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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju členov 174, 175 in 177 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– 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. 1083/20061 (uredba o skupnih določbah), 

– ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 240/2014 z dne 7. januarja 2014 o 

Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. februarja 2017 o naložbah v delovna mesta in 

rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov: ocena 

poročila v skladu s členom 16(3) uredbe o skupnih določbah3, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. februarja 2017 o zamudi pri izvajanju 

operativnih programov evropskih strukturnih in investicijskih skladov – vpliv na 

kohezijsko politiko in pot naprej4, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. maja 2016 o novih orodjih teritorialnega 

razvoja v kohezijski politiki za obdobje 2014–2020: celostne teritorialne naložbe in 

                                                 
1  UL L 347, 20.12.2013, str. 320. 
2  UL L 74, 14.3.2014, str. 1. 
3  Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0053. 
4  Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0055. 



 

 

lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. novembra 2015 z naslovom Na poti k 

poenostavljeni in v uspešnost usmerjeni kohezijski politiki za obdobje 2014–20202, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 16. novembra 2016 o rezultatih in novih elementih 

kohezijske politike ter evropskih strukturnih in investicijskih skladov3, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Zagotavljanje vidnosti kohezijske 

politike: Pravila za informiranje in komunikacijo za obdobje 2014–20204, 

– ob upoštevanju raziskave Flash Eurobarometer 423 iz septembra 2015, ki jo je naročila 

Komisija, z naslovom Poznavanje in dojemanje regionalne politike EU s strani 

državljanov5, 

– ob upoštevanju poročila Luca van den Brandeja z naslovom Multilevel Governance and 

Partnership (Upravljanje na več ravneh in partnerstvo), pripravljenega oktobra 2014 na 

zahtevo komisarja za regionalno in mestno politiko Johannesa Hahna6, 

– ob upoštevanju komunikacijskega načrta Evropskega odbora regij za leto 2016 z 

naslovom Connecting regions and cities for a stronger Europe (Povezovanje regij in 

mest za močnejšo Evropo)7, 

– ob upoštevanju študije iz julija 2016, ki jo je naročila Komisija, z naslovom 

Implementation of the partnership principle and multi-level governance in the 2014-

2020 ESI Funds (Izvajanje načela partnerstva in upravljanja na več ravneh v evropskih 

strukturnih in investicijskih skladih v obdobju 2014–2020)8,  

– ob upoštevanju predstavitve sekretariata Interreg Europe z naslovom Designing a 

project communication strategy (Oblikovanje projektne strategije komuniciranja)9,  

– ob upoštevanju poročila, pripravljenega v okviru naknadne ocene in napovedi koristi za 

države EU-15, ki naj bi izvirale iz izvajanja kohezijske politike v državah višegrajske 

                                                 
1  Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0211. 
2  Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0419. 
3  http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/11/47244650399_sl.pdf 
4       http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/information/publications/brochures/2014/ensuring-

the-visibility-of-cohesion-policy-information-and-communication-rules-2014-2020 
5 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/
DocumentKy/67400  

6 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/dialog/2014/5_vandenbrande_rep
ort.pdf 

7  http://cor.europa.eu/en/about/Documents/CoR-communication-plan-2016.pdf 
8 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/studies_integration/impl_partner
_report_en.pdf 

9 
http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/events/Rotterdam/pdf/Designing_c
ommunication_strategy.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/11/47244650399_sl.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/information/publications/brochures/2014/ensuring-the-visibility-of-cohesion-policy-information-and-communication-rules-2014-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/information/publications/brochures/2014/ensuring-the-visibility-of-cohesion-policy-information-and-communication-rules-2014-2020
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/67400
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/67400
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/dialog/2014/5_vandenbrande_report.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/dialog/2014/5_vandenbrande_report.pdf
http://cor.europa.eu/en/about/Documents/CoR-communication-plan-2016.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/studies_integration/impl_partner_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/studies_integration/impl_partner_report_en.pdf
http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/events/Rotterdam/pdf/Designing_communication_strategy.pdf
http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/events/Rotterdam/pdf/Designing_communication_strategy.pdf


