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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o naložbah za delovna mesta in rast: spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije v Uniji
(2014/2245(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju šestega poročila Komisije o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji z 
naslovom „Naložbe za delovna mesta in rast: krepitev ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije v Evropski uniji“ z dne 23. julija 2014 (v nadaljevanju: šesto 
poročilo o koheziji),

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) ter zlasti členov 4, 162 in 
od 174 do 178 Pogodbe,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za 
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1083/2006 (v nadaljevanju: „uredba o skupnih določbah“)1,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in posebnih določbah o cilju 
naložbe za rast in delovna mesta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/20062,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1081/20063,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
decembra 2013 o posebnih določbah za podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj 
za cilj evropskega teritorialnega sodelovanja4,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 o Evropskem združenju za 
teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje 
ustanavljanja in delovanja takih združenj5,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 

1 UL L 347, 20.12.2013, str. 320.
2 UL L 347, 20.12.2013, str. 289.
3 UL L 347, 20.12.2013, str. 470.
4 UL L 347, 20.12.2013, str. 259.
5 UL L 347, 20.12.2013, str. 303.
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decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1084/20061,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–20202,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/20023,

– ob upoštevanju Teritorialne agende Evropske unije 2020: za vključujočo, pametno in 
trajnostno Evropo različnih regij, sprejete na neformalnem zasedanju ministrov za 
prostorsko načrtovanje in teritorialni razvoj 19. maja 2011 v mestu Gödöllő na 
Madžarskem,

– ob upoštevanju osmega poročila Komisije o napredku o ekonomski, socialni in 
teritorialni koheziji z naslovom „Mestna in regionalna razsežnost krize“ z dne 26. junija 
2013,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. januarja 2014 o pametni specializaciji: mrežno 
povezovanje centrov odličnosti za učinkovito kohezijsko politiko4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. januarja 2014 o pripravljenosti držav članic 
EU za učinkovit in pravočasen začetek novega programskega obdobja kohezijske 
politike5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. februarja 2014 o 7. in 8. poročilu Komisije o 
napredku kohezijske politike Evropske unije ter strateškem poročilu 2013 o izvajanju 
programov 2007–20136,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. novembra 2014 o zamudah pri začetku 
izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–20207,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. oktobra 2011 z naslovom „Okvir za 
naslednjo generacijo inovativnih finančnih instrumentov – platformi EU za lastniški 
kapital in dolg“ (COM(2011)0662),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. novembra 2014 z naslovom „Naložbeni 
načrt za Evropo“ (COM(2014)0903),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. januarja 2015 z naslovom „Kako čim bolje 
izkoristiti prožnost v okviru obsoječih pravil Pakta za stabilnost in rast“ 
(COM(2015)0012),

1 UL L 347, 20.12.2013, str. 281.
2 UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
3 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0002.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0015.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0132.
7 Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0068.
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– ob upoštevanju posebnega poročila Evropskega računskega sodišča z naslovom 
„Finančni instrumenti za MSP, ki jih sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj“ 
(posebno poročilo št. 2/2012),

– ob upoštevanju sklepov Sveta o šestem poročilu o ekonomski, socialni in teritorialni 
koheziji: naložbe za delovna mesta in rast, ki ga je sprejel Svet za splošne zadeve 
(kohezija) dne 14. novembra 2014,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 3. decembra 2014 o šestem poročilu o 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji1,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 
21. januarja 2015 o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Šesto poročilo o 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji: naložbe za delovna mesta in rast“2,

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

A. ker ni mogoče zanikati odločilne vloge kohezijske politike EU pri zmanjševanju razlik 
med regijami, spodbujanju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije med državami 
članicami ter spodbujanju ustvarjanja delovnih mest; ker je kohezijska politika v 
realnem gospodarstvu glavna naložbena politika na ravni EU in uveljavljen 
spodbujevalec rasti in ustvarjanja delovnih mest v EU, njen proračun do leta 2020 pa 
znaša več kot 350 milijard EUR; ker je v nekaterih državah članicah glavni vir javnih 
naložb; ker so številne ocenjevalne metode potrdile njene konkretne in vidne rezultate;

B. ker so se cilji kohezijske politike sčasoma upravičeno spremenili in je sama politika 
postala tesneje povezana s splošnim političnim programom EU; ker bi bilo treba kljub 
temu okrepiti prvotno vlogo kohezijske politike, in sicer povečanje ekonomske, socialne 
in teritorialne kohezije v vseh regijah EU; ker na kohezijsko politiko ne smemo gledati 
le kot na sredstvo za doseganje ciljev strategije Evropa 2020 ter drugih razvojnih 
strategij;

C. ker so s pomočjo tematske osredotočenosti viri kohezijske politike usmerjeni v omejeno 
število strateških ciljev, ki omogočajo hitrejšo rast;

