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POVZETEK 
 

Evropska komisija je 6. oktobra 2011 predstavila osnutek svežnja uredb za reformo 
kohezijske politike po letu 2013. Cilj te študije je kritično oceniti te predloge na podlagi 
pregleda najnovejših raziskav, dokumentov politike in proračunskega modeliranja ter 
predlagati priporočila za oblikovanje stališča Evropskega parlamenta v pogajanjih. 
Uvodnemu poglavju, kjer so podrobneje predstavljeni zakonodajni okvir, cilji, metodologija 
in struktura študije, sledi šest poglavij, ki po tematskih sklopih nudijo pregled predlogov 
reform.  
V drugem poglavju so predstavljeni prihodnji postopki ugotavljanja upravičenosti in 
dodeljevanja sredstev v okviru kohezijske politike EU. Uporabljeni so podatki Eurostata, 
ki so bili na voljo konec februarja 2012. Sedanji trendi regionalne gospodarske rasti in 
uporaba povprečij EU-27 bi občutno zmanjšali pokritost prebivalstva konvergenčnih regij v 
obdobju 2014–2020. Uvedba nove opredelitve regije v prehodu bo spremenila tudi vzorec 
posredovanja, saj bo vzpostavila kategorijo območja, upravičenega do pomoči, ki bo 
zajemalo več kot 11 odstotkov prebivalstva EU-15. Predlogi proračuna do leta 2020 skupno 
predlagajo rahlo zmanjšanje proračuna kohezijske politike. To bo večinoma pokrito z 
zmanjšanjem porabe na področju konvergence, čeprav se bo poraba na prebivalca rahlo 
povečala. Poraba na področju regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja se bo znatno 
povečala tako absolutno kot na prebivalca, poraba regij v prehodu pa se bo povečala za 
polovico. Intenzivnost pomoči za nekdanje konvergenčne regije, ki bodo prejemale najmanj 
dve tretjini prejšnjih sredstev, se bo razlikovala od drugih regij v prehodu, za katere 
mehanizem dodeljevanja sredstev ni jasno opredeljen. Finančno omejevanje bo imelo 
pomembno vlogo pri dodeljevanju finančnih sredstev, zlasti v najmanj uspešnih državah 
članicah. Predlagana zgornja meja za te države je bistveno nižja kot v obdobju 2007–2013 
in ima nasprotne učinke na države z nižjo rastjo.  

Tretje poglavje obravnava cilje kohezijske politike, za katere Komisija ne predlaga 
bistvenih sprememb. Nova zaveza v Pogodbi o teritorialni koheziji je sedaj jasnejša, vendar 
ostaja slabo opredeljena, v osnutku uredbe pa je velik poudarek na tematskih ciljih 
strategije Evropa 2020. Na ravni zasnove politike se predlaga racionalizacija, in sicer s 
(pre)oblikovanjem osrednjih ciljev. naložbe v rast in delovna mesta v vseh regijah in 
teritorialno sodelovanje. Poenostavitev je treba podpreti, ker pomaga ločevati cilje politike 
od različnih kategorij regij, ki prejemajo podporo. Vseeno cilji v zakonodaji niso 
obravnavani jaso in skladno, saj niso jasno navedeni cilji različnih skladov v splošnih 
določbah, izrazi zanje pa se v različnih uredbah o skladih ne uporabljajo dosledno (naloga, 
cilji in naloge). 

V četrtem poglavju je predstavljena teritorialna razsežnost. Komisija predlaga bolj 
lokalne in celostne posege prek instrumentov za lokalni razvoj in celostne teritorialne 
naložbe, ki bi jih vodila Unija, ter celosten pristop k teritorialnemu razvoju pri načrtovanju 
in bolj strateški pristop k teritorialnemu sodelovanju. Med državami članicami vlada 
nelagodje zaradi predpisovalnosti od zgoraj navzdol v določbah, zlasti zaradi pričakovane 
vključitve vseh teritorialnih instrumentov v pogodbe o partnerstvu in programe ter zaradi 
dodeljevanja 5 % sredstev razvoju mest naložb v razvoj mest na 5 %. Nadaljnje skrbi 
vzbujajo upravne zmogljivosti, potrebne za izvajanje celostnega teritorialnega pristopa. 
Močna tematska usmerjenost osnutkov uredb in splošnega strateškega okvira, ki poudarja 
cilje Evrope 2020, na splošno vzbuja upravičeno skrb o izgubljanju strateškega pristopa k 
teritorialnemu razvoju in koheziji. Tematska osredotočenost na Evropo 2020 predstavlja 
težavo tudi za cilj evropskega teritorialnega sodelovanja, kjer je treba pri programih 
pogosto obravnavati zapletene kombinacije potreb in izzivov; hkrati ni jasno, kako bo 
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teritorialno sodelovanje strateško usklajeno v pogodbah o partnerstvu in v pogodbah z 
drugimi državami članicami. 

