EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Bryssel, 7 oktober 2014

Sammanfattning av partneravtal för Finland 2014-2020
Övergripande information
PA täcker fyra medel: Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska
socialfonden (ESF), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och
Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).
PA är uppbyggt enligt följande prioriteter:


verkar för innovativ och konkurrenskraftig verksamhet och forskningsmiljö;



ökat deltagande på arbetsmarknaden genom förbättrade principer för anställning,
socialt arbete och utbildning;



förstärkning av hållbart och effektivt bruk av resurser för miljöanpassad tillväxt.

Arbete för innovativ och konkurrenskraftig verksamhet och forskningsmiljö
Investeringar fokuserar på att stärka innovationsaktivitet, speciellt för tillväxtföretag och
uppbyggnad inom utvalda specialiseringsområden. Dessutom utgör företagens
konkurrenskraft,
kommersialisering
av
innovationsoch
forskningsresultat,
internationalisering och mångfaldighet för den ekonomiska basen huvudområden när det
gäller investeringar. Nya former av samarbete som utnyttjar fördelarna med flerdisciplinär
expertis mellan företag, universitet, utvecklingsgrupper inom yrkesutbildningsinstitutioner
och offentliga sektorer, samt tredje sektorn, med bas i regionala styrkor stöds. När det gäller
landsbygdsområden stöder EJFLU tillväxt och utveckling av speciellt mycket små och små
företag, när det gäller att skapa bättre förutsättningar för att omvandla idéer och möjligheter
till marknadsanpassade produkter och tjänster. Förbättrade affärskunskaper, nätverk, förnyelse
och förberedelse för ändringar bland lantbruksverksamhet och andra landsbygdsföretag bidrar
till en god konkurrenskraft inom landsbygdsindustrier. Lantbruksverksamhetens engagemang
inom horisontellt, vertikalt och internationellt samarbete och funktioner inom snabbt växande
forskningsdata utvecklas. Förbättringar av informationsutbyte och nätverk på lokal, regional
och internationell nivå bland aktörer på landsbygden stöds. Experimentella
innovationsaktiviteter bidrar till utveckling av nya produkter, produktionssätt och tjänster i
landsbygdsområden. Åtgärder under EJFLU bidrar även till att skapa och urskilja lösningar
och expertis som ökar konkurrenskraften för företag inom landsbygdsområden. EJFLU stöder
även småskaliga bredbandsinvesteringar i glesbefolkade områden med € 12,6 miljoner.
Med stöd från EHFF, har konkurrenskraften i fiske- och jordbrukssektorn förbättrats genom
effektiva ansträngningar inom forskning och utveckling. Utvecklingsförhållanden inom
sektorn har förbättrats genom sociala, administrativa och tekniska innovationer.

Ökat deltagande på arbetsmarknaden genom förbättrade principer för anställning,
socialt arbete och utbildning
Socialfonden fokuserar på minskad arbetslöshet och speciellt arbetslösheten bland unga och
de med mindre gynnsam ställning på arbetsmarknaden; förlängning av arbetskarriärer och
balansering av tillgång och efterfrågan på arbetskraft och ökande mobilitet, förbättrad
hantering av strukturella förändringar och förbättrad produktivitet, kvalitet och välbefinnande
i arbetslivet. Fokus läggs även på att mildra könssegrering i arbete och utbildning.
Att verka för att ungdomar ska få arbete, förlängda yrkeskarriärer och förhindra utanförskap
är nyckelutmaningarna i Finland. Ett av målen för arbets- och industriutveckling är att öka
arbetsproduktiviteten och därmed konkurrenskraften och det allmänna välbefinnandet i
verksamheter och på arbetsplatser. Ökat engagemang, ökad arbetsmotivation och
tillfredsställelse och, framför allt, minskat utanförskap på arbetsmarknaden är nödvändiga
delar för högre produktivitet.
Investeringsprioriteringarna inom utbildning är: säkerställa tillgång på kunnig arbetskraft,
förstärkt professionell kunskap, innovativa fördelar och kreativa kunskaper hos arbetskraften,
förbättra tjänster under övergångsperioder, verka för jämställdhet inom utbildning, utnyttja
behoven av arbetsgivare som bas för träning och utbildning, utveckla tillgänglighet och
kvalitet för kompletterande tränings- och rådgivningstjänster och säkerställa anskaffning av
entreprenörskunskaper.
Investeringar i social inkludering fokuserar på: mobilisera den fulla potentialen vid
anställning och verka för välmående, hälsa, arbetskapacitet och funktionsförmåga hos
personer i arbetsför ålder, som saknar arbete, minska fattigdom och marginalisering och
förhindra socialt utanförskap, öka lokal, samhällsbaserad aktivitet och deltagande.
Förstärkning av hållbart och effektivt bruk av resurser för miljöanpassad tillväxt
Stöd från Eruf riktas speciellt mot innovationer och forskning inom innovativ energiteknik,
inklusive energiproduktion offshore och energibesparingar, smarta byggnader,
träkonstruktionsteknik, utveckling av modeller och processer samt pilotprojekt. När det gäller
Eruf blir nya produkter och tjänster med lågt koldioxidavtryck tillgängliga på marknaden
genom strategier för lågt koldioxidavtryck i tätorter och städer. Energieffektiviteten för små
och medelstora företag förbättras genom nya, energieffektiva innovationer och investeringar
som stöder hållbar tillväxt. Speciella möjligheter öppnas upp för nya typer av energitjänster,
affärsaktiviteter som sker på landsbygden och lösningar inom decentraliserad
energiproduktion.
Att övergå till en koldioxidsnål ekonomi utgör hög prioritet för Eruf i Finland: istället för 20
% (myndighetskrav) ägnar Finland 25 % till detta tematiska mål.
Åtgärder enligt EJFLU förbättrar effektiviteten och medvetenheten inom landsbygdsområden
i relation till energi och resurser, genom att erbjuda hjälp till utbildning, anskaffning av råd
och investeringar som är inriktade mot effektiv användning av råmaterial, energibesparing
och förbättrad energieffektivitet, samt en simultant hållbar och ekonomiskt försvarbar
användning av resurser som spänner över hela produktionsprocessen. Den decentraliserade