D. ker so sporazumi o partnerstvu in operativni programi strateški instrumenti za 
usmerjanje naložb v državah članicah in njihovih regijah iz členov 14, 16 in 29 uredbe o 
skupnih določbah, in ker so določeni roki za njihovo predložitev in sprejetje, v skladu s 
katerimi bi sporazumi o partnerstvu morali biti sprejeti najpozneje do konca avgusta 
2014, operativni programi pa najpozneje do konca januarja 2015;

E. ker je Svet na neformalnem srečanju v mestu Gödöllő na Madžarskem leta 2011 
prihodnja predsedstva Sveta v letih 2015 in 2016 zaprosil, naj ocenijo teritorialno 
agendo EU 2020 ter ob upoštevanju njenega delovanja v praksi preučijo, ali bi bilo treba 
opraviti njeno revizijo, ter naj morebitno revizijo tudi vodijo;

1 UL C 19, 21.1.2015, str. 9.
2 Mnenje z dne 21. januarja 2015 (EESC 4756/2014 - ECO/370) (še ni objavljeno v Uradnem listu).
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Dosežki in izzivi kohezijske politike v okviru gospodarske in finančne krize (programsko 
obdobje 2007–2013)

1. poudarja, da so naložbe kohezijske politike znatno ublažile negativne učinke 
gospodarske in finančne krize ter so regijam dale stabilnost tako, da so zagotovile dotok 
finančnih sredstev v času, ko so nacionalne in regionalne javne in zasebne naložbe 
strmo upadle;

2. poudarja, da je kohezijska politika dokazala, da se je sposobna s prožnimi ukrepi hitro 
odzvati za zmanjšanje likvidnostne vrzeli za države članice in njihove regije; ukrepi 
vključujejo zmanjšanje nacionalnega sofinanciranja in zagotovitev dodatnih predplačil, 
pa tudi preusmeritev 13 % vseh finančnih sredstev (45 milijard EUR) v podporo 
gospodarski dejavnosti in zaposlovanju z neposrednimi učinki;

3. pozdravlja nedavno reformo kohezijske politike, katere namen je bilo spopadanje s temi 
težavami in je temeljila na doslednem strateškem okviru za obdobje 2014–2020, z 
jasnimi cilji in spodbudami za vse operativne programe; poziva vse vključene subjekte, 
naj zagotovijo učinkovito in uspešno izvajanje novega zakonodajnega okvira za 
kohezijsko politiko;

4. poudarja, da je stabilno fiskalno in gospodarsko, pa tudi ureditveno, upravno in 
institucionalno okolje ključnega pomena za učinkovito kohezijsko politiko; poudarja, da 
bi morala biti kohezijska politika, da bi dosegla kohezijske cilje in cilje strategije 
Evropa 2020, tesno usklajena s sektorskimi politikami in drugimi investicijskimi načrti 
EU;

Težave z izvajanjem in plačili

5. izraža veliko zaskrbljenost zaradi znatne zamude pri izvajanju kohezijske politike za 
obdobje 2014–2020, vključno z zamudo pri sprejetju operativnih programov, saj jih je 
bilo ob koncu leta 2014 sprejetih le nekaj čez 100, pa tudi zaradi zaostanka pri plačilih 
za programsko obdobje 2007–2013 v višini približno 25 milijard EUR; poudarja, da te 
zamude spodkopavajo verodostojnost kohezijske politike ter njeno učinkovitost in 
trajnost, s čimer ogrožajo zmogljivost nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov za 
načrtovanje ter izvajanje Evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 
2014–2020;

6. poudarja, da je omenjeni zaostanek iz naslova 1b proračuna EU najpomembnejši 
neposredni dejavnik, ki ogroža izvajanje kohezijske politike, tako v prejšnjem, kot 
predvidoma tudi v tekočem programskem obdobju (2014–2020); ponovno poudarja, da 
subjekti kohezijske politike na terenu močno, včasih skrajno, občutijo posledice tega 
zaostanka; zato poziva Komisijo, naj izdela načrt, v katerem bo predvidela natančno 
časovnico konkretnih postopnih političnih ukrepov, ki bodo podprti z namenskimi 
proračunskimi sredstvi, da bi se zmanjšal in nato popolnoma odpravil zaostanek; 
prepričan je, da bi prvi cilj teh ukrepov moral biti, da se v letu 2015 zmanjšanje tega 
zaostanka konkretno občuti;