Peto poglavje z naslovom strateška skladnost in načrtovanje se osredotoča na predloge 
za nov okvir načrtovanja in tematsko osredotočenost. 
Komisija je predložila osnutek skupnega strateškega okvira, ki ponuja možnosti za 
razširitev strateškega usklajevanja za različne sklade in politike EU. Vseeno bi politična 
odgovornost in legitimnost dokumenta na nacionalni ravni lahko bili okrnjeni, če Svet in 
Evropski parlament ne bosta uradno vključena v zakonodajno sprejetje dokumenta. 
Zasnova strateškega načrtovanja je deležna kritik zaradi manjkajoče teritorialne 
razsežnosti in prevelikega poudarka na Evropi 2020. Ob tem se pojavljajo vprašanja o 
prevelikem sklepanju pogodb in centralizaciji, vključno z uporabo usklajevalnih 
mehanizmov na področjih, kjer ima EU majhne pristojnosti. Obstajajo tehtni razlogi za 
koncentracijo izdatkov, vendar pa so predlogi za dodelitev tako v skladih kot med 
njimizapleteni in neskladni, države članice in druge zainteresirane strani pa so jih precej 
kritizirale, ker ustrezno ne odražajo teritorialnih potreb.  

Šesto poglavje vsebuje pregled novega okvira uspešnosti kot dela agende, usmerjene k 
rezultatom. Bistveni sestavni del so predhodni pogoji, ki pa morajo biti osredotočeni na 
povečanje učinkovitosti, povezani z naložbami kohezijske politike, omejeni v številu, 
spoštovati morajo subsidiarnost in temeljiti na skupnem in soglasnem dogovoru. Nekaj 
splošno predlaganih pogojev je zasnovanih tako, da bolj zagotavljajo skladnost s pravili 
drugih politik EU kot pa učinkovito dosego programskih ciljev. Razširitev makroekonomske 
pogojenosti iz kohezijskega sklada na strukturni sklad ni utemeljena. 

S pogojenostjo so tesno povezani predlogi za okvir uspešnosti in rezervo za uspešnost. Če 
je cilj izboljšati usmerjenost k rezultatom, se je treba bolj osredotočiti na kazalnike 
rezultatov, ne pa na izdatke ali učinke, kar se zdi, da predlaga uredba. Pojavljajo se tudi 
vprašanja o času pregleda uspešnosti, kakovosti podatkov o uspešnosti, metodoloških 
izzivih pri dokazovanju uspešnosti in skušnjavi po določanju lahko dosegljivih ciljev 
(gaming). Nadzorne sisteme je treba prilagoditi temu zasuku rezultatov. Pozdraviti je treba 
predlagano predhodno pogojenost o obstoju učinkovitega sistema kazalnikov rezultatov , 
vendar bi morali skupni kazalniki na ravni EU tudi jasno razločevati med kazalniki učinkov 
in rezultatov. Predlogi vrednotenja zagotavljajo dobro ravnotežje med potrebo po 
prožnosti, kar omogoča prilagajanje vrednotenja potrebam države članice, ter zahtevo po 
vrednotenju med obdobjem, da bi upravičili učinkovitost porabe. Več bi lahko bilo storjeno 
za to, da bi bila poročila o vrednotenju javno in pravočasno dostopna na ravni EU.   

