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Svrha i područje primjene izvješća o vlastitoj inicijativi

Ovaj radni dokumenti osnova je za raspravu o izvješću o vlastitoj inicijativi o spremnosti 
država članica EU-a za učinkovit i pravovremen početak novog programskog razdoblja 
kohezijske politike. 

Priprema nacrta izvješća uključivat će raspravu sa stručnjacima koja će se održati 23. rujna u 
Odboru za regionalni razvoj (REGI). Izvjestitelj je održao sastanke s Komisijom i Odborom 
regija, a organizirat će i sastanke s predstavnicima iz država članica. Nacrt ove informativne 
obavijesti pripremit će se i kako bi nekoliko država članica moglo izvijestiti o stanju svojih 
priprema za provedbu nove kohezijske politike. Nakon te početne razmjene ideja, izradit će se 
nacrt izvješća.

U okviru ove rasprave, izvjestitelj poziva članove Odbora REGI i vanjske dionike koji su 
zainteresirani za temu da pridonesu pripremi ovog izvješća o vlastitoj inicijativi. Izvjestitelj će 
u završnom izvješću iznijeti neke preporuke na temelju rasprava o navedenoj temi.

U ovom radnom dokumentu iznijet će se središnje točke izvješća o vlastitoj inicijativi i 
istaknuti određena pitanja za daljnju raspravu. 

Popratne informacije

Europska unija suočava se s teškim gospodarskim i socijalnim izazovima dok se države 
članice i njihove regije bore da spase svoja gospodarstva i izađu iz krize. U doba ekonomske 
nesigurnosti, sredstva iz fondova kohezijske politike mogu pružiti vrijedan doprinos te 
pomoći državama članicama i regijama da osiguraju nova radna mjesta, povećaju 
konkurentnost i potaknu održivi rast. 

Kohezijska politika pokazala se učinkovitom u smanjenju razlika između pojedinih regija EU-
a promicanjem europske integracije kroz ulaganja u infrastrukturu, radna mjesta i poduzeća 
tijekom prošlih programskih razdoblja. 

Reforma kohezijske politike

Cilj sadašnje reforme jest jačanje uloge kohezijske politike kao glavne politike javnog 
ulaganja EU-a čiji je cilj poticanje stabilnog i uključivog razvoja. 

Kohezijska politika usklađena je s dugoročnim proračunom EU-a, višegodišnjim financijskim 
okvirom, koji pokriva razdoblje od sedam godina. S obzirom na to da trenutačni višegodišnji 
financijski okvir završava 2013. te da je novi okvir za 2014. – 2020. gotovo dogovoren, 
revidiraju se i pravila za provedbu kohezijske politike. 

Litavsko predsjedništvo potvrdilo je svoju predanost što bržem zaključivanju pregovora o 
zakonodavnom paketu za programsko razdoblje 2014. – 2020. te stoga postoji nada da će 
Europski parlament o tome moći glasovati u jesen 2013. Nakon toga, Europska komisija može 
dogovoriti nacionalne sporazume o partnerstvu i operativne programe kako bi se sredstva 
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mogla što prije dodijeliti.

Pregovori između Parlamenta, Vijeća i Komisije donijeli su mnoge promjene za buduće 
zakonodavstvo o kohezijskoj politici, a koje su iznesene u ovome radnom dokumentu. 
Parlament je uspio postići mnoga važna poboljšanja paketa, uključujući veću lokalnu i 
regionalnu uključenost u faze planiranja i provedbe te veću fleksibilnost i usredotočenost na 
ekološka pitanja. 

Važne napomene za raspravu 

Očito je da se države članice trenutačno nalaze u veoma različitim fazama. Neke države 
ostvaruju dobar napredak te će Komisiji uskoro moći predstaviti svoje sporazume o 
partnerstvu i operativne programe, dok druge u tom procesu zaostaju. 

Za to postoje brojni razlozi. Ako se države članice nalaze na naprednom stupnju priprema, 
tada će se u nacrtu izvješća razmatrati koje su im postojeće strukture omogućile da to ostvare. 
Za države članice koje sporije napreduju, nacrt izvješća usmjerit će se na zastoje i probleme 
na koje njihove uprave nailaze. 

Na stupanj napretka utječu različiti faktori, a u nacrtu izvješća razmotrit će se neke od njih, 
uključujući:

Lekcije iz razdoblja 2007. – 2013.

