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POVZETEK

21. decembra 2013 je začel veljati nov sklop pravil in zakonodaje Evropske unije za
programsko obdobje 2014–2020. Eno od glavnih novosti predstavlja izvajanje skupnih
pravil za evropske strukturne in investicijske sklade. Države članice so bile pozvane k
pripravi in izvedbi strateških načrtov s prednostnimi naložbami, ki pokrivajo teh pet
evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Glavni cilj študije je predstaviti celovito analizo omenjenih sprejetih strateških načrtov,
imenovanih sporazumi o partnerstvu. Analiza vključuje tudi vpogled v elemente in
koncepte, ki jih je med pogajanji o novi zakonodaji podprl Evropski parlament.

Sporazumi o partnerstvu so razdeljeni na dva dela. Prvi del (oddelka 1 in 2 predloge
sporazuma o partnerstvu, določena v členu 15(1) Uredbe o skupnih določbah) je odvisen
od sklepa Komisije. Drugi del (določen v členu 15(2) Uredbe o skupnih določbah) načeloma
ni odvisen od sklepa Komisije. Večina držav to delitev spoštuje in v oba dela sporazuma o
partnerstvu uvršča ustrezno vsebino.

Načelo partnerstva (člen 5. Uredbe o skupnih določbah) se izvaja v tesnem sodelovanju s
številnimi nacionalnimi in lokalnimi organi ter ekonomskimi in socialnimi partnerji, pa tudi v
različnih oblikah javnega posvetovanja s civilno družbo, pri čemer se obravnavajo
sporazumi o partnerstvu in operativni programi. Pri izvajanju sporazumov o partnerstvu in
operativnih programov je predvideno tudi sodelovanje z vsemi upravnimi ravnmi
(centralno, regionalno in lokalno) in vsemi deležniki z različnih področij (ministrstvi,
ekonomskimi in socialnimi parterji, civilno družbo ter raziskovalnimi ustanovami in
univerzami).

V pripravljalni fazi lahko države članice uvedejo operativne programe, ki se financirajo
iz enega ali več skladov, in sicer s kombinacijo Evropskega sklada za regionalni razvoj,
Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada. Vse države članice so uvedle
operativne programe, ki se financirajo iz enega sklada. 20 držav članic se je odločilo za
operativne programe, ki se financirajo iz več skladov.

Kljub zahtevi po tematski osredotočenosti je večina držav članic v svojih sporazumih o
partnerstvu izbrala vse tematske cilje. Samo peščica držav članic (npr. Luksemburg,
Danska in Nizozemska) se je omejila na manjše število tematskih ciljev. Tematski cilj 11
(izboljšanje institucionalnih zmogljivosti), ki mu je bil dodeljen 1 % vseh proračunskih
sredstev, namenjenih tematskim ciljem v EU, je izbralo samo 18 držav članic. Zanj so se
namreč odločile samo tiste države, ki so upravičene do sredstev iz Kohezijskega sklada, z
izjemo Francije in Italije. Tematskega cilja 2 (informacijska in komunikacijska tehnologija)
niso izbrale štiri države članice, prejel pa je drugi najnižji delež skupnih proračunskih
sredstev (3,3 %). Tematskega cilja 7 (spodbujanje trajnostnega prometa) ni izbralo pet
držav članic, a mu je bil zlasti zaradi njegovega pomena za konvergenčne države dodeljen
drugi največji proračunski delež (14,8 % vseh dodeljenih proračunskih sredstev).

Tematski cilji z najvišjim deležem skupnih proračunskih sredstev so tematski cilj 6
(ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov – 15 %), tematski cilj 7
(spodbujanje trajnostnega prometa – 14,8 %) in tematski cilj 3 (povečanje
konkurenčnosti malih in srednjih podjetij – 13,9 %).
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Vsi sporazumi o partnerstvu upoštevajo priporočila za posamezne države, ustrezni deli
teh priporočil pa so bili odločilni za izbiro tematskih ciljev in prednostnih nalog v operativnih
programih.