 

 

skupine (V4), po naročilu poljskega ministrstva za gospodarski razvoj, z naslovom How 

do EU-15 Member States benefit from the Cohesion Policy in the V4? (Kakšne koristi 

imajo države članice EU-15 od kohezijske politike v državah višegrajske skupine?)1,  

– ob upoštevanju priročnika Evropske mreže za boj proti revščini iz leta 2014 z naslovom 

Giving a voice to citizens: Building stakeholder engagement for effective decision-

making – Guidelines for Decision-Makers at EU and national levels (Krepitev vloge 

državljanov: spodbujanje sodelovanja deležnikov za učinkovito sprejemanje odločitev – 

Smernice za nosilce odločanja na ravni EU in nacionalni ravni)2, 

– ob upoštevanju študije, ki jo je novembra 2014 pripravil Generalni direktorat za 

notranjo politiko (sektor B: strukturna in kohezijska politika), z naslovom Predstavljanje 

Evrope njenim državljanom: trenutno stanje in obeti, 

– ob upoštevanju informativnega poročila, ki ga je aprila 2016 pripravil Generalni 

direktorat za notranjo politiko (sektor B: strukturna in kohezijska politika), z naslovom 

Research for REGI Committee: Mid-term review of the MFF and Cohesion Policy 

(Raziskava za odbor REGI: Vmesni pregled večletnega finančnega okvira in kohezijske 

politike), 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 19. septembra 2016 z 

naslovom Naknadno vrednotenje ESRR in Kohezijskega sklada za obdobje 2007–2013 

(SWD(2016)0318), 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenj Odbora za proračun in 

Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0201/2017), 

A. ker je kohezijska politika pomembno prispevala h krepitvi rasti in delovnih mest ter 

zmanjšanju razlik med regijami EU; 

B. ker ima financiranje kohezijske politike EU pozitivne učinke na gospodarstvo in 

življenje državljanov, kar je razvidno iz številnih poročil in neodvisnih ocen, vendar se 

rezultati ne sporočajo vedno dobro, ozaveščenost o pozitivnih učinkih pa ostaja 

razmeroma nizka; ker dodana vrednost kohezijske politike EU presega njene dokazane 

pozitivne ekonomske, socialne in teritorialne učinke, saj je obenem simbol zavezanosti 

držav članic in regij okrepitvi evropskega povezovanja; 

C. ker je ozaveščenost končnih uporabnikov in civilne družbe o lokalnih programih, ki jih 

financira EU, ključnega pomena ne glede na ravni financiranja v določeni regiji; 

D. ker lahko načelo partnerstva in model upravljanja na več ravneh, ki temeljita na 

izboljšanem usklajevanju med javnimi organi, gospodarskimi in socialnimi partnerji ter 

civilno družbo, učinkovito prispevata k boljšemu komuniciranju o ciljih in rezultatih 

politik EU; 

                                                 
1  https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/fdc8a04e-590d-47ac-9213-

760d4ac76f75/V4_EU15_manazerske-shrnuti.pdf?ext=.pdf 
2  http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2014-eapn-

handbook-Give-a-voice-to-citizens-Guidelines-for-Stakeholder-Engagement.pdf 

https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/fdc8a04e-590d-47ac-9213-760d4ac76f75/V4_EU15_manazerske-shrnuti.pdf?ext=.pdf
https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/fdc8a04e-590d-47ac-9213-760d4ac76f75/V4_EU15_manazerske-shrnuti.pdf?ext=.pdf
http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2014-eapn-handbook-Give-a-voice-to-citizens-Guidelines-for-Stakeholder-Engagement.pdf
http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2014-eapn-handbook-Give-a-voice-to-citizens-Guidelines-for-Stakeholder-Engagement.pdf


 

 

