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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Kohezijska politika je glavni instrument EU za naložbe v podporo prednostnim nalogam 
Unije iz strategije Evropa 2020. Eden od ciljev kohezijske politike je evropsko teritorialno 
sodelovanje, ki zagotavlja okvir za izvajanje skupnih ukrepov in izmenjav politik med 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji iz različnih držav članic ali mejnih regij držav 
zunaj EU. To je še zlasti pomembno, ker izzivi, s katerimi se spopadajo države članice in 
regije, vse pogosteje presegajo nacionalne in regionalne meje in zahtevajo skupno ukrepanje 
na ustrezni teritorialni ravni. Evropsko teritorialno sodelovanje bo tudi pomembno prispevalo 
k spodbujanju cilja teritorialne kohezije iz Lizbonske pogodbe. 

Poročevalec pozdravlja predlog Evropske komisije za posebno pravno podlago za prispevek 
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) k evropskemu teritorialnemu sodelovanju. To 
je v skladu z zahtevo Evropskega parlamenta in bi moralo zagotoviti, da bo posebnost 
evropskega teritorialnega sodelovanja, zlasti v njegovi večnacionalni razsežnosti, ustreznejše 
obravnavana.

Glede na predlog Evropske komisije bo evropsko teritorialno sodelovanje podpiralo 3 vrste 
sodelovanja: čezmejno, nadnacionalno in medregionalno. Nadnacionalno sodelovanje bo 
posebej pomembno zaradi krepitve teritorialne kohezije EU ter nedavno začetih strategij za 
makroregije in morske bazene.  Namen medregionalnega sodelovanja med regijami EU (in po 
potrebi tretjih držav) je krepitev izmenjav izkušenj o izvajanju kohezijske politike, zlasti prek 
širjenja dobrih praks.

Za sodelovanje z regijami tretjih držav, zajetem v evropskem instrumentu sosedstva ali 
instrumentu za predpristopno pomoč, bo financiranje iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj dopolnjevalo financiranje evropskega instrumenta sosedstva ali instrumenta za 
predpristopno pomoč. Nujno je zagotoviti neovirano delovanje teh programov, ki so v 
preteklih letih imeli nekaj težav. 

Evropska komisija predlaga, naj se evropskemu teritorialnemu sodelovanju dodeli 3,48 % 
skupnih sredstev, namenjenih kohezijski politiki, kar bi znašalo 11,7 milijarde EUR (na 
podlagi nespremenjenih cen iz leta 2011). To pomeni zvišanje v primerjavi s sedanjim 
programskim obdobjem. 

(v milijardah EUR, stalne cene iz 
2011)

VFO
2007–2013

Predlog COM:
VFO 2014–2020 Sprememba (v %)

regije iz cilja „konvergenca“
ESRR + ESS

202,9 162,6 - 20 %

2007–13 opuščanje 
(konvergenca) + uvajanje 

(konkurenčnost) regij/ 
2014–2020 regije v tranziciji

(ESRR + ESS)

25,9 38,9 +50 %

Konkurenčne regije/razvitejše 44,3 53,1 + 20 %
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regije 
(ESRR + ESS)

teritorialno sodelovanje
(ESRR)

8,9 11,7 +31 %

Kohezijski sklad 71 68,7 - 3 %
2014–2020 dodatna sredstva za 

najbolj oddaljene in redko 
naseljene regije

(ESRR) 

0,9

SKUPAJ 354 336 -5,3 %

Poročevalec pozdravlja predlagano zvišanje. Seveda bo vse odvisno od končnega izida 
pogajanj o vseh sredstvih, dodeljenih kohezijski politiki, in 3,48 % iz člena 4 zakonodajnega 
predloga je le predlog za proračunski organ. Odstotka ni možno določiti, dokler ni sklenjen 
sporazum o predlogu uredbe, ki določa večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020. 
Poročevalec prav tako želi poudariti prepričanje Evropskega parlamenta, izraženo v njegovi 
resoluciji z dne 8. junija 2008, da je za naslednji večletni finančni okvir potrebno najmanj 5 % 
zvišanje sredstev v primerjavi z ravnjo iz leta 2013 ter da bi morala finančna sredstva, 
dodeljena kohezijski politiki v sedanjem finančnem programskem obdobju, v naslednjem 
obdobju ostati najmanj enaka, kar kaže, da ne bo mogoče.