Zakonodajni predlogi za obdobje 2014–2020 krepijo regulativno spodbudo državam 
članicam iz obdobja 2007–2013, naj povečajo svojo upravno zmogljivost pri uporabi 
sredstev iz skladov, vendar je osnutek koncepta Komisije, o načinu merjenja zmogljivosti 
še vedno nepopoln.  
Skupni akcijski načrti predstavljajo nov instrument, ki je usmerjen k uspešnosti in osnovan 
na pristopu, ki temelji na učinkih in je usmerjen na povrnitev izdatkov. Medtem ko sicer 
obstaja vrsta možnih izzivov, ki odražajo tiste pri rezervah za uspešnost, pa pobuda odpira 
prostor za preizkušanje možnosti, da se okrepi naravnanost k uspešnosti delov programov, 
in bi jo bilo treba spodbujati. V prihodnje bosta sistematično spremljanje in vrednotenje 
nujna za vključevanje, uporabo izkušenj in potenciala v druge oblike posegov (npr. 
infrastrukturna podpora v okviru ESSR).  
Nenazadnje pa osnutki uredbe in razprave o reformi skoraj ne obravnavajo vprašanja, kako 
okrepiti politično razpravo na visoki ravni in odgovornost za uspešnost na ravni EU, 
predvsem odgovornost pred Evropskim parlamentom. Za odpravo te vrzeli se predlaga 
uvedba okvira za prevzemanje odgovornosti za uspešnost. Sedmo poglavje je namenjeno 
predlogom za poenostavitev in zagotavljanje.  
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Komisija si zelo prizadeva, da bi poenostavila, izboljšala in poenotila sisteme in pravila, 
zlasti z vzpostavitvijo skupnih regulativnih okvirov in zahtev za različne sklade. Drugi 
ukrepi so namenjeni bolj večjemu zagotavljanju zakonitosti in pravilnosti. Na splošno se 
zakonodajni predlogi osredotočajo predvsem na poenostavitev za upravičence, še naprej pa 
se izmika poenostavitev za vodje nacionalnih in regionalnih programov. Za probleme, ki so 
povezani z upravno zapletenostjo in napakami v kohezijski politiki, ni preproste rešitve, cilji 
(ki si pogosto nasprotujejo) poenostavitve, zagotovil in uspešnosti pa bi morali biti bolj 
uravnoteženi. Zakonodajni predlogi in predlogi sprememb morajo biti osnovani na temeljiti 
predhodni oceni učinkov ukrepov v obdobju 2014–2020 pa jih je treba enako strogo in 
redno spremljati in vrednotiti . 

Zadnje poglavje združuje ugotovitve študije in politična priporočila za oblikovanje 
stališča Evropskega parlamenta.   
 Upravičenost in dodeljevanje sredstev  

1. Evropski parlament bi moral pozvati Komisijo, naj zagotovi oceno izvedljivosti 
srednjeročnega pregleda upravičenosti in možnosti za reševanje problema 
precejšnje nestanovitnosti. 

2. Komisijo bi bilo treba pozvati, naj pojasni merila za dodeljevanje sredstev regijamv 
prehodu in razvitejšim regijam. 

3. Od Komisije bi bilo treba zahtevati, naj pojasni svoje predloge za omejevanje in 
določi, kako namerava obravnavati škodljive učinke omejevanja. 

 Cilji 

4. Evropski parlament bi si moral prizadevati za uvedbo posebnih pojasnil uredb in 
predlogov sprememb: nov, samostojen naslov ali člen o „ciljih“ v skupnih določbah, 
ki navaja cilje vsakega sklada skladov skupnega strateškega okvira (SSO); dodatni 
odstavki pod opredelitvami, ki določajo cilje in/ali pojasnjujejo razliko med izrazi 
„namen“, „smotri“, „cilji“ in „naloge“; in standardizacija terminologije, ki se 
uporablja v uredbah za vse sklade, da bi se izognili medsebojno zamenljivi in 
nedosledni uporabi izrazov in razdelkov „namen“, „cilji“ in „naloge“: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_sl.cfm#1. 

 
 Teritorialna razsežnost  

5. Evropski parlament bi si moral prizadevati za okrepitev teritorialne razsežnosti v 
osnutku zakonodajnega svežnja. Zlasti skupni strateški okvir moral pri vsakem 
tematskem cilju vsebovati posebno poglavje in podpoglavja (Priloga 1 osnutka SSO) 
o teritorialni razsežnosti, določitvi teritorialnih načel, prednostnih nalogah in ukrepih 
s pomočjo Teritorialne agende 2020 kot referenčnega merila in z glavnimi 
povezavami glavne povezave med to agendo in Evropo 2020. Pogodbe o partnerstvu 
bi morale na strateški ravni določati, kako se uporabljajo ukrepi kohezijske politike 
za izkoriščanje teritorialnih možnosti, da bi uresničili strategijo Evropa 2020 v skladu 
s teritorialno agendo ter povečali teritorialno kohezijo na regionalni, nacionalni in 
evropskih ravni.  

6. V poročilih o izvajanju operativnih programov bi morale biti navedene informacije o 
teritorialni razdelitvi sredstev na podregionalni ravni (npr. razmejitve NUTS III/IV ali 
na najnižji ravni, kjer se podatki samodejno zbirajo v nadzornih sistemih) za vsak 
tematski cilj v programu.   