E. ker sta stalni dialog in vključenost civilne družbe ključna za zagotavljanje odgovornosti 

in legitimnosti javnih politik, saj ustvarjata občutek skupne odgovornosti in preglednosti 

v postopku sprejemanja odločitev; 

F. ker lahko povečanje prepoznavnosti evropskih strukturnih in investicijskih skladov 

prispeva k izboljšanju mnenj o učinkovitosti kohezijske politike ter ponovni 

vzpostavitvi zaupanja državljanov v evropski projekt in njihovega zanimanja zanj; 

G. ker je usklajeno komuniciranje bistvenega pomena, ne le od zgoraj navzdol, tj. 

obveščanje o konkretnih rezultatih pri izvajanju evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov, ampak tudi od spodaj navzgor, tj. seznanjanje nosilcev projektov z možnostmi 

financiranja, da se poveča udeležba državljanov v procesu izvajanja; 

H. ker bi bilo treba izboljšati metodologijo za zagotavljanje informacij in povečati 

raznolikost komunikacijskih kanalov; 

Splošne ugotovitve 

1. poudarja, da je kohezijska politika eden glavnih javnih instrumentov za rast, ki prek 

svojih petih skladov ESI zagotavlja naložbe v vseh regijah EU in prispeva k 

zmanjševanju razlik, podpira konkurenčnost in pametno, trajnostno in vključujočo rast 

ter evropskim državljanom zagotavlja višjo kakovost življenja; 

2. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se splošna ozaveščenost in mnenje javnosti o 

učinkovitosti regionalne politike EU z leti poslabšujeta; navaja raziskavo 

Eurobarometer 423 iz septembra 2015, v kateri je le malo več kot tretjina (34 %) 

Evropejcev navedla, da so slišali za projekte, ki jih sofinancira EU in so izboljšali 

kakovost življenja na območju, kjer živijo; ugotavlja, da je večina anketirancev kot 

pomembna področja navedla izobraževanje, zdravje, socialno infrastrukturo in okoljsko 

politiko; meni, da se za uspešno komunikacijo ne bi smeli osredotočati le na količino, 

temveč predvsem na kakovost projektov, financiranih iz skladov ESI, in njihovo dodano 

vrednost v smislu otipljivih rezultatov; zato poudarja, da se je treba pri oceni, izboru, 

izvajanju in dokončanju projektov osredotočiti na doseganje pričakovanih rezultatov, da 

bi preprečili neučinkovito porabo, ki bi lahko privedla do negativne publicitete za 

kohezijsko politiko; opozarja, da se je treba pri izbiri komunikacijskih ukrepov posebej 

osredotočiti na njihovo vsebino in obseg, hkrati pa želi spomniti, da je najboljša oblika 

oglaševanja prikazovanje pomembnosti in uporabnosti izvedenih projektov; 

3. ugotavlja, da bi moralo zagotavljanje vidnosti naložb kohezijske politike ostati skupna 

odgovornost Komisije in držav članic, da bi se oblikovala učinkovita evropska 

komunikacijska strategija za zagotovitev vidnosti naložb kohezijske politike; v zvezi s 

tem opozarja na vlogo organov upravljanja ter zlasti pristojnih lokalnih in regionalnih 

organov, prek institucionalnega komuniciranja kot tudi upravičencev, ki predstavljajo 

najbolj učinkovit vmesnik pri komunikaciji z državljani, saj jim zagotavljajo 

informacije s terena in jim približajo Evropo; poleg tega opozarja, da ti organi najbolje 

poznajo lokalne in regionalne danosti in potrebe ter da so za izboljšanje prepoznavnosti 

potrebna večja prizadevanja za boljše obveščanje in preglednost na ravni, ki je 

državljanom najbližja; 

4. poudarja, da zagotavljanje prepoznavnosti politike vključuje dvostranski proces 

komunikacije in interakcije s partnerji; poleg tega opozarja, da morajo javni organi 



 