7. poudarja, da bo nujno treba začeti izvrševati operativne programe takoj, ko bodo 
sprejeti, da bi se dosegli čim boljši rezultati naložb, spodbudilo ustvarjanje delovnih 
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mest in povečala rast proizvodnje, Komisija in države članice pa bi se morale karseda 
prizadevati, da se pospeši sprejetje teh programov; zahteva, da Komisija, ob tem, da se 
še naprej osredotoča na kakovost in potrebo, da se nadaljuje boj proti goljufijam, preuči 
vse možnosti za racionalizacijo notranjih postopkov, da se zagotovi, da se obravnavajo 
tudi operativni programi, predlagani po roku 24. novembra 2014; je seznanjen z 
dejstvom, da sta za sprejetje operativnih programov predvidena dva scenarija, oba pa 
pomenita nadaljnje zamude pri začetku izvajanja;

8. ob upoštevanju povedanega poziva Komisijo, naj Parlamentu predstavi predvidene 
ukrepe in časovni načrt za čim prejšnjo olajšanje izvajanja operativnih programov ter 
naj pojasni učinek zamud pri plačilih na začetek izvajanja novih operativnih programov 
in predloži rešitve, da bi se karseda omejila škoda; poleg tega zahteva, naj Komisija v 
okviru poročila o izidu pogajanj iz člena 16(3) uredbe o skupnih določbah analizira 
možni učinek poznega začetka izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020 na 
rast in delovna mesta in naj izda priporočila na podlagi pridobljenih izkušenj;

Kohezijska politika kot temelj pametnih, trajnostih in vključujočih naložb v obdobju 
2014–2020

9. ponovno poudarja prvotno vlogo kohezijske politike, in sicer spodbujanje 
ekonomskega, socialnega in teritorialnega razvoja ter zmanjševanje razlik med regijami; 
poudarja, da politika po svoji naravi in izvirni zasnovi, kakor ju določajo Pogodbe, 
neizogibno prispeva k doseganju ciljev Unije, zlasti ciljev strategije Evropa 2020 za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast;

10. pozdravlja novi Evropski sklad za strateške naložbe in njegov potencialni učinek 
vzvoda; poziva vpletene strani, naj gradijo na izkušnjah z izvajanjem evropskega načrta 
za oživitev gospodarstva leta 2008, zlasti kar zadeva pametne naložbe; poziva k 
uskladitvi vseh naložbenih politik EU, zlasti kohezijske politike, da bi se zagotovilo 
njihovo dopolnjevanje in v izogib podvajanju; predlaga, da bi izvajanje tega novega 
naložbenega načrta temeljilo na izkušnjah skupnih pobud JEREMIE, JESSICA in 
JASMINE, ki so omogočile povečanje uspešnosti strukturnih skladov z 
1,2 milijarde EUR v obdobju 2000–2006 na 8,4 milijarde EUR v obdobju 2007–2012;

11. poudarja, da zakonodaja v zvezi s kohezijsko politiko določa razširjeno uporabo 
finančnih instrumentov, da bi se njihov prispevek v obdobju 2014–2020 podvojil na 
približno 25–30 milijard EUR, in sicer tako, da bi se razširil njihov tematski domet ter 
bi se državam članicam in regijam omogočila večja prožnost; podpira zlasti pobudo za 
delitev tveganja za mala in srednja podjetja in poziva Komisijo, naj si karseda prizadeva 
zato, da bi bili finančni instrumenti za države članice in regije zlahka uporabni in 
mikavni, s čimer bi se zagotovilo, da bi se podvojitev dosegla na podlagi instrumentov 
samih ter da bi se jasno opredelila odgovornost deležnikov za doseganje tega cilja;

12. vendar svari, da Evropski sklad za strateške naložbe ne bi smel spodkopavati strateške 
doslednosti in dolgoročnega vidika načrtovanja kohezijske politike; poudarja, da bi 
preusmeritev strukturnih skladov imela nasprotni učinek ter bi ogrozila njihovo 
učinkovitost in s tem razvoj regij; poudarja, da dodelitve sredstev državam članicam iz 
naslova 1b večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 ni možno spreminjati, 
da bi se odzvali na morebitne potrebe Evropskega sklada za strateške naložbe; poudarja, 
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da ima sicer nadomestitev nepovratnih sredstev s posojili, lastniškim kapitalom in 
garancijami nekatere prednosti, vendar moramo pri tem biti previdni in upoštevati 
razlike med regijami; izpostavlja dejstvo, da imajo regije, ki so najbolj potrebne 
naložbenih spodbud, nizko upravno in absorpcijsko zmogljivost;

Učinkovitost, uspešnost in donosnost kohezijske politike za obdobje 2014–2020

13. poudarja pomembnost vseh ukrepov za povečanje učinkovitosti, uspešnosti in ciljne 
usmerjenosti kohezijske politike;

14. pozdravlja tematsko osredotočenost pri spodbujanju naložb v pametno, trajnostno in 
vključujočo rast; hkrati vztraja pri tem, da je treba za regije ohraniti določeno stopnjo 
prožnosti, odvisno od lokalnih in regionalnih posebnosti, zlasti ob hudih krizah; poziva 
k zares celostnemu in teritorialnemu pristopu k ciljnim programom in načrtom, ki 
odgovarjajo na potrebe na terenu;