Vprašanje vzpostavljanja ravnovesja med tematsko osredotočenostjo in pričakovanji
držav članic za doseganje ciljev evropskih strukturnih in investicijskih skladov, določenih v
Pogodbi, ne predstavlja večjih težav. Potrebe in strategije držav članic so na splošno
usklajene s cilji strategije Evropa 2020 in s prednostnimi nalogami evropskih strukturnih in
investicijskih skladov. V večini sporazumov o partnerstvu so opisane tudi sinergije med
uporabo evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter uporabo nacionalnih
instrumentov. V različne sporazume o partnerstvu so vključene tudi makroregionalne
strategije EU, ki se bistveno ne razlikujejo od nacionalnih strateških prednostnih nalog.

Države članice v skladu s sporazumi o partnerstvu na različne načine urejajo usklajevanje
evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Vodilno vlogo lahko prevzame vladna
služba, resorno ministrstvo ali organ, imenovan posebej za to. Pri usklajevanju skladov in
operativnih programov imajo pomembno vlogo upravni organi in odbori za spremljanje. V
mnogo državah članicah so bile ustanovljene tematske delovne skupine, ki v okviru skladov
obravnavajo specifična tematska področja. Veliko sporazumov o partnerstvu vsebuje
podrobnosti o tem, kako so evropski strukturni in investicijski skladi usklajeni z
nacionalnimi programi financiranja ali drugimi mednarodnimi sredstvi.

Države članice so morale izpolniti splošne in tematske predhodne pogoje. Starejše
države članice v glavnem izpolnjujejo splošne predhodne pogoje in večino tematskih
predhodnih pogojev. Mlajše kot so države članice, manj splošnih predhodnih pogojev
izpolnjujejo.

Drugo poenostavitev v obdobju 2014–2020 predstavlja pogostejša raba spletnih
kohezijskih sistemov, ki upravičencem omogočajo, da svoje predloge predložijo s
pomočjo elektronske izmenjave podatkov (kar pomeni manjše upravno breme za
upravičence in nižje stroške za uprave). Večina držav je z uvedbo spletnih kohezijskih
mehanizmov dobro napredovala že v prejšnjem programskem obdobju (2007–2013). V
sedanjem obdobju se ti mehanizmi prilagajajo in posodabljajo, s čimer se bo okrepila
interoperabilnost s sistemom Komisije za upravljanje skladov. Tudi na tem področju ni
predvidenih večjih težav. Le v nekaj državah sporazumi o partnerstvu ne vključujejo
posebnih določb o spletni koheziji in informacijskih sistemih.

Večina držav, z izjemo Nemčije, Danske, Irske, Nizozemske in Luksemburga, je v
sporazumih določila, katera geografska območja bodo deležna posebne pozornosti.
Mnogo držav (Hrvaška, Grčija, Bolgarija, Latvija, Malta, Slovaška in Združeno kraljestvo) je
tudi opisalo svoj teritorialni pristop k reševanju vprašanja revščine. Večina držav članic je v
sporazumih določila geografska območja, na katerih bo spodbujala teritorialni razvoj ali
izvajala ukrepe zoper revščino. Nekatere države članice so izvedle tako imenovano
kartografiranje revnega prebivalstva, da bi prizadetim območjem namenile največ sredstev.

Vse države članice uporabljajo celostni pristop v obliki lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost, in celostnih teritorialnih naložb. Vseh 28 držav članic spodbuja lokalni
razvoj, ki ga vodi skupnost, celostne teritorialne naložbe pa so prisotne v večini držav (20),
a ne v vseh. Večina (22 držav članic) v sporazumih obravnava urbano razsežnost, in sicer
najpogosteje v okviru celostnih teritorialnih naložb. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, je
veliko članic vključilo kot nadaljevanje lokalnih akcijskih skupin Leader v okviru Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pa tudi Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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Ta študija skuša ponazoriti, kako so države članice EU sprejele in razumele novosti,
uvedene v programskem obdobju 2014–2020, da bi v naslednjih letih zagotovile nemoteno
in učinkovito izvajanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov.


