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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Kohezijska politika je eno od poglavitnih naložbenih orodjih, ki spodbuja osrednje prednostne 
naloge Unije, določene v strategiji Evropa 2020. Evropski sklad za regionalni razvoj je v 
skladu s členoma 174 in 176 PDEU namenjen zmanjšanju razmika med regionalnimi 
razvojnimi ravnmi in zamika, ki ga občutijo regije z omejenimi možnostmi, zato je treba 
njegovo delovanje usmeriti predvsem na države in regije z največjimi potrebami.

Ta sklad naj bi na podlagi predloga Evropske komisije v obdobju 2014–2020 podpiral 
regionalni in lokalni razvoj, in sicer s sofinanciranjem raziskav, razvoja in inovacij; področja 
podnebnih sprememb in okolja; podpore poslovanju MSP; storitev skupnega gospodarskega 
pomena, telekomunikacijske, energetske in prometne infrastrukture; zdravja, izobraževanja in 
socialne infrastrukture; ter trajnostnega razvoja mest. Pripravljavec mnenja pa meni, da bi 
morala uredba bolje obravnavati dejavnosti, povezane s turizmom in kulturno dediščino.

Za večjo osredotočenost podpore Evropskega sklada za regionalni razvoj na prednostne 
naloge Unije, kot so določene s strategijo Evropa 2020, Evropska komisija predlaga tematsko 
osredotočenost, ob upoštevanju razlik v ravni razvoja. Pripravljavec mnenja se strinja, da se je 
treba izogniti podvajanju naporov, pa tudi posledicam razpršenosti ter neustreznega določanja 
prednostnih nalog, ki so v preteklosti omejevali dodano vrednost evropskih naložb. V obdobju 
skromnih sredstev sta bistveni tematska osredotočenost in opredelitev prednostnih naložb v 
skladu s cilji strategije Evropa 2020.

V predlagani uredbi je predvidena tudi večja osredotočenost na trajnostnem razvoju mest, 
zlasti z rezervacijo najmanj 5 % sredstev tega sklada za trajnostni razvoj mest. Pripravljavec 
mnenja pozdravlja povečano osredotočenost.

Finančna sredstva za ta sklad za obdobje 2014–2020 niso predmet predlagane uredbe o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, temveč predloga uredbe o skupnih določbah za vse 
sklade1. Člen 84(1) slednje namenja cilju naložbe za rast in delovna mesta 96,52 % celotnih 
finančnih sredstev za strukturne in kohezijske sklade, kar znaša 324,3 milijard EUR (v stalnih 
cenah za 2011). Od teh 324,3 milijard EUR je 68,7 milijard EUR (v stalnih cenah za 2011) 
rezerviranih za Kohezijski sklad. Komisija tudi predlaga minimalne deleže za Evropski 
socialni sklad za vsako kategorijo regij; Evropskemu socialnemu skladu naj bi se namenilo 
minimalni skupni delež 25 % vseh sredstev, namenjenih za strukturne in kohezijske sklade, tj. 
84 milijard EUR. Tako bi Evropskemu skladu za regionalni razvoj za obdobje 2014–2020 
ostalo na voljo največ 183,3 milijarde EUR. Torej manj kot v obdobju 2007–2013. 
Pripravljavec mnenja obžaluje zmanjšanje skupnih finančnih sredstev za kohezijsko politiko 
in da je proračunska dodelitev Evropskemu skladu za regionalni razvoj zato nižja. 

                                               
1 COM(2011)0615.
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V milijonih EUR, stalne cene iz 
2011

Večletni finančni 
okvir 2007–2013

Večletni finančni 
okvir 20014–2020

Sprememba

ESRR 203 183 - 10 %
ESS 78 84 + 8 %
Kohezijski sklad  71 69 - 3 %
SKUPAJ 354 336 - 5,3 %
Številke zaradi zaokroževanja morda ne ustrezajo natančno prikazani skupni vsoti.

Odvisno pa bo od končnega izida pogajanj o skupnih finančnih sredstvih, ki bodo dodeljena 
kohezijski politiki. Sredstev ni mogoče določiti, dokler ni sprejet sporazum o predlogu 
uredbe, ki določa večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020.  Pripravljavec mnenja želi 
tudi opozoriti na mnenje, ki ga je Evropski parlament zapisal v svoji resoluciji z dne 8. junija 
2011, da je treba za naslednji večletni finančni okvir nameniti vsaj 5 % več sredstev v 
primerjavi z ravnjo iz leta 2013 ter da bi bilo treba znesek sredstev, ki so bila dodeljena 
kohezijski politiki v tekočem obdobju finančnega programiranja v naslednjem obdobju vsaj 
ohraniti na tej ravni, kar se očitno ne izvaja.