15. ugotavlja, kako pomembno je zdravo makroekonomsko okolje za kohezijske naložbe in 
pozdravlja povezavo med Evropskim skladom za strateške naložbe in evropskim 
semestrom;

16. v zvezi s tem poudarja odgovornost Parlamenta, da nadzira; od Komisije in Sveta 
zahteva popolne, pregledne in pravočasne informacije o merilih za začasno zaustavitev 
obveznosti ali plačil iz Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu s členom 23(15) 
uredbe o skupnih določbah ter postopku, ki bi tako zaustavitev lahko sprožil;

17. poudarja, da bi se s poenostavitvijo upravljanja in postopkov zmanjšala tudi količina 
napak pri izvajanju kohezijskih programov; poudarja, da te napake v veliki meri izvirajo 
iz zakonodaje zunaj kohezijske politike, kot so na primer javni razpisi in določbe o 
državni pomoči; je zaskrbljen zaradi nizke stopnje izplačil finančnih instrumentov 
upravičencem, zlasti ob upoštevanju cilja, da bi se uporaba teh instrumentov povečala;

Zaposlovanje, mala in srednja podjetja, mladi in izobraževanje

18. poudarja, da bi lahko Evropski sklad za strateške naložbe znatno prispeval k odpravi 
negativnih družbenih posledic krize ter da bi bilo zato treba zavzeti celovit pristop s 
pomočjo programov iz več skladov, z njihovim učinkovitejšim usklajevanjem in večjo 
prožnostjo, kar bi omogočilo boljši izkoristek sinergij zlasti med Evropskim socialnim 
skladom in Evropskim skladom za regionalni razvoj; poudarja, da naložbe, ki se 
financirajo iz Evropskega socialnega sklada, ne morejo dati optimalnih rezultatov, če ni 
ustrezne infrastrukture in ustreznih institucij; poudarja, da je skupni in teritorialni 
pristop bistven zlasti pri okolju in energetiki; opozarja na dejstvo, da lahko Evropski 
sklad za strateške naložbe učinkovito spodbuja družbeno vključenost in bi ga torej bilo 
treba uporabiti za pomoč vključenosti prikrajšanih in ranljivih skupin, kot so Romi in 
invalidi;

19. poudarja ključno vlogo MSP pri ustvarjanju delovnih mest, pametni rasti ter pri 
digitalnem in nizkoogljičnem gospodarstvu; poziva k ugodnemu regulativnemu okolju, 
ki bo vodilo k ustanavljanju in delovanju takih podjetij; poudarja pomen zmanjševanja 
upravnih bremen za MSP ter olajšanja dostopa teh podjetij do financiranja, pa tudi 
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potrebo po podpornih programih in usposabljanjih, ki bodo spodbujali razvoj 
podjetniških sposobnosti;

20. svari pred zaskrbljujočo stopnjo brezposelnosti mladih, ki lahko povzroči izgube celotne 
generacije; vztraja na tem, da mora spodbujanje vključevanja mladih na trg dela ostati 
prednostna naloga, k temu pa lahko prispeva skupna uporaba Evropskega socialnega 
sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj; meni, da bi bilo treba za 
najučinkovitejšo uporabo razpoložljivih virov imeti bolj ciljno usmerjen pristop;

Vodenje politike

21. poudarja, da je treba kohezijsko politiko voditi v duhu dobro delujočega večplastnega 
upravljanja, skupaj z učinkovito zasnovo, ki bo odgovarjala na zahteve javnosti in 
podjetij, ter s pomočjo preglednih in inovativnih javnih razpisov, vse to pa je ključnega 
pomena za povečanje učinka kohezijske politike; v zvezi s tem poudarja, da ne glede na 
pomembnost odločitev, ki se sprejemajo na ravni EU in držav članic, imajo lokalni in 
regionalni organi pogosto glavno upravno pristojnost za javne naložbe, kohezijska 
politika pa je ključno sredstvo zato, da bi imeli ti organi vključno vlogo v EU; poudarja, 
da bi bilo treba v skladu z načelom partnerstva upoštevati to raven odgovornosti;

22. priporoča, da se viri in znanje kohezijske politike uporabijo za opazno povečanje 
upravnih zmogljivosti javnih organov, zlasti na lokalni in regionalni ravni, da bi se 
povečala njihova sposobnost za nudenje kakovostnih uslug javnosti, tudi z uporabo 
novih tehnologij in prek spodbud za racionalizacijo postopkov; poziva Komisijo, naj 
opredeli oblike upravne pomoči glede ključnih vprašanj, kot so določanje ciljev pobud, 
ocena rezultatov s pomočjo ustreznih kazalcev in opredelitev naslednji korakov, ki jih je 
treba sprejeti, da bi prispevali k vzpostavitvi na nadzoru in ocenjevanju temelječe 
upravne kulture v vsej EU; meni, da je treba lokalnim in regionalnim organom pomagati 
pri inovativnih finančnih instrumentih, ki so ključnega pomena za povečanje virov in 
naložb, in pri javnih razpisih, ki bi morali biti vse pogostejše orodje javne uprave za 
spodbujanje inovacij in ustvarjalnosti;

