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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Posebni odbor za politične izzive in proračunska sredstva 
za trajnostno Evropsko unijo po letu 2013 kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije 
vključi naslednje predloge:

1. opozarja na okrepljen pomen kohezijske politike z začetkom veljavnosti Lizbonske 
pogodbe in njeno dopolnitev s tretjim stebrom – teritorialno kohezijo – ter ugotavlja, da so 
države članice, regije in mesta najbolj primerna za dejavno uresničevanje te politike ter da 
bi imela delitev po področjih nasprotni učinek od želenega in tudi ne bi bila skladna s 
Pogodbo o delovanju Evropske unije; 

2. meni, da je kohezijska politika pomembno orodje za uresničevanje strategije EU 2020 in 
da je dobra samostojna kohezijska politika predpogoj za uspešno skupno ukrepanje EU, 
saj kot učinkovito orodje prispeva k uresničevanju skupnih ciljev te strategije na 
regionalni in lokalni ravni ter omogoča utrjevanje obetavnih strateških ciljev in lokalnih 
potreb na terenu; poudarja, da kohezijska politika s svojim horizontalnim značajem 
prispeva k doseganju vseh ciljev EU 2020, tj. pametne, trajnostne in vključujoče rasti, kar 
bi morala odražati tudi struktura večletnega finančnega okvira po letu 2013; poudarja, da 
je treba doseči tudi cilje, ki so vključeni v Lizbonsko pogodbo, vendar niso cilji EU 2020, 
ter da je treba pojasniti razmerje med cilji strategije EU 2020 in drugimi cilji;  podpira 
Komisijo pri optimizaciji izkoriščanja sinergij med obstoječimi finančnimi sredstvi; 

3. meni, da je ekonomska, socialna in teritorialna kohezija temeljni pogoj za doseganje cilja 
konkurenčnosti, zlasti s spodbujanjem gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest; 

4. opozarja, da je uspešna politika za ekonomsko in socialno kohezijo v 271 regijah 27 držav 
članic jasno vidna, ter ugotavlja, da so načelo subsidiarnosti, načelo partnerstva in 
upravljanje na več ravneh temeljni pogoji za ta uspeh; potrjuje svoje stališče o najboljši 
praksi, kakor je pojasnjeno v resoluciji z dne 24. marca 2009 o najboljši praksi na 
področju regionalne politike in ovirah za uporabo sredstev iz strukturnih skladov1;

5. poudarja, da je evropska dodana vrednost kohezijske politike, ki razpolaga z največjim 
posameznim proračunom, nesporna, saj  predstavlja ta politika uveljavljen mehanizem 
uresničevanja evropskih ciljev in je že nekaj desetletij ena od pomembnejših, vidnejših in 
uspešnejših politik EU, saj ima sposobnost pospeševanja sinergij med drugimi evropskimi 
notranjimi politikami;

6. opozarja, da se mora sodobna kohezijska politika zavzeti za ostale potrebe glede 
strukturnih reform in nove izzive, s katerimi se srečujejo vse regije EU; zato meni, da 
pomembno določiti naslednje prednostne naloge:

– potrebujemo vzdržno gospodarsko rast s pozitivnimi učinki za trg dela tako v mestnih 
kot v podeželskih območjih;

– potrebujemo dobro, učinkovito in sodobno infrastrukturo (promet, komunikacije, 

                                               
1 UL C 117 E, 6.5.2010, str. 38.
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voda, kanalizacija, odpadki, energija);

– v kohezijski politiki pripisujemo velik pomen okrepljeni podpori:

i) pametni rasti, ki temelji na raziskavah, razvoju, inovacijah ter uvajanju 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij, 

ii) izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju,

(iii) zaposlovanju,

iv) celostnemu razvoju mest (vključno na primer s pospeševanjem energijske 
učinkovitosti stavb),

v) okrepitvi socialne razsežnosti, vključno s storitvami splošnega interesa in 
problematiko demografskih sprememb,