Glede drugih določb, ki imajo posledice za proračun, pripravljavec mnenja pozdravlja 
prizadevanja Komisije za poenostavitev iz Uredbe o splošnih določbah1. Poudarja, da nosijo 
države članice odgovornost, da ta prizadevanja podprejo.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za razvoj kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi 
naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1a. opozarja na svojo resolucijo z dne 
8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: 
novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo1; opozarja, da so potrebna 
zadostna dodatna sredstva v naslednjem 
večletnem finančnem okviru, da bi 
omogočili Uniji uresničevanje njenih 
obstoječih političnih prednostnih nalog in 
novih nalog iz Lizbonske pogodbe ter 
odzivanje na nepredvidene dogodke; 

                                               
1 COM(2011)0615.
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poudarja, da se lahko za doseganje 
dogovorjenih ciljev Unije, za obveznosti in 
za načelo solidarnosti Unije kljub 
povečanju ravni sredstev naslednjega 
večletnega finančnega okvira za najmanj 
5 % v primerjavi z letom 2013 nameni le 
omejen prispevek; poziva Svet, naj v 
primeru, da se ne strinja s tem pristopom, 
jasno opredeli, katere od njegovih 
političnih prednostnih nalog ali projektov 
bi bilo mogoče povsem opustiti kljub 
njihovi dokazani evropski dodani 
vrednosti;
_______________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1b. zlasti opozarja, da Evropski parlament 
v isti resoluciji poudarja, da so za uspešno 
in okrepljeno kohezijsko politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva, in ugotavlja, 
da bi bilo treba znesek sredstev, ki so ji 
bila dodeljena v tekočem obdobju 
finančnega programiranja, v naslednjem 
obdobju vsaj ohraniti na tej ravni;

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava –1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) Evropski parlament je v svoji 
resoluciji z dne 8. junija 2011 o vlaganju v 
prihodnost: novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo poudaril, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike, glede na to, 
da je ta politika uveljavljen mehanizem za 
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zagotavljanje rasti in delovnih mest, 
glavni instrument za konvergenco, 
trajnostni razvoj in solidarnost ter 
pomembno orodje zbliževanja in
solidarnosti ter že desetletja ena 
najpomembnejših, najbolj prepoznavnih 
in najuspešnejših politik Unije. Evropski 
parlament je opozoril, da mora sodobna 
kohezijska politika skozi številne 
strukturne reforme, zlasti glede 
poenostavitev, odgovoriti na glavne izzive, 
s katerimi se srečuje Unija, ter spodbujati 
sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu; Izrazil je 
prepričanje, da mora kohezijska politika 
EU ostati vseevropska politika, ki 
omogoča dostop do virov, izkušenj in 
pomoči vsem regijam EU.

Obrazložitev

Odstavek 64 resolucije Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: 
novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava –1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–1) Evropski parlament je v svoji 
resoluciji z dne 8. junija 2011 poudaril, da 
so za uspešno in okrepljeno kohezijsko 
politiko potrebna ustrezna finančna 
sredstva in da bi bilo treba znesek 
sredstev, ki so ji bila dodeljena v tekočem 
obdobju finančnega programiranja, v 
naslednjem obdobju vsaj ohraniti na tej 
ravni, da bi pospešili prizadevanja za 
zmanjšanje razvojnega razkoraka med 
regijami EU. Vendar Komisija predlaga 
zmanjšanje skupnih finančnih sredstev 
kohezijske politike za 5,3 % v primerjavi s 
sredstvi za obdobje 2007–2013. V skladu s 
predlogom Komisije, bi bilo ESRR 
dodeljeno največ 183 milijard EUR, kar 
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pomeni 10-odstotno zmanjšanje v 
primerjavi z obdobjem 2007–2013.