 

glede na zapletene izzive in zaradi zagotovitve legitimnosti in učinkovitih dolgoročnih 

rešitev v vse faze pogajanj in izvajanja partnerskega sporazuma in operativnih 

programov vključiti ustrezne deležnike v skladu z načelom partnerstva; poleg tega 

poudarja, da je treba okrepiti institucionalne zmogljivosti javnih organov in partnerjev, 

ter znova poudarja, da lahko ima Evropski socialni sklad (ESS) pri tem pomembno 

vlogo; 

5. v zvezi s tem poudarja, da države članice neenakomerno napredujejo v racionalizaciji 

upravnih postopkov v smislu širše mobilizacije in vključevanja regionalnih in lokalnih 

partnerjev, tudi ekonomskih in socialnih partnerjev in teles, ki zastopajo civilno družbo; 

opozarja na pomen socialnega dialoga v tem okviru; 

Izzivi, ki jih je treba obravnavati 

6. opozarja na porast evroskepticizma in protievropske populistične propagande, ki 

izkrivlja informacije o politikah Unije, ter poziva Komisijo in Svet, naj preučita in 

obravnavata njune temeljne vzroke; zato poudarja, da je nujno treba razviti bolj 

učinkovite komunikacijske strategije, ki bi vključevale državljanom prijazen jezik in bi 

bile namenjene premoščanju vrzeli med EU in njenimi državljani, vključno z 

brezposelnimi in tistimi, ki jim grozi socialna izključenost, prek različnih medijskih 

platform na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, ki lahko državljanom posredujejo 

točno in usklajeno sporočilo o dodani vrednosti evropskega projekta za kakovost 

njihovega življenja in blaginjo; 

7. poziva Komisijo in Svet, naj preučita vpliv ukrepov, namenjenih krepitvi povezave z 

evropskim semestrom in izvajanju strukturnih reform prek programov, ki se financirajo 

iz skladov ESI, na dojemanje politik EU, tako za sedanji okvir kot za reformo 

kohezijske politike po letu 2020; 

8. priznava omejitve pravnega okvira, kar zadeva zagotavljanje ustrezne prepoznavnosti 

kohezijske politike; poudarja, da komunikacija o oprijemljivih dosežkih te politike 

doslej ni bila vedno prednostna naloga različnih deležnikov; meni, da bi bilo treba 

stalno posodabljati priporočene dejavnosti komuniciranja o oprijemljivih dosežkih; v 

zvezi s tem ugotavlja, da tehnična pomoč v okviru skladov ESI ne vsebuje posebnega 

finančnega okvira za komunikacije, niti na ravni Unije niti na ravni držav članic; vendar 

poudarja, da so organi upravljanja in upravičenci odgovorni za redno preverjanje 

skladnosti z dejavnostmi obveščanja in komuniciranja, kot je določeno v členu 115 in 

Prilogi XII uredbe o skupnih določbah; 

9. ponovno poudarja, da je treba poiskati ustrezno ravnovesje med potrebo po 

poenostavitvi pravil o izvajanju kohezijske politike ter potrebo po ohranjanju dobrega in 

preglednega finančnega poslovodenja in boju proti goljufijam, hkrati pa o tem ustrezno 

obveščati javnost; v zvezi s tem opozarja, da je treba jasno razlikovati med 

nepravilnostmi in goljufijami, da ne bi povzročili nezaupanja javnosti v upravne organe 

in lokalno upravo; poleg tega vztraja, da je treba poenostaviti in zmanjšati upravno 

breme za upravičence, ne da bi to vplivalo na nujne kontrole in revizije; 

10. poudarja, da je treba povečati odgovornost za politiko na regionalni in lokalni ravni, da 

bi zagotovili učinkovito doseganje in sporočanje rezultatov; pozdravlja dejstvo, da 

načelo partnerstva prispeva dodano vrednost k izvajanju evropskih javnih politik, kot je 

bilo potrjeno v nedavni študiji Komisije; vendar poudarja, da je partnerje v nekaterih 



 