23. je prepričan, da bo evropski kodeks ravnanja glede partnerstva povečal sodelovanje pri 
načrtovanju v regijah, glede oblike in vsebine, in bo imel ključno vlogo pri povečanju 
učinkov kohezijske politike ter utrditvi njenega vpliva;

Teritorialna razsežnost

24. z zaskrbljenostjo ugotavlja sorazmerno pomanjkanje teritorialnega pristopa v šestem 
poročilu o koheziji, zlasti sklicevanj na čezmejno sodelovanje; poudarja, da bi 
vključitev čezmejnih vidikov obogatila poročilo, kar zadeva infrastrukturo, trg dela in 
mobilnost, okolje, porabo in odvajanje voda, ravnanje z odpadki, zdravstvo, raziskave in 
razvoj, turizem, javne storitve in upravo, saj imajo vsa ta področja izrazite čezmejne 
sestavine in čezmejni potencial; je prepričan, da se bo v programskem obdobju 2014–
2020 uspešnost evropskih čezmejnih in obmejnih regij pri spopadanju s krizo znatno 
povečala, saj bodo postale pametnejše, bolj vključujoče in bolj trajnostne;

25. pozdravlja uvedbo novih orodij za povezavo deležnikov in politik EU ter za 
osredotočanje naložb na dejanske potrebe na terenu, kot sta instrument celostnih 
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teritorialnih naložb in instrument za lokalni razvoj, ki ga usmerja skupnost; opozarja na 
pomen sprejemanja instrumentov za oceno teritorialnega učinka politike, katerih glavna 
namena sta ocena teritorialnega učinka ukrepov EU na lokalne in regionalne oblasti ter 
povečanje vloge teritorialnega učinka v zakonodajnem postopku; poziva k celostni 
integrirani naložbeni strategiji EU ter k okrepitvi teritorialne agende EU 2020, ki je bila 
sprejeta v okviru madžarskega predsedovanja leta 2011, njeno oceno pa naj bi opravili 
predsedništvi leta 2015; meni, da bi se bilo treba v okviru agende EU za mesta še 
posebej osredotočiti na okrepitev vloge majhnih in srednje velikih mestnih območij;

26. kljub temu odobrava dejstvo, da poročilo izpostavlja vprašanje mest, saj so mesta 
pomembna za globalizirano gospodarstvo in imajo lahko velik vpliv na trajnost; 
ugotavlja zavezanost evropskih regij in mest, da bodo prešle na bolj zeleno rast, kakor 
to določa konvencija županov; predlaga, da bi se ustrezno spopadli tudi z velikimi 
vrzelmi v razvoju med mesti in podeželjem;

27. poziva k večjemu spoštovanju člena 174 PDEU o teritorialni koheziji, zlasti na 
podeželju, ter da bi se ustrezna pozornost posvetila pomembnemu razmerju med 
kohezijsko politiko in razvojem podeželja, zlasti na območjih, ki jih je prizadela 
industrijska tranzicija, in v regijah, ki so hudo in stalno prizadete zaradi neugodnih 
naravnih ali demografskih razmer, kot so najsevernejše regije z nizko gostoto 
prebivalstva, ter otoške, čezmejne in gorske regije; priporoča, naj se upoštevajo tudi 
drugi demografski izzivi, ki pomembno vplivajo na regije, kot so odseljevanje, staranje 
in nizka gostota prebivalstva; poziva Komisijo, naj se pri izvajanju kohezijske politike 
posebej osredotoči na regije, ki so geografsko in demografsko v najbolj neugodnem 
položaju;

28. meni, da šesto poročilo o koheziji ne posveča dovolj pozornosti evropskemu 
teritorialnemu sodelovanju, glede na to, da je to popolno oblikovan cilj evropske 
kohezijske politike že od programskega obdobja 2007–2013 ponovno opozarja na 
možnosti, ki jih nudi evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, ne le kot 
instrument za čezmejno upravljanje, temveč tudi kot sredstvo za prispevanje k celovito 
povezanemu teritorialnemu razvoju;

29. poziva k boljšemu usklajevanju kohezijske politike in sosedske politike EU, pa tudi k 
boljšemu ocenjevanju in širitvi rezultatov projektov;