Obrazložitev

Odstavek 67 resolucije Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: 
novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) ESRR mora prispevati k strategiji 
Evropa 2020 in s tem zagotoviti večjo
osredotočenost podpore ESRR na 
prednostne naloge Unije. Glede na 
kategorijo regij, ki prejmejo podporo, se 
podpora iz ESRR osredotoči na raziskave 
in inovacije, mala in srednja podjetja ter 
blažitev podnebnih sprememb. Pri stopnji 
osredotočenosti podpore je treba upoštevati 
stopnjo razvitosti regije ter posebne 
potrebe regij, katerih BDP na prebivalca v 
obdobju 2007–2013 ni dosegel 75 % 
povprečnega BDP EU-25 v referenčnem 
obdobju.

(5) ESRR mora prispevati k strategiji 
Evropa 2020 in s tem zagotoviti večjo 
osredotočenost podpore ESRR na 
prednostne naloge Unije. Glede na 
kategorijo regij, ki prejmejo podporo, se 
podpora iz ESRR osredotoči na raziskave 
in inovacije, mala in srednja podjetja ter 
blažitev podnebnih sprememb. Posebno 
pozornost je treba nameniti potrebi po 
usklajevanju z obstoječimi instrumenti in 
programi EU na zgoraj navedenih 
področjih. Pri stopnji osredotočenosti 
podpore je treba upoštevati stopnjo 
razvitosti regije ter posebne potrebe regij, 
katerih BDP na prebivalca v obdobju 
2007–2013 ni dosegel 75 % povprečnega 
BDP EU-25 v referenčnem obdobju.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Evropski parlament v resoluciji z dne 
8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: 
novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo1, opozarja, da je v skladu s 
členom 195 Lizbonske pogodbe turizem 



PE489.343v02-00 8/12 AD\905962SL.doc

SL

ena od novih pristojnosti EU in bi zato 
tudi moral biti zajet v prihodnjem 
večletnem finančnem okviru. Opozarja na 
pomemben prispevek trajnostnega turizma 
k evropskemu gospodarstvu in je 
prepričan, da bi morala biti evropska 
strategija za turizem usmerjena v 
povečanje konkurenčnosti tega sektorja in 
spodbujanje sodelovanja med 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 
organi ter podprta z zadostnimi 
finančnimi sredstvi za naslednje obdobje. 
Evropski sklad za regionalni razvoj bi 
moral podpirati dejavnosti, ki so 
pomembne za turizem.
_______________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Pri trajnostnem razvoju mest se zdi 
nujno podpreti celostne ukrepe za 
spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, 
podnebnimi in socialnimi izzivi, s katerimi 
se srečujejo mestna območja, ter določiti 
postopek za oblikovanje seznama mest, ki 
jih bodo taki ukrepi zajemali, ter finančnih 
sredstev, rezerviranih za take ukrepe.

(7) Evropski parlament je v svoji resoluciji 
z dne 8. junija 2011 izrazil mnenje, da 
imajo lahko mestna območja kot območja 
z visoko koncentracijo izzivov 
(brezposelnost, socialna izključenost, 
poslabšanje okolja, migracije) pomembno 
vlogo pri regionalnem razvoju in lahko 
prispevajo k odpravljanju dejanske 
ekonomske in socialne neenakosti. Zato 
poudarja, da je potreben prepoznavnejši 
in bolj osredotočen pristop k urbani 
razsežnosti kohezijske politike, pri čemer 
je treba zagotoviti uravnotežene pogoje za 
sinergičen razvoj mestnih, primestnih in 
podeželskih območij; Pri trajnostnem 
razvoju mest se zato zdi nujno podpreti 
celostne ukrepe za spopadanje z 
gospodarskimi, okoljskimi, podnebnimi in 
socialnimi izzivi, s katerimi se srečujejo 
mestna območja, ter določiti postopek za 
oblikovanje seznama mest, ki jih bodo taki 
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ukrepi zajemali, ter finančnih sredstev, 
rezerviranih za take ukrepe.

Obrazložitev

Odstavek 70 resolucije Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: 
novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Evropski parlament v svoji resoluciji 
z dne 8. junija 2011 priznava, da je v 
skladu s Pogodbo treba posebno pozornost 
nameniti 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, otoki, čezmejne in gorske 
regije ter najbolj oddaljene regije; Izrazil 
je mnenje, da imajo lahko viri in 
zmogljivosti teh regij znatno vlogo v 
prihodnji konkurenčnosti Evropske unije 
in je zato poudaril, da bi morala biti tudi 
območja, ki se soočajo s temi izzivi, zajeta 
v večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020. Evropski parlament meni, da 
je treba v skladu z resolucijo z dne 22. 
septembra 2010 pripraviti posebno 
strategijo za regije, ki so stalno prizadete.