 

primerih še vedno težko mobilizirati, ker se načelo partnerstva uradno sicer izvaja, ne 

zagotavlja pa dejanske udeležbe v procesu upravljanja; opozarja, da je treba vložiti 

večja prizadevanja in vire v partnersko sodelovanje in izmenjavo izkušenj prek platform 

za dialog s partnerji, med drugim z namenom, da bi postali multiplikatorji možnosti in 

uspešnih zgodb financiranja EU; 

11. nadalje opozarja, da dolgoročna strateška narava naložb kohezijske politike pomeni, da 

rezultati včasih niso vidni takoj, kar negativno vpliva na prepoznavnost instrumentov 

kohezijske politike, zlasti v primerjavi z drugimi orodji Unije, kot je Evropski sklad za 

strateške naložbe (EFSI); zato predlaga, da bi se morale dejavnosti komuniciranja, kjer 

je to primerno, nadaljevati še štiri leta po zaključku projekta; poudarja, da so rezultati 

nekaterih naložb (zlasti naložb v človeški kapital) manj prepoznavni in jih je težje 

količinsko opredeliti kot „fizične“ naložbe, in poziva k podrobnejši in bolj diferencirani 

oceni dolgoročnih učinkov kohezijske politike na življenje državljanov; poleg tega 

meni, da bi bilo treba posebno pozornost nameniti naknadni oceni in dejavnostim 

komuniciranja o prispevanju skladov ESI k strategiji Unije za pametno, trajnostno in 

vključujočo rast kot dolgoročni evropski razvojni strategiji; 

12. ugotavlja, da imajo mediji pomembno vlogo pri obveščanju državljanov o različnih 

politikah EU in splošnih zadevah EU; obžaluje pa, da mediji razmeroma malo poročajo 

o naložbah kohezijske politike EU; poudarja, da je treba razviti kampanje obveščanja in 

strategije komuniciranja za medije, ki bodo prilagojene sedanjim informacijskim 

izzivom in bodo zagotavljale informacije v dostopni in privlačni obliki; poudarja, da je 

treba izkoristiti vse večji vpliv družbenih medijev, prednosti digitalnega napredka in 

kombinacijo različnih vrst komunikacijskih kanalov, ki so na voljo, da bi jih bolje 

uporabili pri promociji možnosti, ki jih ponujajo skladi ESI, in njihovih dosežkov; 

Izboljšanje komuniciranja in vključevanja partnerjev v drugi polovici obdobja 2014–2020 

13. poziva Komisijo in države članice, naj povečajo usklajevanje obstoječih 

komunikacijskih sredstev in instrumentov na ravni EU in dostopnost do njih, da bi se 

obravnavale teme, ki vplivajo na agendo EU; v tem okviru poudarja, da je pomembno 

zagotoviti smernice, ki določajo tehnike in metode za učinkovito obveščanje o tem, 

kako kohezijska politika prinaša oprijemljive rezultate za vsakdanje življenje 

državljanov EU; poziva organe upravljanja in upravičence, naj dejavno in sistematično 

sporočajo rezultate, koristi in dolgoročni vpliv politike ob upoštevanju različnih faz 

razvoja projektov; 

14. poudarja, da glede na kakovost in količino informacij, ki potujejo po tradicionalnih in 

sodobnih medijih, samo prikaz logotipa Evropske komisije na panojih z opisom del ne 

zadostuje; poziva Komisijo, naj pripravi učinkovitejše identifikacijske instrumente;  

15. pozdravlja tekoče posebne dejavnosti komuniciranja, kot so kampanja „Evropa v moji 

regiji“ in spletna aplikacija Komisije „Proračun EU, usmerjen v rezultate“, sodelovanje 

z združenjem CIRCOM Regional1, program Evropa za državljane in priložnosti, ki jih 

zagotavlja novoustanovljena evropska solidarnostna enota; poleg tega poudarja ključno 

vlogo informacijskih centrov Europe Direct pri decentraliziranem komuniciranju in 

povečevanju ozaveščenosti o vplivu kohezijske politike na terenu na lokalni in 

regionalni ravni; poleg tega poudarja, da je treba prizadevanja osredotočiti na doseganje 