Poleg tega poročevalec pozdravlja prizadevanja Komisije za poenostavitev, zlasti 
poenostavljene finančne možnosti z uporabo pavšalnih plačil. Poročevalec prav tako poudarja, 
da so prizadevanja za poenostavitev evropskega teritorialnega sodelovanja zaradi njegove 
večnacionalne razsežnosti zlasti pomembna na ravni EU ter na nacionalni ravni. Upravičenci 
bodo mogoče morali upoštevati različne sklope pravil same EU, ene ali več držav članic ter 
mogoče tretjih držav. Poročevalec opozarja države članice, da se je nujno treba izogniti 
protislovjem ali nedoslednostim med pravili, ki jih predpisujejo, ter pravili EU in da je treba 
preprečiti čedalje večje upravno breme upravičencev. Pri tem sta ključnega pomena tudi 
dobro finančno poslovodenje in preglednost.

Na koncu poročevalec poudarja, da zaradi posebnosti in kompleksnosti evropskega 
teritorialnega sodelovanja Evropska komisija predlaga, da se zaradi prenehanja obveznosti 
izjemoma uporabi pravilo n+3.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v svoje poročilo 
vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da so finančna sredstva, 
določena v zakonodajnem predlogu, le 
predlog za zakonodajni organ in da ne 
morejo biti dokončna, dokler ne bo 
dosežen sporazum o predlogu uredbe, ki 
bo določala večletni finančni okvir za 
obdobje 2014–2020;

Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1b. ponovno 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; 
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 finančni prispevek; poziva Svet, 
naj (če se ne strinja s tem pristopom) 
jasno opredeli, katere od njegovih 
političnih prednostnih nalog ali projektov 
je mogoče povsem opustiti kljub njihovi 
dokazani evropski dodani vrednosti;
_______________
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1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe 3

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 4

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 dodano vrednost 
evropske kohezijske politike, saj 
predstavlja uveljavljen mehanizem za 
zagotavljanje rasti in delovnih mest, 
pomembno orodje za zbliževanje, 
trajnostni razvoj in solidarnost ter 
desetletja eno najpomembnejših, 
najprepoznavnejših in najuspešnejših 
politik Unije. Vendar Evropski parlament 
opozarja, 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. 
Evropski parlament je izrazil svoje 
prepričanje, da bi morala kohezijska 
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politika Unije ostati dalekosežna politika, 
ki bo vsem njenim regijam dala dostop do 
virov, izkušenj in pomoči.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava –1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–1a) V svoji resoluciji z dne 8. junija 
2011 je Evropski parlament nadalje 
opozoril na dejstvo, da ima kohezijska 
politika z začetkom veljavnosti Lizbonske 
pogodbe in vključitvijo teritorialne 
kohezije vanjo večji pomen, in glede na to 
meni, da je treba okrepiti vse oblike 
teritorialnega sodelovanja (čezmejno, 
nadnacionalno in medregionalno), ter 
poudarja, da bi bilo treba obravnavati tudi 
makroregionalno sodelovanje in 
strategije;

Obrazložitev

Odstavek 65 resolucije Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: 
nov večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Za povečanje dodane vrednosti 
kohezijske politike Unije bi bilo treba s 
posebnimi določbami poskrbeti za znatno 

(3) Za povečanje dodane vrednosti 
kohezijske politike Unije ter na splošno za 
upoštevanje večnacionalne razsežnosti 
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poenostavitev na vseh zadevnih ravneh: za 
upravičence, organe, pristojne za 
programe, sodelujoče države članice in 
tretje države ter Komisijo.

evropskega teritorialnega sodelovanja bi 
bilo treba s posebnimi določbami poskrbeti 
za znatno poenostavitev na vseh zadevnih 
ravneh: za upravičence, organe, pristojne 
za programe, sodelujoče države članice in 
tretje države ter Komisijo, saj bodo 
upravičenci mogoče morali upoštevati 
različne sklope pravil same EU, ene ali 
več držav članic ter mogoče tretjih držav.
Posebno pozornost bo treba nameniti 
izogibanju nedoslednostim med različnimi 
sklopi pravil ter preprečevanju čedalje 
večjega upravnega bremena 
upravičencev.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Treba je določiti objektivna merila za 
opredelitev upravičenih regij in območij. V 
ta namen bi morala opredelitev upravičenih 
regij in območij na ravni Unije temeljiti na 
skupnem sistemu klasifikacije regij iz 
Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o 
oblikovanju skupne klasifikacije 
statističnih teritorialnih enot (NUTS).