Dolgoročni pogled na kohezijsko politiko

30. ob upoštevanju napisanega ponovno opozarja na potrebo po tem, da bi se razpravi o 
kohezijski politiki EU dal nov zagon; trdi, da bodo parlamentarne volitve leta 2019 
odločilne, saj se bosta tedaj novoizvoljeni Parlament in nova Komisija morala soočiti s 
koncem strategije Evropa 2020 ter novim večletnim finančnim okvirom, prav tako pa 
bosta morala pripraviti novo zakonodajo za kohezijsko politiko; ugotavlja, da mora 
razprava o kohezijski politiki upoštevati hude časovne omejitve in zamude z začetka 
tega programskega obdobja;

31. poudarja ključni pomen upravnih zmogljivosti; oblikovalce politike na vseh ravneh 
upravljanja poziva, naj v splošnem dajejo prednost ciljno usmerjeni tehnični pomoči za 
izvajanje kohezijskih politik, posebej pa razširjeni uporabi finančnih instrumentov v 
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povezavi z Evropskim skladom za strateške naložbe;

32. poziva k rednim zasedanjem Sveta v sestavi ministrov za kohezijsko politiko, da bi se 
soočili s potrebo po nadzoru nad stalnimi izzivi, s katerimi se sooča ekonomska, 
socialna in teritorialna kohezije EU, ter se nanje odzvali;

°

° °

33. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje

V skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije mora Komisija vsaka 3 leta predložiti 
kohezijsko poročilo „o napredku, doseženem pri uresničevanju ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije...“. Objava šestega poročila o koheziji je bila odložena zaradi sprejetja 
novega zakonodajnega okvira za kohezijsko politiko za obdobje 2014–2020; tradicionalna 
struktura je bila spremenjena in sedaj odraža strategijo Evropa 2020.

Dosežki in izzivi kohezijske politike v okviru gospodarske in finančne krize

Kar zadeva preteklo programsko obdobje 2007–2013, šesto kohezijsko poročilo prikazuje, da 
je kohezijska politika ublažila učinek strmega upada javnih naložb, v nekaterih državah 
članicah za 60 %, v EU pa povprečno za 20 %. Naložbe kohezijske politike so regijam dale 
stabilnost tako, da so zagotovile dotok finančnih sredstev v času, ko so nacionalne javne in 
zasebne naložbe upadle ali celo usahnile. Vendar so se v zadnjih časih razlike med regijami 
povečale, povečanje zaposlenosti, doseženo po letu 2000, pa tudi konkurenčnost številnih 
držav članic, predvsem južnih, sta izgubljena.

Za prihodnost poročilo izpostavlja temeljne cilje kohezijskih naložb za obdobje 2014–2020: 
energetska učinkovitost, zaposlovanje in MSP - to so področja, kjer je velik potencial za 
ustvarjanje trajnostnih delovnih mest. Za poročevalca je pomembno poudariti, da prvotna 
vloga kohezijske politike in njenih instrumentov, ki jih opredeljuje Pogodba, pomeni, da je 
glavni namen naložbene politike doseči pametno, trajnostno in vključujočo rast v vsej EU. 
Zato kohezijska politika ne more biti zgolj instrument za druge sektorske strategije. 
Nasprotno, njen integrirani in večplastni pristop k upravljanju daje bistveno dodano vrednost 
izvajanju ukrepov EU in odgovornosti zanje, ki je izključno sektorski pristop ne more dati.

V tem okviru poročevalec pozdravlja novi naložbeni načrt EU za Evropo, ki bo dopolnil 
strukturne in kohezijske naložbe. Izkušnje, pridobljene pri skupnih pobudah kohezijske 
politike in finančnih instrumentov, kot je bil JEREMIE, bi lahko bile koristne, saj je večja 
uporaba finančnih instrumentov jedro tega novega naložbenega načrta. Istočasno je treba 
jasno povedati, da nova naložbena pobuda ne sme nikakor negativno vplivati na proračun ali 
dolgoročno strateško načrtovanje kohezijske politike, saj bi to ogrozilo tako razvoj regij kot 
tudi učinkovitost naložb kohezijske politike v višini 350 milijard EUR, namenjenih za 
regionalni razvoj za obdobje 2014–2020. Treba je upoštevati tudi, da regije, ki najbolj 
potrebujejo naložbeno spodbudo, so pogosto tiste, ki imajo manjšo upravno in absorpcijsko 
zmogljivost in ne bodo izpolnjevale pogojev za novi naložbeni načrt.

Učinkovitost, uspešnost in donosnost kohezijske politike

Novi ukrepi za povečanje učinkovitosti in usmerjenosti na cilje vključujejo tematsko 
osredotočenost zlasti na inovacije, digitalno in nizkoogljično gospodarstvo, izobraževanje in 
podporo MSP. Poročevalec zahteva določeno stopnjo prožnosti za regije, odvisno od lokalnih 
posebnosti, zlasti ob upoštevanju hude krize. Stalna prizadevanja za poenostavitev postopkov 
in zmanjšanje birokracije so nujno potrebna za povečanje dostopnosti in absorpcije sredstev 
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ter da se količina napak, ki pogosto nastanejo zaradi zapletenih določb o javnih razpisih in 
državni pomoči in ne zaradi kohezijskih predpisov, čim bolj zmanjša.

