thematische doelstellingen en de prioriteiten in de operationele programma's.

Er zijn geen grote problemen met betrekking tot het aanbrengen van evenwicht in de
thematische concentratie en de verwachting van de lidstaten om de op het Verdrag
gebaseerde doelstellingen van de Europese structuur- en investeringsfondsen aan te
pakken. De behoeften en strategieën van de lidstaten zijn ruimschoots afgestemd op de
doelstellingen van Europa 2020 en de prioriteiten van de Europese structuur- en
investeringsfondsen. De synergieën tussen het gebruik van de Europese structuur- en
investeringsfondsen en nationale instrumenten komen ook naar voren in de meeste
partnerschapsovereenkomsten. De macroregionale strategieën zijn vertegenwoordigd in de
verschillende partnerschapsovereenkomsten, en er bestaan geen grote discrepanties tussen
de nationale strategische prioriteiten en de macroregionale strategieën van de EU.

De coördinatie van de Europese structuur- en investeringsfondsen, als vastgelegd in
de partnerschapsovereenkomsten, wordt op uiteenlopende manieren ingevuld door de
lidstaten. Het voortouw wordt soms genomen door een overheidsinstelling, een bevoegd
ministerie of een speciaal aangewezen orgaan. De beheersautoriteiten en de
controlecommissies spelen een belangrijke rol in de coördinatie van de fondsen en de
operationele programma's. In een aantal lidstaten zijn er thematische werkgroepen
opgericht om zich bezig te houden met specifieke onderwerpen die terugkomen in
verschillende fondsen. In een aantal partnerschapsovereenkomsten wordt gedetailleerd
uiteengezet hoe de Europese structuur- en investeringsfondsen worden afgestemd op
nationale financieringsprogramma's of andere internationale bronnen.

De lidstaten moesten voldoen aan algemene en thematische voorwaarden vooraf. De
algemene voorwaarden vooraf en de meeste thematische voorwaarden vooraf worden
voornamelijk nageleefd in de oudere lidstaten. Hoe nieuwer lidstaten zijn in de Europese
Unie, des te minder voorafgaande voorwaarden vervuld lijken te zijn.

Een andere vereenvoudiging in de periode 2014-2020 bestaat uit het toegenomen gebruik
van e-cohesiesystemen waarmee de begunstigden voorstellen kunnen indienen via
elektronische gegevensuitwisseling (minder administratieve rompslomp voor begunstigden
en lagere kosten voor de overheid). De meeste landen hadden al aanzienlijke vooruitgang
geboekt door tijdens de vorige programmeringsperiode (2007-2013) e-
cohesiemechanismen in te voeren die in de huidige periode aangepast en geactualiseerd
worden met het oog op een betere interoperabiliteit met het Systeem voor Fondsenbeheer
van de Commissie (SFC). Ook hier worden geen grote problemen verwacht. Slechts in een
paar landen wordt er in de partnerschapsovereenkomst niet uitgeweid over het onderwerp
e-cohesie en IT-systemen.



Evaluatie van de aangenomen partnerschapsovereenkomsten
____________________________________________________________________________________________

5

De meeste landen, behalve Duitsland, Denemarken, Ierland, Nederland en Luxemburg,
geven aan welke geografische gebieden speciale aandacht zal worden besteed. Een
aantal landen staat ook stil bij hun territoriale benadering voor het aanpakken van armoede
(Kroatië, Griekenland, Bulgarije, Letland, Malta, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk). De
meeste lidstaten geven aan op welke geografische gebieden de territoriale ontwikkeling of
armoedebestrijdingsmaatregelen gericht zijn. Sommige lidstaten hebben de armoede in
kaart gebracht om de middelen op deze terreinen te concentreren.

Geïntegreerde benaderingen zoals vanuit de gemeenschap geleide lokale
ontwikkeling en geïntegreerde territoriale investeringen worden in alle lidstaten
gehanteerd. Vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling wordt in alle 28 lidstaten
toegepast, geïntegreerde territoriale investeringen in de meeste maar niet in alle landen
(20 lidstaten). De meeste landen richten zich op de stedelijke dimensie (22 lidstaten),
voornamelijk onder de noemer van geïntegreerde territoriale investeringen. Een groot deel
van de landen beschouwt vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling als
voortzetting van de plaatselijke LEADER-actiegroepen in het kader van het Europees
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, maar ook van het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling.

Deze studie draagt bij aan het begrip over hoe de nieuwe elementen van de
programmeringsperiode 2014-2020 zijn aangenomen en uitgelegd door de EU-lidstaten,
met het oog op een soepele en efficiënte tenuitvoerlegging van de Europese structuur- en
investeringsfondsen in de komende jaren.