(vi) malim in srednjim podjetjem (MSP) kot gonilu gospodarskega in socialnega 
razvoja regij,

(vii) ciljem na področju podnebnih sprememb, 

(viii) regijam, ki so resno in stalno prizadete zaradi neugodnih naravnih ali demografskih 
razmer, na primer najsevernejšim regijam z zelo nizko gostoto prebivalstva, ter 
otoškim, čezmejnim in gorskim regijam,

(ix) vzpostavitvi bolj povezanih in uravnoteženih regionalnih gospodarskih struktur, da 
se zagotovi skladnejši gospodarski in socialni razvoj;

7. opozarja na dejstvo, da so načini doseganja večje konkurenčnosti odvisni od posebnosti 
posamezne regije, tudi njene razvojne ravni, zato je treba paziti, da se državam članicam 
in regijam omogoči ustrezna prožnost, da oblikujejo najboljše kombinacije politik; 

8. izraža podporo stališču, da Evropski socialni sklad  ostane sestavni del kohezijske politike 
in da se okrepi; zahteva močnejše usklajevanje s kohezijsko politiko in ukrepi za razvoj 
podeželja v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja, da bi tako kar najbolj učinkovito in uspešno uporabili sredstva, 
in sicer ne zgolj z upoštevanjem značilnosti in konvergenčnih težav posameznih regij, 
temveč tudi z ustrezno vključitvijo podeželskih območij;

9. meni, da je treba okrepiti vse oblike teritorialnega sodelovanja (čezmejno, medregijsko in 
nadnacionalno sodelovanje) in povečati temu namenjena proračunska sredstva; 

10. vztraja, da se v duhu solidarnosti nadaljuje posebna podpora najmanj razvitim in najbolj 
prikrajšanim regijam 27 držav članic EU (cilj 1); hkrati poudarja potrebo po močnem cilju 
2 za bolj razvite regije, pa tudi po ustreznih prehodnih pravilih; vseeno meni, da mora 
kohezijska politika zaradi zagotavljanja usklajenega in uravnoteženega razvoja vseh regij 
EU nujno pokrivati celotno ozemlje EU;

11. poudarja, da obstaja znaten učinek praga med regijami, ki so upravičene do finančnih 



AD\855194SL.doc 5/7 PE454.403v02-00

SL

sredstev v okviru konvergenčnega cilja, in ostalimi regijami, ter meni, da je treba ta 
učinek zmanjšati;

12. poudarja, da uspešna, okrepljena kohezijska politika potrebuje ustrezna finančna sredstva, 
ki v nobenem primeru ne morejo biti manjša od sredstev, namenjenih tekočemu 
programskemu obdobju 2007-2013;

13. opozarja, da je ena od glavnih kritik kohezijske politike povezana z zapletenostjo pravil 
kohezijske politike; vztraja, da je treba poenostaviti pravila in postopke te politike ter 
zmanjšati zapletenost in upravno breme, kar bo omogočilo preglednejše in učinkovitejše 
dodeljevanje sredstev za mesta, občine in regije, pogostost preverjanj pa mora biti 
sorazmerna s tveganjem, da se pojavijo nepravilnosti, in sicer skladno z načelom 
sorazmernosti;

14. poudarja, da boljši nabor različnih finančnih instrumentov, kot so subvencije, posojila ali 
obnovljivi skladi, lahko omogoči učinkovitejše izkoriščanje sredstev; spodbuja lokalne in 
regionalne oblasti, naj čim bolje izkoriščajo instrumente finančnega inženiringa in 
tehnične podpore, ki jih uvaja Komisija, da okrepijo naložbe na lokalni ravni; 