Povezava z evropskim semestrom in priporočili za posamezne države lahko prav tako 
prispevata k učinkovitejšim kohezijskim naložbam. V zvezi s tem je treba izpostaviti ključno 
vlogo Evropskega parlamenta, in sicer nadzor nad postopkom, ki bi lahko sprožil začasno 
zaustavitev obveznosti ali plačil iz Evropskega sklada za strateške naložbe. Poročevalec 
zahteva popolno spoštovanje člena 23(15) uredbe o skupnih določbah, ki določa, da Komisija 
in Svet Parlament pregledno in pravočasno obveščata.

Zaposlovanje, MSP, mladi in izobraževanje

Člen 3 Pogodbe o Evropski uniji določa, da sta polna zaposlenost in socialni napredek med 
cilji EU, strategija EU 2020 pa postavlja cilj, da bi bilo do leta 2020 75 % ljudi med 20. in 64. 
letom zaposlenih. Z nastopom krize se ta cilj zdi vse težje dosegljiv, saj je brezposelnost v EU 
že od začetka leta 2010 nad 9,5 %, v nekaterih državah članicah pa še v letu 2014 celo nad 
15 %.

Zaposlenost med mladimi je še posebej zaskrbljujoča: v drugem četrtletju 2014 je bila stopnja 
brezposelnosti med mladimi na ravni EU 21,7 %, več kot dvakrat višja od stopnje 
brezposelnosti med odraslimi (9,0 %), kar pomeni, da je bilo v tem obdobju na ozemlju EU-
28 brezposelnih več kakor 5 milijonov ljudi, mlajših od 25 let. Število mladih Evropejcev 
med 15. in 24. letom, ki niso niti zaposleni, niti se ne šolajo ali usposabljajo, je prav tako 
nesprejemljivo visoko.

Podpora kohezijske politike malim in srednjim podjetjem je tudi zelo pomembna, saj so MSP 
nepogrešljiva za rast in zaposlovanje v EU in so ustvarila 85 % neto rasti zaposlenosti v 
obdobju 2002–2010. Ob upoštevanju povedanega se bodo v obdobju 2014–2020 prek strategij 
pametne specializacije na regionalni ravni okrepile sinergije med strukturnimi skladi in 
Programom za konkurenčnost podjetij in MSP ter okvirnim programom Obzorje 2020.

Težave z izvajanjem in plačili

Poročevalec opozarja, da bi v skladu uredbo o skupnih določbah sporazumi o partnerstvu 
morali biti sprejeti najpozneje do konca avgusta 2014, operativni programi pa najpozneje do 
konca januarja 2015. Postopek načrtovanja pa sedaj zelo zamuja, saj je bilo ob koncu leta 
2014 sprejetih le nekaj čez 100 operativnih programov. Za sprejetje operativnih programov 
sta predvidena dva scenarija, oba pa pomenita nadaljnje zamude pri začetku izvajanja, in 
sicer: (i) prenos sredstev za tiste programe, ki štejejo za pripravljene za sprejetje do 31. 
decembra 2014, in (ii) ponovna vključitev neporabljenih sredstev evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov za leto 2014 v proračun, torej tehnična revizija večletnega finančnega 
okvira, za programe, ki do konca leta 2014 ne štejejo za pripravljene za sprejetje.

V skladu s časovnim načrtom, ki ga je predstavila Komisija, bi lahko operativne programe, pri 
katerih je predviden prenos sredstev, sprejeli med 15. februarjem in 31. marcem 2015, po 1. 
maju 2015 pa tiste, pri katerih je predvidena ponovna vključitev neporabljenih sredstev v 
proračun. Parlament je izrazil veliko zaskrbljenost zaradi tako velike zamude pri izvajanju 
kohezijske politike za obdobje 2014–2020 in poudaril, da zamude ogrožajo zmogljivost 
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nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov za učinkovito načrtovanje ter izvajanje 
Evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014–2020. Poročevalec izraža 
enako skrb. Zato poziva Komisijo, naj Parlamentu predstavi ukrepe in časovni načrt za čim 
prejšnjo olajšanje izvajanja operativnih programov.

Poleg zamud pri izvajanju kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 je nastal 
zaostanek tudi v plačilih v višini približno 25 %milijard EUR za programsko obdobje 2007–
2013. Komisija je torej pozvana, naj pojasni učinek zamud pri plačilih na začetek izvajanja 
novih operativnih programov in predloži rešitve, da bi se karseda omejila škoda.