(8) Treba je določiti objektivna in 
pregledna merila za opredelitev 
upravičenih regij in območij. V ta namen 
bi morala opredelitev upravičenih regij in 
območij na ravni Unije temeljiti na 
skupnem sistemu klasifikacije regij iz 
Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o 
oblikovanju skupne klasifikacije 
statističnih teritorialnih enot (NUTS).

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Izbor tematskih ciljev mora biti 
omejen, da se čim bolj poveča učinek 
kohezijske politike v Uniji. Osredotočenost 
v medregionalnem sodelovanju je treba 
upoštevati pri cilju vseh dejavnosti in ne 
samo pri omejenem številu tematskih 

(16) Izbor tematskih ciljev mora biti 
omejen, da se čim bolj poveča učinek 
kohezijske politike v Uniji. Osredotočenost 
v medregionalnem sodelovanju je treba 
upoštevati pri cilju vseh dejavnosti in ne 
samo pri omejenem številu tematskih 
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ciljev, da se medregionalno sodelovanje 
čim bolj izkoristi za povečanje 
učinkovitosti kohezijske politike pri ciljih 
naložbe za rast in nova delovna mesta ter 
evropsko teritorialno sodelovanje.

ciljev, da se medregionalno sodelovanje 
čim bolj izkoristi za povečanje 
učinkovitosti kohezijske politike pri ciljih 
naložbe za rast in nova delovna mesta ter 
evropsko teritorialno sodelovanje. Boljše 
izvajanje in večja kakovost porabe bi 
morali biti vodilni načeli za doseganje 
ciljev programa ob zagotavljanju 
optimalne porabe finančnih virov.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Zaradi sodelovanja več kot ene države 
članice splošno pravilo iz uredbe (EU) 
št. […]/2012 [Uredba o SD], da vsaka 
država članica sprejme svoja nacionalna 
pravila za upravičenost, ni ustrezno za cilj 
evropsko teritorialno sodelovanje. Ob 
upoštevanju izkušenj iz programskega 
obdobja 2007–2013 je treba določiti jasno 
hierarhijo pravil za upravičenost z močnim 
premikom k skupnim pravilom za 
upravičenost.

(25) Zaradi sodelovanja več kot ene države 
članice splošno pravilo iz uredbe (EU) 
št. […]/2012 [Uredba o SD], da vsaka 
država članica sprejme svoja nacionalna 
pravila za upravičenost, ni ustrezno za cilj 
evropsko teritorialno sodelovanje. Ob 
upoštevanju izkušenj iz programskega 
obdobja 2007–2013 je treba določiti jasno 
hierarhijo pravil za upravičenost, z močnim 
premikom k skupnim pravilom za 
upravičenost, izogniti pa bi se morali 
nedoslednostim med Uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta (EU) št …/2012 [o 
finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 
letni proračun Unije], uredbo o skupnih 
določbah in nacionalnimi pravili.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za zadeve, ki jih ne zajemajo pravila za 
upravičenost, ki so določena na podlagi 
členov 55 do 61 Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD], Uredbi (EU) št. […]/2012 
[ESRR] ali tej uredbi oziroma na njihovi 

3. Za zadeve, ki jih ne zajemajo pravila za 
upravičenost, ki so določena na podlagi 
členov 55 do 61 Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD], Uredbi (EU) št. […]/2012 
[ESRR], Uredbe Evropskega parlamenta 
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podlagi ali jih določi odbor za spremljanje, 
se uporabljajo nacionalna pravila države, v 
kateri izdatki nastanejo.

in Sveta (EU) št …/2012 [o finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za letni 
proračun Unije] ali tej uredbi oziroma na 
njihovi podlagi ali jih določi odbor za 
spremljanje, se uporabljajo nacionalna 
pravila države, v kateri izdatki nastanejo, 
ter ne smejo biti v nasprotju s pravili 
Unije, za upravičence pa ne smejo 
predstavljati dodatnega nesorazmernega 
upravnega bremena.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice, ki sodelujejo v 
programu sodelovanja, imenujejo en sam 
organ upravljanja za namene člena 113(1) 
in (2) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o 
SD] in en sam revizijski organ za namene 
člena 113(4) navedene uredbe, ki sta v isti 
državi članici.

1. Države članice, ki sodelujejo v 
programu sodelovanja, pooblastijo en sam 
organ upravljanja za namene člena 113(1) 
in (2) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o 
SD] in en sam revizijski organ za namene 
člena 113(4) navedene uredbe, ki sta v isti 
državi članici.
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