                                                 
1  Strokovno združenje javnih regionalnih televizij v Evropi. 



 

 

študentov in novinarjev kot potencialnih nosilcev komunikacije ter na zagotavljanje 

geografske uravnoteženosti kampanj za komuniciranje; 

16. poudarja, da je treba prilagoditi ureditev komuniciranja v uredbi o skupnih določbah; 

poziva Komisijo, naj preuči dodano vrednost določitve posebnega finančnega okvira za 

komuniciranje v okviru tehnične pomoči ter, kjer je to primerno, povečanja števila 

zavezujočih zahtev glede obveščanja in informiranja javnosti za projekte kohezijske 

politike; poziva Komisijo, naj v letu 2017 zagotovi jasna navodila v zvezi s tem, kako bi 

bilo mogoče tehnično pomoč uporabiti za komuniciranje v tekočem obdobju 

financiranja, da bi se zagotovila pravna varnost lokalnim in regionalnim organom ter 

drugim upravičencem; znova poudarja tudi, da običajni komunikacijski in oglaševalski 

standardi, ki so sicer primerno zasnovani za strukturne in tehnološke naložbe, niso 

enako učinkoviti pri neotipljivih naložbah v človeški kapital; 

17. poudarja, da je treba komuniciranje uvrstiti višje v hierarhiji prednostnih nalog 

kohezijske politike EU, zlasti v okviru dela vodstvenih uslužbencev, ki niso neposredno 

odgovorni za komuniciranje, ter da je treba komuniciranje vključiti v običajni postopek 

skladov ESI; poziva h krepitvi strokovnosti na področju komuniciranja, zlasti pri 

lokalnih dejavnostih in izogibanju žargonu EU; 

18. pozdravlja naknadno oceno programov kohezijske politike za obdobje 2007–2013, ki jo 

je izvedla Komisija in ki je odličen vir informacij o doseženih rezultatih in realiziranih 

učinkih; je seznanjen s pobudo držav višegrajske skupine o zunanjih učinkih kohezijske 

politike v EU-151 in poziva Komisijo, naj pripravi širšo objektivno študijo na ravni EU-

28; poleg tega poziva Komisijo, naj uporablja različne strategije komuniciranja z 

državami članicami glede na to, ali so neto plačnice ali neto prejemnice, ter naj poudarja 

posebne koristi kohezijske politike v smislu spodbujanja realnega sektorja, spodbujanja 

podjetništva in inovacij, ustvarjanja rasti in odpiranja delovnih mest v vseh regijah EU 

ter izboljšanja socialne in gospodarske infrastrukture, tako z neposrednimi naložbami 

kot z neposrednim in posrednim izvozom (zunanji učinki); 

19. poziva Komisijo in organe za upravljanje, naj poiščejo načine, kako olajšati in 

standardizirati dostop do informacij, spodbuditi izmenjavo znanja in primerov dobre 

prakse v zvezi s komunikacijskimi strategijami, da bi bolje izkoristili obstoječe 

izkušnje, ter povečati preglednost in prepoznavnost možnosti financiranja; 

20. pozdravlja uvedbo e-kohezije v sedanje programsko obdobje, katere cilj je poenostaviti 

in racionalizirati izvajanje skladov ESI; poudarja, da lahko e-kohezija učinkovito 

prispeva k dostopu do informacij, spremljanju priprave programov in ustvarjanju 

koristnih povezav med deležniki; 

21. meni, da je treba izboljšati komunikacijo prek novih medijskih kanalov, za to pa bo 

treba sprejeti strategijo za digitalne platforme in družbene medije, zasnovane z 

namenom obveščati državljane in jim omogoči, da izrazijo svoje potrebe, s poudarkom 

na doseganju končnih uporabnikov s pomočjo različnih orodij, kot so interaktivna 

                                                 
1  Poročilo, pripravljeno v okviru naknadne ocene in napovedi koristi za države EU-15, ki 

naj bi izvirale iz izvajanja kohezijske politike v državah višegrajske skupine (V4), po 
naročilu poljskega ministrstva za gospodarski razvoj, z naslovom How do EU-15 
Member States benefit from the Cohesion Policy in the V4? (Kakšne koristi imajo 
države članice EU-15 od kohezijske politike v državah višegrajske skupine?). 