7. Evropski parlament bi moral zagovarjati: uporabo teritorialnih instrumentov, ki so 
neobvezni in katerih ustreznost morajo ustrezno utemeljiti države članice, v 
uredbenih določbah pa se nanašajo na posebne teritorialne instrumente v vsebini 
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pogodbe o partnerstvu (člen 14) Državam članicam je treba zagotoviti večjo 
prožnost v njihovem pristopu k trajnostnemu razvoju mest z zahtevo, da dodelitev 
sredstev določijo v pogajanjih s Komisijo na podlagi utemeljitve države članice o 
potrebah, zahtevani seznam mest pa bi moral biti okviren. 

8. Uredbe bi morale zahtevati, da naložbe v lokalni razvoj in integrirane teritorialne 
naložbe pod vodstvom Skupnosti podpirajo posebna dokazila v pogodbah o 
partnerstvu in nadaljnja predhodna vrednotenja programov za primerno upravno 
zmogljivost. 

9. Uredbe bi morale omogočati večjo prožnost programov evropskega teritorialnega 
sodelovanja glede na tematsko osredotočenost ukrepov, bodisi s povečanjem števila 
tematskih ciljev, ki jih je možno vključiti, ali z omejevanjem zahteve o kopičenju na 
odstotek dodeljenih sredstev (npr. 75 %). Nadalje bi bilo treba zagotoviti 
usklajevalni mehanizem med pogodbami o partnerstvu držav članic, ki sodelujejo v 
skupnem evropskem teritorialnem sodelovanju, npr. teritorialni memorandum o 
soglasju, ki določa glavna prednostna področja za sodelovanje in upošteva 
pomembne makroregionalne strategije in strategije za morske bazene. 

 Strateška skladnost in načrtovanje  

10. Komisija bi morala predlagati skupni strateški okvir, Svet in Evropski parlament pa 
bi ga morala potrditi po posvetovanju z Odborom regij in Evropskim ekonomsko-
socialnim odborom, po možnosti kot prilogo k splošni uredbi. 

11. Evropski parlament bi moral zagotoviti, da se kohezijski cilji iz Pogodbe primerno 
odražajo v vsebini pogodb o partnerstvu ter operativnih programov, vključno s 
teritorialnim in integriranim pristopom. Splošna uredba bi morala razjasniti, da bi 
morale pogodbe o partnerstvu in zlasti operativni programi najprej določiti strategijo 
uresničevanja ciljev EU za gospodarsko, socialno in teritorialno kohezijo; vsebina bi 
morala odražati teritorialni in integrirani pristop; poleg tega pa bi bilo treba vključiti 
določbe, ki omogočajo sprejetje programov, financiranih iz več skladov, vključno iz 
vseh skladov SSO, zvišanje praga navzkrižnega financiranja na najmanj 10 
odstotkov, prednostne osi pa bi morale združevati naložbene prednostne naloge iz 
različnih ciljev vseh skladov. 

12. V vsebini pogodb o partnerstvu in operativnih programih se je treba izogniti 
prekrivanju in podvajanju v vsebini pogodb o partnerstvu. Premisliti bi bilo treba o 
elementih in vrstah informacij, ki bi jih lahko vključili samo v programe, ter če bi 
bilo treba zožiti področje uporabe pri sklepu sklepa Komisije na nekatere glavne 
vidike pogodb o partnerstvu; postopki za načrtovanje in sprejetje pogodb o 
partnerstvu morajo biti prilagojeni teritorialnim posebnostim in ureditvam 
upravljanja, zlasti v državah, kjer so regije delno ali v celoti pristojne za regionalni 
razvoj.   

13. V uredbo bi morale biti vključene določbe, ki od držav članic in regij zahtevajo, da 
navedejo razloge za povečano stopnjo tematske osredotočenosti za vse sklade SSO 
ter pojasnijo, kako bo to pripomoglo k doseganju večje kritične mase za vrste 
izbranih naložb. V operativne programe bi bilo treba vključiti utemeljitev ter jo 
podrobneje oceniti v predhodnem vrednotenju. 

14. Evropski parlament bi moral zaprositi, da bi poročilo Komisije o pogajanjih o 
programu in rezultatih vsebovalo analizo povečane stopnje tematske 
osredotočenosti za vse države članice in na ravni EU v primerjavi z obdobjem 2007–
2013. 
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15. Dodeljena sredstva ESS bi morala biti določena na podlagi temeljite analize 
teritorialnih potreb in absorpcijske sposobnosti, dogovor o njih pa morajo 
sporazumno doseči Evropska komisija, države članice in regije. 