Obrazložitev

Odstavek 71 resolucije Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: 
novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Posebno pozornost je treba nameniti 
najbolj oddaljenim regijam, in sicer 
izjemoma z razširitvijo področja uporabe 
ESRR na financiranje pomoči za tekoče 
poslovanje, povezane s povračilom 
dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi 
posebnih ekonomskih in socialnih razmer v 
regijah, katerih razvoj stalno in prepleteno 
močno ovirajo dejavniki, navedeni v členu 
349 Pogodbe, kot so oddaljenost, otoška 
lega, majhnost, težavna topografija in 
podnebje ter ekonomska odvisnost od 
maloštevilnih izdelkov. Da se podpre 
razvoj sedanjih in novih gospodarskih 
dejavnosti, je treba najmanj 50 % posebnih 
dodatno dodeljenih sredstev nameniti za 
ukrepe, ki prispevajo k diverzifikaciji in 
modernizaciji gospodarstev najbolj 
oddaljenih regij.

(11) Posebno pozornost je treba nameniti 
najbolj oddaljenim regijam, in sicer 
izjemoma z razširitvijo področja uporabe 
ESRR na financiranje pomoči za tekoče 
poslovanje, povezane s povračilom 
dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi 
posebnih ekonomskih in socialnih razmer v 
regijah, katerih razvoj stalno in prepleteno 
močno ovirajo dejavniki, navedeni v členu 
349 Pogodbe, kot so oddaljenost, otoška 
lega, majhnost, težavna topografija in 
podnebje ter ekonomska odvisnost od 
maloštevilnih izdelkov. Da se podpre 
razvoj sedanjih in novih gospodarskih 
dejavnosti, je treba najmanj 50 % posebnih 
dodatno dodeljenih sredstev nameniti za 
ukrepe, ki prispevajo k diverzifikaciji in 
modernizaciji gospodarstev najbolj 
oddaljenih regij. Predvsem je treba 
poenostaviti sinergije med Evropskim 
skladom za regionalni razvoj in okvirnim 
programom za raziskave in razvoj, da bi 
okrepili razvoj najbolj oddaljenih regij in 
omejili premajhno izkoriščenost sredstev 
za raziskave.

Obrazložitev

Odstavek 5 mnenja Odbora za proračun za Odbor za regionalni razvoj o vlogi Kohezijske 
politike v najbolj oddaljenih regijah Evropske unije v okviru strategije Evropa 
20202011/2195(INI)).

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Zagotoviti je treba dobro finančno 
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poslovodenje programa in njegovo kar 
najučinkovitejše in uporabnikom prijazno 
izvajanje, obenem pa tudi pravno varnost 
in dostopnost instrumenta za vse 
udeležence. Ker se dejavnosti v okviru 
Kohezijskega sklada izvajajo na podlagi 
deljenega upravljanja, države članice ne 
bi smele dodajati novih pravil, saj bi s tem 
otežile uporabo sredstev za upravičence.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESRR podpira naslednje prednostne 
naložbe znotraj tematskih ciljev iz 
člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba 
o SD]:

ESRR podpira naslednje prednostne 
naložbe znotraj tematskih ciljev iz 
člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba 
o SD], obenem pa zagotavlja sinergije in 
dopolnjevanje z ustreznimi programi in 
instrumenti Unije:

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spodbujanje naložb podjetij v raziskave 
in inovacije, razvoja izdelkov in storitev, 
prenosa tehnologije, socialnih inovacij in 
aplikacij javnih storitev, povpraševanja, 
mreženja, grozdov in odprtih inovacij v 
MSP prek pametne specializacije;

(b) spodbujanje naložb podjetij v raziskave 
in inovacije, razvoja izdelkov in storitev, 
prenosa tehnologije, ekološko učinkovitih 
inovacij, socialnih inovacij, kulturne in
ustvarjalne industrije ter aplikacij javnih 
storitev, povpraševanja, mreženja, grozdov 
in odprtih inovacij v MSP prek pametne 
specializacije;
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Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. 
Jensen, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), Sergej Kozlík, Giovanni La Via, 
Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, 
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Dominique Riquet, Alda Sousa, 
László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Rübig, 
Peter Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan


