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Izvleček 

Cilj pričujoče študije je oceniti razvoj in izvajanje strateške skladnosti 

kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Avtorji študije na podlagi 

analize dokumentov in razgovorov z organi držav članic ugotavljajo, da 

se je stanje v celoti gledano v primerjavi s preteklim obdobjem 

izboljšalo, vendar obenem izpostavljajo tudi številne izzive, povezane z 

zagotavljanjem strateško skladnega pristopa med različnimi evropskimi 

strukturnimi in investicijskimi skladi ter ostalimi politikami EU, s katerimi 

se bodo morale soočiti tako EU kot tudi njene države članice.  

 

 

 

IP/B/REGI/IC/2014-029 Februar 2015 

PE 540.354  SL 



 

 

Ta dokument je naročil Odbor za regionalni razvoj Evropskega parlamenta. 

 

AVTORJI 

Stefan Kah (EPRC) 
Carlos Mendez (EPRC) 
John Bachtler (EPRC) 
Stephen Miller (EPRC) 

 

ODGOVORNA OSEBA 

Diána Haase 
Tematski sektor za strukturno in kohezijsko politiko 
Evropski parlament 
B-1047 Bruselj 

E-naslov: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 

 

UREDNIŠKA POMOČ 

Valérie Wiame 

 

JEZIKOVNE RAZLIČICE 

Izvirnik: EN 

 

 

O IZDAJATELJU 

Če se želite obrniti na tematski sektor ali se naročiti na njegov mesečni bilten, pišite na: 

poldep-cohesion@europarl.europa.eu 

 

Rokopis dokončan Februar 2015. 

V Bruslju, © Evropski parlament, 2015. 

 

Ta dokument je na voljo na spletnem mestu: 

http://www.europarl.europa.eu/studies 

 

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI 

Za mnenja, izražena v tem dokumentu, so odgovorni izključno avtorji in ne predstavljajo 

nujno uradnega stališča Evropskega parlamenta. 

Razmnoževanje in prevajanje za nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da 

se navede vir ter da je izdajatelj o tem predhodno obveščen in prejme izvod.

http://www.europarl.europa.eu/studies


 

 

POVZETEK 

Strateška skladnost je osrednji element reforme kohezijske politike za obdobje 2014–

2020, ki je potekala leta 2013. V tej študiji je podana kritična ocena razvoja in izvajanja 

strateške skladnosti kohezijske politike, ki temelji na analizi dokumentov in razgovorih, 

opravljenih z organi držav članic, pristojnimi za načrtovanje programov v okviru 

sporazumov o partnerstvu in operativnih programov za obdobje 2014–2020. Študija se 

osredotoča na štiri področja, za katera velja, da so ključna za strateško usmeritev 

kohezijske politike, in sicer na strateške okvire EU, nacionalne strateške okvire, 

tematsko osredotočenost ter strukturo, upravljanje in vodenje programov. 

Strateški okviri EU 

Novost, ki je bila na področju zakonodaje uveljavljena v obdobju 2014–2020, predvideva 

uporabo krovne uredbe o skupnih določbah, ki pokriva pet skladov na različnih področjih 

politik. V primerjavi s strateškimi smernicami Skupnosti za obdobje 2007–2013 je skupni 

strateški okvir, ki je priložen uredbi o skupnih določbah, zastavljen širše, bolje utemeljen 

in doslednejši. Skupni strateški okvir so pozdravili tudi predstavniki organov upravljanja, 

odgovorni za načrtovanje programov, ki so mnenja, da gre za praktično in koristno 

orodje, čeprav je njegov vpliv na postopek načrtovanja programov drugotnega pomena v 

primerjavi z nacionalnimi strateškimi okviri. 

Nacionalni strateški okviri  

Novi sporazumi o partnerstvu so strateški načrti z opredeljenimi prednostnimi nalogami, 

ki pokrivajo pet evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Sporazumi, ki se 

pripravljajo na podlagi pogajanj med Evropsko komisijo in organi držav članic, 

zagotavljajo več možnosti ne le za usklajevanje med različnimi strukturnimi in 

investicijskimi skladi, ampak tudi za usklajevanje omenjenih skladov s politikami EU in 

držav članic. V praksi se pravila o usklajevanju v različnih državah članicah močno 

razlikujejo, med drugim tudi z vidika njihove formalnosti, kljub temu pa organi 

upravljanja izražajo previden optimizem, da bodo načrtovani ali uvedeni strukture in 

sistemi izkoriščali sinergije in prispevali k večji usklajenosti kot v obdobju 2007–2013. 

Države članice so bile med postopkom načrtovanja programov dejavne tudi pri 

uveljavljanju načela partnerstva. Vzpostavile so usmerjevalna telesa ali delovne skupine, 

ki temeljijo na partnerstvu in so zadolžena za oblikovanje vseh ali le določenega števila 

sporazumov o partnerstvu in operativnih programov. Dogodke, povezane z javnimi 

posvetovanji, so dopolnile z različnimi oblikami posvetovanja in razširjanja informacij 

prek spleta. Zdi se, da so priporočila po posameznih državah odigrala omejeno vlogo pri 

pripravi nacionalnih strateških okvirov, kljub temu pa so države članice ta priporočila 

večinoma izpolnile. 