produktionen av förnybar energi stöds. Tack vare decentraliserade energilösningar minskar
växthusgasutsläppen och den lokala och regionala säkerheten i energiproduktionen förbättras.
EJFLU-stödet används för att öka användningen av miljöanpassade produktionsmetoder och
effektivare återvinning av näringsämnen inom jordbruk, vilket minskar den miljömässiga
påverkan på mark, dagvatten, grundvatten och luft. Miljökompensationsåtgärder och organisk
produktion används för att främja vattenskydd inom lantbruk, förhindra klimatförändringar
och förbättra anpassningen, fältfertiliteten och bevara och verka för biologisk mångfald inom
lantbruksmiljöer (inklusive underhåll av Natura 2000-nätverket) och landskapet. Stödet för
organisk produktion ökar och i takt med att organisk produktion blir populärare minskar
användningen av växtskyddsmedel.
Materialeffektiviteten och den hållbara användningen av naturresurser förbättras när
innovationer, utvecklingsåtgärder och företagsinvesteringar görs inom miljösektorn och nya
former av entreprenörskap framträder. Åtgärder vidtas för att utveckla ren teknik, en hållbar
hantering av naturresurserna, bio-ekonomi, användningsförhållanden för industrier och
driftsmodeller för att minska miljöpåverkan. Nya lösningar som stöder övergången till bioekonomi inom verksamheterna förbättrar material- och energieffektiviteten och skapar en ny,
hållbar, industriell bas.
Finland har valt att finansiera investeringar enligt 9 tematiska mål (av 11) definierade i
förordningar (TO7: "främja hållbara transporter och eliminera flaskhalsar i viktig
nätinfrastruktur" och TO11: ”förbättrad institutionell kapacitet och offentlig förvaltning...” har
inte valts). Detaljer kring stöd för tematiska mål presenteras i tabell 1.
Valt förväntat resultat
Finlands partneravtal fastställer europeiskt mervärde för Esi-fonderna i Finland, vilket ger
direkt hjälp till att uppnå målen inom strategi och implementering för "Europa 2020" med
landsspecifika rekommendationer. I allmänhet utvecklas investeringsstrategin för Esifonderna för att säkerställa koncentrationen av resurser och kritiska massinvesteringar och
därmed uppnå önskade ändringar i Finland gällande definierade behov, med speciell
fokusering på problem som bidrar till att öka vitaliteten i regionerna och konkurrenskraften i
ekonomin på lång sikt. Esi-fonderna kommer att hjälpa Finland när det gäller att nå de
nationella målen för EU2020 och dess flaggskeppsinitiativ:


F&U-utgifter i relation till GDP innebär en ökning från 3,73 % (2011) till 4,0 %
(2020).



Medlen kommer att bidra till att mångfaldiga den ekonomiska basen för finska
regioner via smart specialisering.



Internationaliseringen och konkurrenskraften i små och medelstora företag förstärks.



I relation till energimålen erbjuder Esi-fonderna ett signifikant bidrag till att öka
andelen förnybar energi från 33 % (2011) till 38 % (2020).



Medlen bidrar till en ökad sysselsättning (målet är 78 %) och minskad fattigdom och
minskat utanförskap (för 150 000 invånare).