 Okvir uspešnosti 

16. Evropski parlament bi moral podpirati uvedbo predhodnih pogojev, vendar bi bilo to 
treba ponovno preučiti zaradi šibke utemeljitve makroekonomske politike z vidika 
kohezijske politike. Če je to zaradi širših političnih pritiskov neizvedljivo, 
makroekonomska pogojenost ne bi smela vsiljevati obveznih sprememb pogodb o 
partnerstvu ali programov in bi morala vsa plačila državam članicam zagotoviti iz 
proračuna EU.  

17. Evropski parlament bi moral podpreti okvir uspešnosti/rezervo pod pogojem, da: je 
vezan na rezultate; se ga izvede na točki časovnega načrta izvajanja programa, ko 
je upravičeno pričakovati pomembne rezultate; se ga izvaja z verodostojnim 
nadzorom informacij in metodologijami ocenjevanja in je namenjen za kakovostne 
projekte. Brez teh pogojev (zlasti glede podatkov) je težko utemeljiti upravno 
obremenitev, povezano z rezervo. 

18. Parlament bi moral podpreti predlog Komisije za učinkovite sisteme spremljanja, ki 
temelji na rezultatih, in vrednotenja, ter poskrbeti, da Svet med pogajanji ne bi 
oslabil predhodnega pogoja o statističnih sistemih in kazalniki rezultatov. Treba bi 
bilo podpreti tudi predlagano uporabo skupnih kazalnikov na ravni EU in posebnih 
programskih kazalnikov na ravni držav članic, pri čemer je treba zagotoviti 
doslednost pristopa pri vseh skladih. Evropski parlament bi moral podpreti predlog 
Komisije za krepitev vrednotenja, vsekakor pa bi si moral prizadevati za čim večjo 
preglednost in dostopnost vseh rezultatov vrednotenja, s čimer bi odločitve 
sprejemali na podlagi podatkov. 

19. Komisija bi morala razviti učinkovita merila in kazalnike za merjenje ter 
spremljanje napredka upravne uspešnosti in zmogljivosti; to je bistvena naloga pred 
uvedbo novega kroga programov leta 2014. 

20. Podpreti bi bilo treba pobudo za skupni akcijski načrt, saj bi lahko predstavljal 
uporaben poskusni primer v prihodnje, kako okrepiti usmerjenost k uspešnosti v 
nekaterih delih programov. 

21. Evropski parlament bi moral zahtevati, da bi bilo treba prednostno uvesti okvir EU 
glede odgovornosti za uspešnost pri kohezijski politiki, ki bi vključeval: letno 
poročanje Komisije Parlamentu; letno razpravo v Svetu in medsebojni pregled v novi 
skupini na visoki ravni; ter ponovno osredotočenje poročil držav članic o izvajanju 
na rezultate. 

22. Treba bi bilo povečati usmerjenost k uspešnosti mehanizmov poročanja, in sicer: (a) 
s pregledom letnega poročila Komisije o kohezijski politiki, da se bolj poudari 
vprašanja uspešnosti; (b) z okrepljenimi in zavezujočimi obvezami o minimalnih 
standardih za poročanje o uspešnosti v poročilih držav članic o izvajanju (določeno v 
uredbi in navodilih Komisije o vsebini poročil); in (c) s povečano preglednostjo prek 
uredbene določbe, ki zahteva, da so vsa letna poročila o izvajanju v celoti objavljena 
na spletu do junija naslednje leto. 

 Poenostavitev in zagotovilo  

23. Zaradi velikega poudarka na iskanju upravnih prihrankov za upravičence v predlogih 
Komisije mora biti glavna prednostna naloga Evropskega parlamenta pri oblikovanju 
regulativnih sprememb, da poenostavi vsakodnevno upravljanje za organe 
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upravljanja, vključno z upoštevanjem različnih upravnih ureditev na nacionalni in 
regionalni ravni. 

24. Stališče Parlamenta je treba oblikovati s pomočjo sistematične ocene upravnih 
stroškov reforme. Zunanje študije Komisije o upravnih stroških morajo biti zato na 
voljo Parlamentu ali objavljene čim prejnaročiti pa bi bilo treba tudi študije za 
spremljanje, da bi ocenili učinke ukrepov za poenostavitev med obdobjem 2014–
2020.  

25. Jedro okvira odgovornosti za uspešnost bi morala biti poenostavitev. Potreben je 
strukturiran sistem poročanja Komisije Evropskemu parlamentu o učinkih in 
rezultatih ukrepov za poenostavitev v obdobju 2014–2020.  