 

 

spletna sredstva, razvoju bolj dostopnih vsebin in aplikacij za mobilne naprave ter 

zagotavljanju, da so informacije prilagojene različnim starostnim skupinam ter na voljo 

v različnih jezikih, kjer je to primerno; poziva organe upravljanja, naj ustreznim 

generalnim direktoratom zagotovijo posodobljene informacije o finančnih podatkih ter 

dosežkih in naložbah, ti pa naj na platformi za odprte podatke o skladih ESI objavijo 

enostavno berljive podatke in grafikone za novinarje; poziva k začetku izvajanja pobud 

za priznanja najboljšim regionalnim projektom po zgledu nagrade RegioStars; 

22. poleg tega predlaga, naj se izboljšata spremljanje in ocenjevanje sedanjih dejavnosti 

komuniciranja ter naj se ustanovijo regionalne delovne skupine za komuniciranje, ki 

bodo vključevale akterje na več ravneh; 

23. opozarja na pomen Evropskega kodeksa dobre prakse za partnerstvo in vlogo načela 

partnerstva pri izboljšanju kolektivne zavezanosti kohezijski politiki in odgovornosti 

zanjo; poziva h krepitvi povezave med javnimi organi, potencialnimi upravičenci, 

zasebnim sektorjem, civilno družbo in državljani z odprtim dialogom ter k prilagajanju 

sestave partnerstev med izvajanjem, če je to potrebno, da se zagotovi ustrezna 

kombinacija partnerjev, ki predstavljajo interese skupnosti na vseh stopnjah postopka; 

24. pozdravlja inovativni model sodelovanja več deležnikov na več ravneh, ki ga predlaga 

agenda EU za mesta, in predlaga, da se ga uporablja tudi pri izvajanju kohezijske 

politike, če je le mogoče; 

25. poudarja potrebo po krepitvi komunikacijske razsežnosti čezmejnega in 

medregionalnega sodelovanja, tudi na ravni tekočih makroregionalnih strategij, ki bi 

morale postati bolj prepoznavne za državljane EU, z razširjanjem primerov dobre 

prakse ter zgodb o uspehu in priložnostih za naložbe; 

Spodbujanje komuniciranja o kohezijski politiki po letu 2020  

26. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo privlačnost financiranja kohezijske 

politike EU z nadaljnjo poenostavitvijo in omejevanjem čezmernega urejanja ter naj 

razmislijo o zmanjšanju kompleksnosti in, kadar je to primerno, števila predpisov in 

smernic, glede na nedavno priporočilo skupine neodvisnih strokovnjakov na visoki 

ravni za spremljanje poenostavitve za upravičence do skladov ESI; 

27. ob upoštevanju, kako kohezijska politika EU prispeva k pozitivni identifikaciji s 

projektom evropskega povezovanja, poziva Komisijo, naj razmisli o obveznem polju za 

komuniciranje v prijavnih obrazcih v okviru večje uporabe tehnične pomoči prek 

sredstev, namenjenih za komuniciranje, na programski ravni, obenem pa naj pazi, da ne 

bo prišlo do povečanja števila omejitev, ter zagotovi potrebno prožnost; poleg tega 

poziva lokalne in regionalne organe upravljanja, naj izboljšajo kakovost svojega 

komuniciranja o končnih rezultatih projektov; 