15. poudarja, da je treba učinek finančnega vzvoda strukturnih skladov okrepiti z boljšo 
uporabo javnega naročanja; v zvezi s tem poudarja, da je treba še naprej razvijati in 
izvajati pravila o javnem naročanju z zmanjšanim vplivom na okolje („okolju prijazna 
javna naročila“); poziva Komisijo in države članice, naj še naprej spodbujajo uporabo 
predkomercialnih naročil, da bi tako prispevale k povečanju raziskav in razvoja ter 
inovacij v EU; 

16. vztraja, da je treba v prihodnje nadzor nad izdatki racionalizirati in ga bolj usmeriti v 
rezultate, da ne bi povzročal pretiranih upravnih bremen za končne prejemnike; 

17. poudarja, da bi morali s predhodno dogovorjenim pogojevanjem na področjih, ki so 
neposredno povezana s kohezijsko politiko, ter z ustreznimi kazalniki rezultatov ustvarjati 
priložnost za boljše oblikovanje politik na regionalni ravni in bolj odprto razpravo, z 
namenom, da se okrepi učinkovitost kohezije; 

18. ugotavlja, da je obdobje petih let prekratko, saj bi bili postopki odobritve predolgi in ne bi 
omogočali učinkovite uporabe sredstev; opozarja, da se je v preteklosti obdobje sedmih let 
potrdilo v praksi in da programsko obdobje nikakor ne bi smelo biti krajše; poudarja, da bi 
bila s sedemletnim ali, po letu 2020, celo daljšim obdobjem večletnega finančnega okvira 
zagotovljena učinkovitost;  poudarja, da bi bilo treba tako določeno obdobje zasnovati 
tako, da bi bilo načrtovanje finančnih prednostnih usklajeno z mandatom Parlamenta in 
Komisije; 

19. poudarja, da je treba sofinanciranje in tudi pravilo n+2 oziroma n+3 ohraniti ter morebiti 
združiti z večjo prožnostjo, kar bi omogočilo obvladovanje izjemnih okoliščin, ki jih je 
mogoče pričakovati v naslednjem programskem obdobju; meni, da bi morala ostati raven 
sofinanciranja v naslednjem programskem obdobju v splošnem ista kot v tekočem; 
vztraja, da bi bilo pri porabi sredstev sicer treba zagotoviti določeno mero prožnosti, 
vendar  sredstev, ki zapadejo zaradi uporabe tega pravila, ne bi smeli vrniti državam 
članicam, temveč bi morala ostati v kohezijskem proračunu; 
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20. opozarja, da se sredstva iz skladov, ki so na voljo v okviru kohezijske politike, ne bi smela 
uporabiti v okviru pakta za stabilnost in rast kot „instrument za kaznovanje“; vztraja, da bi  
to imelo nasprotni učinek od želenega za prizadete regije in države članice ter EU  ter da 
bi s takimi ukrepi prišlo do neenakega obravnavanja držav članic in regij, saj bi bili 
najrevnejši najbolj kaznovani;

21. poudarja, da bi moralo biti področje uporabe vseh predvidenih pravil o pogojevanju 
omejeno na okvir ukrepov in mehanizmov kohezijske politike;

22. zahteva predlog za uvedbo strožjih finančnih sankcij za države članice, ki ne izpolnjujejo 
meril stabilnosti, in predlaga, da se predvidi večji avtomatizem; 

23. meni, da ukrepi kohezijske politike pomagajo regijam, poleg tega pa povečujejo 
prepoznavnost EU v njih, ter poudarja, da bi boljša prepoznavnost v regijah to še jasneje 
pokazala ter prispevala k dodani vrednosti evropskega ukrepanja;

24. zlasti poudarja, da ima kohezijska politika, ki je hkrati pametna, trajnostna in vključujoča, 
ključno vlogo v strategiji EU 2020, in da lahko kot vsa politična področja prispeva k tem 
ciljem; opozarja, da to dodatno dokazuje pomen kohezijske politike kot celote, ter zavrača 
razdrobitev te politike v različnih proračunskih postavkah, saj bi morala kohezijska 
politika imeti svojo postavko v proračunu EU. 
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