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EKONOMSKA, SOCIALNA IN TERITORIALNA KOHEZIJA

Evropska unija krepi svojo ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo, da bi pospešila
vsesplošni skladni razvoj. Njen cilj je zlasti zmanjšanje razlik med stopnjami razvitosti
različnih regij. Med zadevnimi regijami se posebna pozornost namenja podeželju, območjem,
ki jih je prizadela industrijska tranzicija, in regijam, ki so hudo in stalno prizadete zaradi
neugodnih naravnih ali demografskih razmer, kot so najsevernejše regije z zelo nizko gostoto
prebivalstva ter otoške, čezmejne in gorske regije.

PRAVNA PODLAGA

Členi od 174 do 178 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

OZADJE

Od vsega začetka so bile v Evropski skupnosti (zdaj Evropski uniji) prisotne velike teritorialne
in demografske razlike, ki bi lahko ovirale povezovanje in razvoj v Evropi. Že na začetku so bili
z rimsko pogodbo (1957) določeni solidarnostni mehanizmi v obliki dveh strukturnih skladov:
Evropskega socialnega sklada (ESS) in Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega
sklada (usmerjevalni oddelek EKUJS). Leta 1975 so bili z ustanovitvijo Evropskega sklada za
regionalni razvoj (ESRR) uvedeni regionalni vidiki. Leta 1994 je bil oblikovan še Kohezijski
sklad. Vendar so imele te pobude dolgo na razpolago zgolj skromna sredstva.
Z Enotnim evropskim aktom iz leta 1986 je postala za ekonomsko in socialno kohezijo pristojna
Evropska skupnost. Leta 2008 je bila z Lizbonsko pogodbo uvedena še tretja razsežnost kohezije
EU: teritorialna kohezija. Ti trije vidiki kohezije so podprti s kohezijsko politiko in strukturnimi
skladi.

CILJI

Krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije je eden glavnih ciljev EU. Precejšen del
dejavnosti in proračuna je namenjen zmanjšanju razlik med regijami s posebnim poudarkom na
podeželskih območjih, območjih, ki jih je prizadela industrijska tranzicija, in regijah s težkimi
in stalnimi naravnimi ali demografskimi omejitvami.
EU uresničevanje teh ciljev podpira z:
— usklajevanjem gospodarskih politik;

— izvajanjem politik EU;

— uporabo strukturnih skladov (usmerjevalnega oddelka EKUJS, ESS, ESSR), Evropsko
investicijsko banko in drugimi obstoječimi finančnimi instrumenti (npr. Kohezijskim
skladom).
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Usmerjevalni oddelek je sestavni del Evropskega kmetijskega in usmerjevalnega jamstvenega
sklada. V okviru kohezijske politike Unije usmerjevalni oddelek EKUJS podpira razvoj
podeželja in izboljšanje kmetijske infrastrukture.
Evropski socialni sklad je poglavitni instrument Unije, ki podpira ukrepe, usmerjene v
preprečevanje brezposelnosti in spopadanje z njo, razvijanje človeških virov in krepitev socialne
vključenosti na trg delovne sile. Financira pobude, ki spodbujajo visoko stopnjo zaposlenosti,
enake možnosti za moške in ženske, trajnostni razvoj ter ekonomsko in socialno kohezijo.
Evropski sklad za regionalni razvoj je namenjen pomoči pri odpravljanju največjih razvojnih
neravnovesij v EU. Podpira regije, ki zaostajajo v razvoju, in preobrazbo nazadujočih
industrijskih regij.
Kohezijski sklad zagotavlja finančne prispevke za projekte, ki so povezani z okoljem in
vseevropskimi omrežji na področju prometne infrastrukture. Do tega sklada lahko dostopajo
samo države članice, katerih bruto nacionalni dohodek na prebivalca je manjši od 90 %
povprečja EU.
Za zagotavljanje učinkovite uporabe strukturnih skladov je treba upoštevati naslednja načela:
— skladi se organizirajo po ciljih in regijah;

— partnerstvo med Komisijo, državami članicami in regionalnimi organi pri načrtovanju,
izvajanju in nadzorovanju uporabe skladov;

— načrtovanje pomoči;

— dodatnost prispevkov Unije in držav članic.

Dodeljevanje finančnih sredstev Unije, ki so namenjena kohezijski politiki, je osredotočeno na
dva osnovna cilja:
— naložbe za rast in delovna mesta – za krepitev trga dela in regionalnih gospodarstev;

— evropsko teritorialno sodelovanje – podpora koheziji EU s sodelovanjem na čezmejni,
nadnacionalni in medregionalni ravni.

DOSEŽKI

Od leta 1988 se je proračun za kohezijsko politiko Unije močno povečal, s čimer je ta
poleg skupne kmetijske politike postala ena količinsko najpomembnejših politik Unije. V
obdobju finančnega načrtovanja 2007–2013 je bilo preprečevanju ekonomskih, socialnih in
teritorialnih razlik skupaj namenjenih približno 355 milijard EUR (v cenah iz leta 2011).
Sredstva so bila porabljena za različne dejavnosti, kot so gradnja cest, okoljevarstvo, naložbe
v inovativna podjetja, ustvarjanje delovnih mest in poklicno usposabljanje. Za obdobje 2014–
2020 je za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo predvidenih 325 milijard EUR (v cenah
iz leta 2011).

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament zelo dejavno podpira krepitev ekonomske, socialne in teritorialne
kohezije EU. Zakonodaja o kohezijski politiki in strukturnih skladih se pripravlja po rednem
zakonodajnem postopku, kjer ima Parlament enake pristojnosti kot Svet.
Parlament je dejavno sodeloval pri pogajanjih za reformo kohezijske politike po letu 2013. S to
reformo so bile opredeljene prednostne naloge in instrumenti prihodnjih ukrepov EU, katerih
namen je krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije. Parlament je odločno podprl
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tudi predloge za obsežno in učinkovito kohezijsko politiko, za katero so potrebna tudi zadostna
finančna sredstva.
Jacques Lecarte
11/2017
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