Od kohezijske politike se pričakuje, da bo prispevala k trajnostni rasti in zaposlenosti, 
ponavljajoča se težava zaostanka pri plačilih, kar ovira izvajanje programov in bremeni 
proračune upravičencev in držav članic, pa ni sprejemljiva. Proračunska disciplina pomeni, da 
se javna sredstva ne zapravljajo po nepotrebnem; pomeni pa tudi, da se računi plačujejo 
pravočasno. Poročevalec zato meni, da je ta del težave najhujši ter ga je treba najhitreje rešiti.

Vprašanja vodenja

Viri in znanje kohezijske politike se morajo uporabiti za opazno povečanje 
upravnihzmogljivosti javnih organov, zlasti na lokalni in regionalni ravni, da bi se povečala 
njihova sposobnost nudenja kakovostnih uslug javnosti, tudi z uporabo novih tehnologij in 
prek spodbud za racionalizacijo postopkov. Lokalnim in regionalnim organom je treba 
pomagati pri inovativnih finančnih instrumentih, ki so ključnega pomena za povečanje virov 
in naložb, in pri javnih razpisih, ki bi morali biti vse pogostejše orodje javne uprave za 
spodbujanje inovacij in ustvarjalnosti.

Poročevalec poudarja, da bo evropski kodeks ravnanja glede partnerstva povečal sodelovanje 
pri načrtovanju v regijah, glede oblike in vsebine, in bo imel ključno vlogo pri povečanju 
učinkov kohezijske politike ter utrditvi njenega vpliva.

Teritorialna razsežnost

Šesto poročilo o koheziji ne pojasni težav ter zlasti možnosti čezmejnega sodelovanja, ki so le 
na kratko opisane; rezultati sploh niso predstavljeni. Poleg tega je, razen redkih izjem, vidik 
kakovosti popolnoma izpuščen, čeprav je v besedilu dovolj priložnosti, da bi o njem 
razpravljali (glej posebne razdelke o posamičnih temah/področjih, kot so mesta in obmorske 
ter najbolj oddaljene regije). Poleg tega bi z vidika tematike in kakovosti vključitev čezmejnih 
vidikov obogatila vsebino številnih poglavij, na primer infrastrukturo, trg dela in mobilnost, 
okolje, porabo in odvajanje voda, ravnanje z odpadki, zdravstvo, raziskave in razvoj, turizem, 
javne storitve in upravo. Vsa ta področja imajo izrazite čezmejne sestavine in čezmejni 
potencial. Poročevalec meni, da lahko evropsko teritorialno sodelovanje znatno prispeva k 
evropskemu povezovanju.

Ti dejavniki so nenazadnje povezani tudi z vprašanji o evropskem teritorialnem sodelovanju 
in evropskem združenju za teritorialno sodelovanje. Zlasti sestavina čezmejnega sodelovanja 
pri evropskem teritorialnem sodelovanju vpliva na kohezijo čezmejnih regij. Poročevalec zato 
predlaga, da bi poročilo o koheziji v prihodnje vključevalo oceno kohezije evropskih 
čezmejnih regij, vključno z analizo ključnih težav, pa tudi oceno učinka operativnih 
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programov za čezmejno sodelovanje. Temu instrumentu bi bilo treba posvetiti večjo 
pozornost tudi zato, ker spodbuja sodelovanje in združuje izkušnje organov v različnih 
državah članicah ter spodbuja premik k upravnemu sistemu, ki bo vse bolj temeljil na skupnih 
vrednotah in operativnih metodah. V zvezi s tem bi bilo treba upoštevati tudi zunanjo 
razsežnost kohezijske politike.

Dolgoročni pogled na kohezijsko politiko

Poročevalec bi se rad še posebej osredotočil na prihodnost kohezijske politike po letu 2020. 
Ob upoštevanju dejstva, da se je izvajanje kohezijske politike za obdobje 2014–2020 šele 
začelo, politika pa ima že težave zaradi poznega sprejemanja programov, se je treba 
osredotočiti na pravilno izvedbo politike v obdobju 2014–2020. Vseeno pa ne smemo prezreti 
dejstva, da se bo treba leta 2019 soočiti s številnimi pomembnimi vprašanji - tedaj se bosta 
novi Parlament in nova Komisija med drugim morala soočiti s koncem strategije Evropa 
2020, novim večletnim finančnim okvirom in pripravo nove zakonodaje za kohezijsko 
politiko po letu 2020. Ob upoštevanju strogih časovnih omejitev poročevalec poziva, da 
razmislimo o kohezijski politiki po letu 2020 že sedaj, da bi postavili skupnosti in državljane 
v središče kohezijske politike po letu 2020 ter s tem dosegli njihovo skupno blaginjo, ki bi 
temeljila na dobrem počutju posameznika.