Tematska osredotočenost  

Nove zahteve po tematski osredotočenosti v obdobju 2014–2020 so v večini držav članic 

pomembno vplivale na načrtovanje programov. Višina sredstev iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj (ESRR) ali Kohezijskega sklada, ki so bila dodeljena tematskim ciljem 

od 1 do 4 (RTRI, IKT, konkurenčnost MSP in nizkoogljično gospodarstvo) , se je znatno 

povečala, naložbe v infrastrukturo pa so bile v primerjavi z obdobjem 2007–2013 manj 

pomembne. Pogajanja o razporeditvi sredstev med različne cilje niso bila enostavna; 

številne države članice so kritizirale obseg sredstev, ki je na voljo za uravnoteženje 

tematske osredotočenosti s podporo, namenjeno prednostnim nalogam na nacionalni 

ravni. Organi upravljanja se načeloma sicer strinjajo s posebnimi določbami glede 

namenske vezave sredstev (trajnostni razvoj mest, deleži Evropskega socialnega sklada 

(ESS)), vendar bi želeli več prožnosti. Prevladuje mnenje je, da so razlike v pravilih o 

namenski vezavi, ki obstajajo na regionalni ravni, nekoristne, saj so regionalne 

kategorije preveč toge in ne odražajo regionalnih posebnosti. 

 

 



 

 

Struktura, upravljanje in vodenje programov 

Uredba o skupnih določbah za obdobje 2014–2020 je deležna široke podpore in naj bi po 

pričakovanjih prispevala k večji doslednosti in usklajenosti pri načrtovanju in izvajanju 

porabe sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Kljub temu pa številni 

organi upravljanja menijo, da uredba ni dovolj ambiciozna, glede na to, da se ločene 

uredbe, ki veljajo za posamezne sklade (zlasti za Evropski kmetijski sklad za razvoj 

podeželja (EKSRP)), še vedno uporabljajo. 

V primerjavi z obdobjem 2007–2013 je v številnih državah članicah prišlo do pomembnih 

sprememb v strukturi programov, ki naj bi olajšale učinkovitejše institucionalno 

usklajevanje med različnimi skladi; večina držav članic je pozdravila možnost izvajanja 

operativnih programov, financiranih iz več skladov, vendar imajo še vedno nekatere 

pomisleke glede upravnih zapletov (npr. zaradi ločenih uredb). Celoviti teritorialni 

pristopi lahko predstavljajo koristna orodja za zagotavljanje strateške skladnosti na 

lokalni/regionalni ravni. Tudi vloga, ki jo ima Komisija pri nudenju podpore ciljem 

strateške skladnosti, je večinoma pozitivno ocenjena. Kljub temu pa je mogoče zaslediti 

nekaj kritik na račun doslednosti in skladnosti stališč in nasvetov, ki jih pripravljajo 

različni generalni direktorati. Organi upravljanja namreč menijo, da nadaljnje izvajanje 

„sektorskega pristopa“  za evropske strukturne in investicijske sklade na ravni EU (kjer 

so za različne sklade zadolženi različni oddelki) kljub prizadevanjem za izboljšanje 

posvetovanja in sodelovanja med posameznimi službami znotraj Komisije omejuje 

usklajen pristop. 

Sklepi in priporočila 

1. Skupni strateški okvir je zagotovil jasno opredelitev ciljev in prednostnih nalog 

EU. 

2. Dokumenti o stališčih Komisije so nacionalnim organom omogočili jasno 

razumevanje najverjetnejših pogajalskih izhodišč Komisije. 

3. Tematska osredotočenost bo, vsaj na ravni načrtovanja programov, dosežena. 

4. Izraženi so pomisleki glede postopnega „preoblikovanja“ kohezijske politike v 

tematsko politiko, pri čemer obstaja nevarnost, da bo ta spregledala svoj 

kohezijski namen. 

5. Pri upravljanju skladov je treba doseči večje strateško povezovanje in 

usklajevanje. 

6. Zdi se, da je bilo načelo partnerstva med postopkom načrtovanja programov 

na splošno upoštevano. 

7. Ni veliko dokazov o poenostavitvi. 

8. Učinkovitost in koristnost možnosti za celovit teritorialni razvoj zaenkrat še 

nista jasno izraženi. 

9. Vloga Komisije v procesu pogajanj je ocenjena kot koristna. 

10. Priprava na proces reforme politike za obdobje 2014–2020 je bila, vsaj v 

primerjavi z obdobjem 2007–2013, precej odprta in vključujoča. 

Na podlagi teh sklepov so podana naslednja priporočila: 

 Bilo bi koristno, če bi razmislili o pristopu, ki bi temeljil na večjem 

sodelovanju med Evropsko komisijo in državami članicami, tako pri oblikovanju 

skupnega strateškega okvira kot tudi pri pripravi dokumentov o stališčih. 

 Treba je narediti še več na področju povezovanja evropskih strukturnih 

in investicijskih skladov ter usklajevanja med generalnimi direktorati Komisije. 

 Uveljavljanje načela partnerstva v fazi izvajanja programov bi moral 

nadzorovati Evropski parlament. 

 Priporoča se tudi strog nadzor Evropskega parlamenta nad strateško 

skladnostjo in uspešnostjo kohezijske politike. 

 Treba je zagotoviti tesnejše usklajevanje znotraj Evropskega 

parlamenta, zlasti pa tesnejši dialog med štirimi odbori, pristojnimi za evropske 

strukturne in investicijske sklade. 

 