28. opozarja, da je treba nujno povečati dialog Unije z državljani, ponovno razmisliti o 

komunikacijskih kanalih in strategijah ter glede na možnosti družbenih omrežij in novih 

digitalnih tehnologij prilagoditi sporočila lokalnim in regionalnim okoliščinam; 

poudarja tudi potencialno vlogo deležnikov iz civilne družbe kot vektorjev za 

komunikacijo; kljub temu znova poudarja, da so izobraževalne vsebine prav tako 

pomembne kot medijske strategije in promocija prek različnih platform; 



 

 

29. v zvezi s komunikacijo in prepoznavnostjo poudarja potrebo po nadaljnji poenostavitvi 

politike po letu 2020, med drugim v zvezi z deljenim upravljanjem in revizijskimi 

sistemi, da bi se vzpostavilo ustrezno ravnovesje med usmerjenostjo politike k 

rezultatom, primernim številom preverjanj in kontrol ter poenostavitvijo postopkov; 

30. poziva k nadaljnji krepitvi načela partnerstva v programskem obdobju po letu 2020; je 

prepričan, da bi lahko z dejavnim vključevanjem deležnikov, vključno z organizacijami, 

ki zastopajo civilno družbo, v pogajanja o partnerskem sporazumu in operativnih 

programih ter v njihovo izvajanje pripomogli k večji odgovornosti in preglednosti pri 

izvajanju politike in k boljšemu izvajanju politike z vidika proračuna EU; zato poziva 

države članice, naj razmislijo o izvajanju obstoječih modelov participativnega 

upravljanja, ki združujejo vse ustrezne družbene partnerje in vključujejo deležnike v 

participativnem procesu priprave proračuna, da bi se opredelili viri, dodeljeni za 

nacionalno, regionalno in lokalno sofinanciranje, kakor je ustrezno, ter da bi se 

povečalo medsebojno zaupanje in vključevanje državljanov v odločitve o javni porabi; 

poleg tega predlaga izvedbo ocen rezultatov v sodelovanju z upravičenci in različnimi 

deležniki, da se zberejo ustrezni podatki, ki bi lahko prispevali k spodbujanju dejavnega 

sodelovanja pri prihodnjih ukrepih in njihovi večji prepoznavnosti; 

31. vztraja tudi pri povečanju sodelovanja med mesti in podeželjem, da se s polnim 

izkoriščanjem potenciala sinergij med sredstvi EU ter z izhajanjem iz strokovnega 

znanja mestnih območij in njihovih večjih zmogljivosti za upravljanje sredstev razvijejo 

teritorialna partnerstva med mesti in podeželskimi območji;  

32. poziva Komisijo in države članice, naj se poleg tega v svojih akcijskih načrtih za 

komuniciranje osredotočijo na krepitev sodelovanja med različnimi generalnimi 

direktorati, ministrstvi in poročevalci na različnih ravneh ter na vzpostavitev pregleda 

ciljnih skupin, z namenom oblikovati in posredovati sporočila, prilagojena posebnim 

ciljnim skupinam, da bi dosegli državljane bolj neposredno na terenu in jih bolje 

obveščali; 

33. v zvezi s tem poudarja pomen kulturnega premika v smislu, da je komunikacija 

odgovornost vseh vpletenih akterjev in da sami upravičenci postajajo glavni 

poročevalci; 

34. nadalje poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo vlogo in položaj obstoječih 

komunikacijskih in informacijskih omrežij ter naj uporabljajo interaktivno platformo 

EU za e-komunikacijo o izvajanju kohezijske politike, da bi se zbrali vsi ustrezni 

podatki o projektih skladov ESI in da bi se končnim uporabnikom omogočilo, da dajo 

povratne informacije o procesu izvajanja in doseženih rezultatih, ki bi obsegale več kot 

le skop opis projekta in nastale izdatke; meni, da bi takšna platforma tudi olajšala 

ocenjevanje učinkovitosti komuniciranja o kohezijski politiki; 

o 

o     o 

35. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Odboru regij 

ter nacionalnim in regionalnim parlamentom držav članic. 

 



 

 

 


