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Treść

Niniejsze opracowanie stanowi kompleksową analizę umów o partnerstwie
przyjętych w 28 państwach członkowskich UE, a także przybliża stan wdrożenia
elementów, które uzyskały poparcie Parlamentu Europejskiego podczas negocjacji
dotyczących ram ustawodawczych. W badaniu zwrócono szczególną uwagę przede
wszystkim na zgodność umów o partnerstwie z przepisami prawa, stan realizacji
warunków wstępnych oraz spójność z założeniami strategii „Europa 2020”. Wybory
strategiczne dokonywane przez państwa członkowskie oraz struktura ich programów
oraz narzędzia służące koordynacji opisano w 28 streszczeniach uwzględnionych w
opracowaniu. Dokonano syntezy wyników badań w ramach przekrojowej analizy 28
umów o partnerstwie, wykazując różnice i podobieństwa podejść stosowanych przez
poszczególne państwa członkowskie.
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STRESZCZENIE

W dniu 21 grudnia 2013 r. w życie wszedł nowy zbiór przepisów i aktów ustawodawczych
Unii Europejskiej dotyczących okresu programowania 2014–2020. Jedną z największych
nowości jest wprowadzenie wspólnych przepisów dotyczących europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych. Państwa członkowskie zobowiązano do opracowania i
wdrożenia strategicznych planów uwzględniających priorytety inwestycyjne
obejmujących pięć europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Przedstawienie kompleksowej analizy tych przyjętych planów strategicznych, tzw. umów o
partnerstwie, stanowi główny cel niniejszego opracowania. Zadanie to obejmuje m.in.
przybliżenie elementów i koncepcji, które zyskały poparcie Parlamentu Europejskiego
podczas negocjacji dotyczących nowe prawodawstwa.

Umowy o partnerstwie dzielą się na dwie części. Jedna z tych części podlega decyzji
Komisji (sekcje 1 i 2 wzoru umowy o partnerstwie – odpowiadające art. 15 ust. 1
rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów). Druga natomiast (odpowiadająca art. 15
ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów), co do zasady, nie wymaga decyzji
Komisji. Większość państw przestrzega tego podziału i formułuje szczegółowe
postanowienia w dwóch częściach umowy o partnerstwie.

Zasadę partnerstwa (art. 5 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów) wdraża się
przy aktywnym udziale szerokiego wachlarza organów krajowych i regionalnych oraz
partnerów gospodarczych i społecznych, a także przedstawicieli społeczeństwa
obywatelskiego w ramach różnego rodzaju konsultacji społecznych, których część
koncentruje się na umowach o partnerstwie, inne natomiast – na programach
operacyjnych. W realizację umów o partnerstwie i programów operacyjnych planuje się
również zaangażować wszystkie szczeble władzy rządowej (władze centralne, regionalne i
lokalne) oraz wszystkie zainteresowane strony (ministerstwa, partnerów gospodarczych i
społecznych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz instytuty badawcze i
uczelnie wyższe).

Na etapie przygotowawczym państwa członkowskie miały możliwość wprowadzenia jedno-
lub wielofunduszowych programów operacyjnych poprzez połączenie finansowania z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i
Funduszu Spójności. Wszystkie państwa członkowskie wprowadziły jednofunduszowe
programy operacyjne. 20 państw członkowskich zdecydowało się wprowadzić także
wielofunduszowe programy operacyjne.

Pomimo wymogu stosowania koncentracji tematycznej większość państw członkowskich w
swoich umowach o partnerstwie wybrała wszystkie cele tematyczne. Zaledwie garstka
państw członkowskich skupiła się na ograniczonej liczbie celów tematycznych (np.
Luksemburg, Dania i Niderlandy). Cel tematyczny 11 (wzmacnianie zdolności
instytucjonalnych) wybrało tylko 18 państw członkowskich, a na jego realizację
przeznaczono 1% środków z całego budżetu przewidzianego na realizację wszystkich celów
tematycznych w całej UE, ponieważ z możliwości realizacji tego celu skorzystały tylko
państwa członkowskie, którym przysługiwało wsparcie z Funduszu Spójności, z wyjątkiem
Francji i Włoch. Podobnie celu tematycznego 2 (technologie informacyjno-komunikacyjne)
nie wybrały cztery państwa członkowskie, a na jego realizację przeznaczono 3,3% łącznej
puli środków, co stanowiło drugi najniższy wskaźnik przydziału środków budżetowych. Celu
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tematycznego 7 (promowanie transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady
zrównoważonego rozwoju) nie wybrano w pięciu państwach członkowskich, jednak ze
względu na jego znaczenie zwłaszcza w państwach objętych konwergencją na jego
realizację przeznaczono drugą największą pulę środków budżetowych (14,8% łącznej kwoty
przydzielonych środków budżetowych).