Budget

Under perioden 2014-2020 tilldelas Finland omkring €1,47 miljarder enligt
sammanhållningspolitiken (Eruf och ESF) inklusive €161,3 miljoner för territoriellt
samarbete. Ytterligare €2,38 miljarder ägnas åt utveckling av lantbrukssektorn och
landsbygdsområden från EJFLU. Tilldelningen till EHFF uppgår till €74,4 miljoner. Detaljer
kring stöd presenteras i tabellen nedan.
Koncentrationen av medel för ett begränsat antal prioriteringar utgör en av huvudprinciperna
för den reformerade sammanhållningspolitiken. Finland koncentrerar Eruf-investeringarna
mycket kraftfullt: 100 % av tilldelade anslag är riktade mot forskning och innovation (TO1),
företagens konkurrenskraft (TO3) och en växling mot en ekonomi med låg koldioxidnivå
(TO4), inklusive 24,2 % för en ekonomi med låg koldioxidnivå. Den tematiska
koncentrationen är mycket kraftfull och ligger tydligt över de lägsta kraven.
Andelen för ESF vid utdelning av Esi-fonder uppgår till 39,5 % eller €515,4 miljoner och
uppfyller kraven för den minsta andelen (39,5 %).
Hela det finländska territoriet tillhör kategorin för mer utvecklade regioner.
Finland har fått en speciell tilldelning på €305,3 miljoner, med nordiska, glesbefolkade
områden som bas. Den här tilldelningen används i östra och norra Finland.
5 % av Eruf-stödet investeras i hållbar stadsutveckling, som implementeras genom
integrerade territoriella investeringar, främst i Finlands sex största städer. På fastlandet för
Finland RDP används 5,3 % av EJFLU-stödet till samhällsledd, lokal utveckling och på
Åland RDP används 5,5 %.
Över 48,8 % av det totala stödet bidrar till åtgärder mot klimatförändringar och anpassning.
Programarkitektur
Sammanhållningspolitiken förenklas genom ett minskat antal operationella program från sju
under föregående period till två under perioden 2014-20; Det blir två möjligheter att
finansiera program från flera håll (OP:er), som samfinansieras av Eruf och ESF (OP fastlandet
i Finland och OP Åland).
Dessutom finns det två landsbygdsutvecklingsprogram som finansieras av EJFLU (fastlandet i
Finland, RDP och Åland, RDP) och ett havs- och fiskeristödsprogram som finansieras av
EHFF.
Detaljer kring stöd presenteras i tabell 2.

Tabell 1. Finansiella stöd med tematiska mål (förutom territoriellt samarbete)
Tematiska mål
1. Stärka forskning,
teknisk utveckling och
innovation
2. Förbättra tillgången till,
och användandet av och
kvaliteten på
informations- och
kommunikationsteknik
3. Förbättra
konkurrenskraften för små
och medelstora företag,
lantbrukssektorn och
fiskeri- och
lantbrukssektorn
4. Stödja övergången till
en koldioxidsnål ekonomi
inom alla sektorer
5. Främja anpassning till
klimatförändringar,
riskförebyggande och
riskhantering
6. Bevara och beskydda
miljön och främja
resurseffektivitet
7. Främja hållbara
transporter och eliminera
flaskhalsar i viktig
nätinfrastruktur
8. Främja hållbar och
högkvalitativ
sysselsättning och stödja
arbetskraftens rörlighet
9. Främja social
inkludering samt bekämpa
fattigdom och
diskriminering
10. Investera i utbildning,
vidareutbildning och
yrkesutbildning för
färdigheter och livslångt
lärande
11. Förbättra den
institutionella kapaciteten
hos myndigheter och
aktörer och öka
effektiviteten hos den
offentliga förvaltningen
Teknisk hjälp
Totalt

Eruf

ESF

316 627 362

EJFLU

EHFF

Totalt

81 480 000

398 107 362

12 600 000

12 600 000

258 074 617

358 114 105

28 429 523

645 718 245

190 793 147

27 636 000

1 000 000

218 729 147

7 577 822

7 577 822

1 573 477 161

37 963 645 1 611 440 806
0

234 474 603

107 940 000

5 000 000

347 014 603

99 955 334

148 068 600

248 023 934

165 346 736

33 640 150

198 986 886

0

23 604 330
789 099 456

15 580 466
29 874 500
515 357 139 2 380 408 338

2 000 000
71 059 296
74 393 168 3 759 258 101

Tabell 2. Tilldelning till program
Operativt program

Tematiska mål täckta

ESI hittades

Tilldelning
(EUR)

OP fastland Finland

TO 1, 3, 4, 8, 9, 10

Eruf, ESF

1 299 461 095

OP Åland

TO 1, 3, 8, 9, 10

Eruf, ESF:

4 995 500

Politik för
landsbygdsutveckling,
Finlands fastland

TO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

EJFLU

2 359 699 339

Politik för
landsbygdsutveckling,
Åland

TO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

EJFLU

20 709 000

Havs- och fiskeripolitik

TO 3, 4, 6, 8

EHFF

74 393 168