U programskom razdoblju za 2014. – 2020. države članice nastojat će nastaviti uspjehe 
postignute u proteklom razdoblju i pozabaviti se s neuspjesima te teškoćama na koje su naišle. 
Države članice izvršit će analizu prethodnog programa, a na temelju dobivenih rezultata 
oblikovat će se pripremne faze. Neke će države članice vjerojatno usvojiti pristup veoma 
različit od onoga iz prethodnog razdoblja financiranja, a to bi moglo značiti odgodu 
predstavljanja sporazuma o partnerstvu i operativnih programa

Ustrojstvo uprave

Veličina, kapacitet uprave i organizacijska struktura mogu se razlikovati između pojedinih 
država članica. Dok bi na pripremne radnje mnogih država članica snažno mogli utjecati 
lokalni i regionalni akteri, u drugim bi zemljama mogla postojati ograničenost kapaciteta 
ispod nacionalne razine. Neke države članice mogle bi uspostaviti politički odbor ili tijelo 
koje bi se bavilo upravo pripremnim radnjama za iduće razdoblje kohezijske politike. 

Politički kontekst ili gospodarska situacija u državama članicama

Teške gospodarske okolnosti ili zahtjevne političke promjene ostavit će traga na napretku 
ostvarenom u pojedinim državama članicama. Političke i gospodarske teškoće mogle bi 
značiti da dolazi do promjene prioriteta te da kohezijska politika postaje sve važnijim 
investicijskim alatom u mnogim državama članicama.
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Pristup odozdo prema gore ili odozgo prema dolje

Veća usredotočenost na partnerstvo u novim propisima usmjerena je na poboljšanje 
učinkovitosti i općeg uspjeha kohezijske politike. Države članice mogle bi usvojiti pristup 
odozdo prema gore uz jaku uključenost aktera ispod nacionalne razine, dok bi ostale države 
možda radije usvojile pristup odozgo prema dolje koji uključuje nacionalne strategije. 

Pregovori o Uredbi o zajedničkim odredbama 

Uredba za 2013. – 2020. predstavlja snažniji i integriraniji pristup financiranju kohezijske 
politike, što se smatra dobrodošlim poboljšanjem. Veća integracija približit će kohezijsku 
politiku građanima, što će osigurati usmjerenost financiranja na dugoročne socijalne i 
gospodarske izazove u Europi. Cilj koordiniranijeg pristupa financiranju programa jest 
osigurati da projekti imaju snažniji učinak i ostvare konkretne rezultate.     

Razumijevanje tih promjena i ostvarivanje potrebnih prilagodbi moglo bi uzrokovati određene 
zastoje u pripremi ugovora o partnerstvu i operativnih programa. 

Neke od ključnih promjena obuhvaćaju:

 Zajednički strateški okvir (ZSO)
Zajedničkim strateškim okvirom određuju se zajedničke smjernice za sve fondove EU-a 
(Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, kohezijski fond, Europski 
poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo) kako bi se 
uspostavio usklađeniji i koordiniraniji pristup kojim bi se maksimalno povećala 
učinkovitost tih fondova.

 Pojednostavljenje
Postoji velika potreba za pojednostavljenjem pristupa u svim fazama programskog 
procesa i takvu promjenu većina pozdravlja. Mjere koje osiguravaju pojednostavljenje 
procesa za kandidate i upravljačka tijela od odabira projekta do njegove provedbe važan 
su i sveobuhvatan dio novog zakonodavstva. 

 Tematska koncentracija
Usklađivanje kohezijske politike s ciljevima strategije Europa 2020. može se postići 
tematskom koncentracijom na ograničeni broj ciljeva. Važno je da se u cilju ove 
inicijative zauzme fleksibilan pristup. 

 Sporazumi o partnerstvu
Sporazumima o partnerstvu dogovorenim između Komisije i država članica odredit će se 
obveze i prioriteti nacionalnih vlada u cilju ostvarivanja strategije Europa 2020. Važno je 
osigurati da lokalna i regionalna tijela te druge organizacije budu uključeni u sve faze 
planiranja i provedbe.

 Uvjeti 

Iako uvjetne mjere već postoje u okviru kohezijske politike, sljedeće programsko 
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razdoblje bit će usmjereno na poboljšanje učinkovitosti financiranja tako što će
financiranje postati uvjetno u skladu s određenim kriterijima. Tijekom procesa reforme 
često se raspravljalo o političkim, financijskim i upravnim utjecajima navedenih uvjetnih 
mjera. 

 Financijski instrumenti
Povećanom primjenom financijskih instrumenata predloženom u novom zakonodavstvu 
ohrabrit će se veća javna i privatna ulaganja u doba kad su resursi sve oskudniji. Nastavno 
na njihovu primjenu u prethodnim krugovima financiranja kohezijske politike, 
financijskim će se instrumentima pružiti potpora za ulaganja u vidu zajmova, jamstava i 
sl. te potaknuti bolja provedba kako bi se osiguralo poboljšanje rezultata.

Izvjestitelj iščekuje raspravu o ovom radnom dokumentu te pozdravlja priloge ostalih 
država članica i drugih aktera tijekom pripremnih faza nacrta izvješća.