Cele tematyczne, na które przeznaczone najwięcej – procentowo – środków
finansowych, to cel tematyczny 6 (zachowanie i ochrona i środowiska naturalnego i
wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami – 15%), cel tematyczny 7
(promowanie transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasad zrównoważonego
rozwoju – 14,8%) oraz cel tematyczny 3 (zwiększanie konkurencyjność małych i średnich
przedsiębiorstw – 13,9%).

We wszystkich umowach o partnerstwie uwzględniono zalecenia dla poszczególnych
krajów, a istotne fragmenty tych zaleceń mały decydujący wpływ na wybór celów
tematycznych i priorytetów zapisanych w programach operacyjnych.

Nie ma większych problemów, jeśli chodzi o kwestię zachowania równowagi między
koncentracją tematyczną a oczekiwaniami państw członkowskich dotyczących
wypełnienia wynikających z Traktatu celów europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych. Potrzeby i strategie państw członkowskich są zasadniczo spójne z celami
strategii „Europa 2020” i priorytetami europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych. W większości umów o partnerstwie zarysowano także synergie wynikające
z jednoczesnego zastosowania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz
instrumentów krajowych. W poszczególnych umowach o partnerstwie uwzględniono
strategie makroregionalne, brak jest także większych rozbieżności między krajowymi
priorytetami strategicznymi a unijnymi strategiami makroregionalnymi.

Koordynacja europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przewidziana w
umowach o partnerstwie przebiega w różny sposób w poszczególnych państwach
członkowskich. Kierownictwo często powierza się biuru administracji rządowej lub
ministerstwom odpowiedzialnym za poszczególne obszary lub też specjalnie wyznaczonemu
organowi. W koordynacji funduszy i programów operacyjnych istotną rolę odgrywają
instytucje zarządzające i komitety monitorujące. W pewnej liczbie państw członkowskich
powołano tematyczne grupy robocze odpowiedzialne za konkretne obszary tematyczne w
ramach funduszy. Część umów o partnerstwie szczegółowo określa tryb koordynacji
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z krajowymi programami
zapewniającymi wsparcie finansowe lub z innymi źródłami międzynarodowymi.

Państwa członkowskie musiały spełnić ogólne i tematyczne warunki wstępne. Ogólne
warunki wstępne i większość tematycznych warunków wstępnych spełniały zasadniczo
starsze państwa członkowskie. Im krótszy staż danego państwa członkowskiego w Unii
Europejskiej, tym mniej ogólnych warunków wstępnych zdawało się ono spełniać.

Kolejne uproszczenie wprowadzone w latach 2014–2020 polega na wykorzystaniu na
większą skalę systemów e-spójności umożliwiających beneficjentom składanie wniosku
za pośrednictwem mechanizmu elektronicznej wymiany danych (ograniczenie obciążeń
administracyjnych dla beneficjentów oraz zmniejszenie kosztów dla administracji).
Większość państw dokonała już znacznych postępów we wdrażaniu mechanizmów e-
spójności w poprzednim okresie programowania (2007–2013), które w obecnym okresie
podlegają dostosowaniu i aktualizacji, aby zwiększyć ich interoperacyjność z system
zarządzania funduszami (SFC) stosowanym przez Komisję. Również w tym obszarze nie
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należy spodziewać się większych problemów. Tylko w niewielkiej liczbie państw umowy o
partnerstwie nie zawierały szczegółowych postanowień dotyczących systemów e-spójności i
systemów informatycznych.

Większość państw – z wyjątkiem Niemiec, Danii, Irlandii, Niderlandów i Luksemburga –
wskazuje obszary geograficzne, którym poświęcą szczególną uwagę. Kilka państw
określiło także swoje podejście terytorialne do rozwiązania problemu ubóstwa (Chorwacja,
Grecja, Bułgaria, Łotwa, Malta, Słowacja i Zjednoczone Królestwo). Większość państw
członkowskich uwzględniło szczegółowe informacje na temat obszarów geograficznych,
które będą beneficjentami działań z zakresu rozwoju terytorialnego lub działań mających na
celu walkę z ubóstwem. W niektórych państwach członkowskich opracowano tzw. mapy
ubóstwa w celu skoncentrowania zasobów na tych obszarach.

We wszystkich państwach członkowskich stosowane są zintegrowane podejścia w postaci
inicjatyw z zakresu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i
zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Mechanizmy rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność stosuje wszystkie 28 państw członkowskich, natomiast zintegrowane
inwestycje terytorialna stosuje większość państw, choć nie wszystkie (20 państw
członkowskich). Większość państw uwzględnia wymiar miejski (22 państwa członkowskie),
najczęściej w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Duży odsetek państw
traktuje inicjatywy z zakresu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność jako
kontynuację prac lokalnych grup działania LEADER prowadzonych w ramach Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, lecz także w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niniejsze opracowanie pozwala uzyskać pełniejszy obraz tego, w jaki sposób państwa
członkowskie UE dostosowały i zinterpretowały nowe rozwiązania wprowadzone w okresie
programowania 2014–2020 z myślą o zapewnieniu bezproblemowego i skutecznego
wdrożenia europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.




