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Namen in obseg samoiniciativnega poročila

Ta delovni dokument je osnova za razpravo o samoiniciativnem poročilu o pripravljenosti 
držav članic EU za učinkovit in pravočasen začetek novega programskega obdobja kohezijske 
politike. 

Priprave za izdelavo poročila vključujejo razpravo s strokovnjaki 23. septembra v odboru 
REGI. Poročevalec se je srečal s Komisijo in z Odborom regij, načrtuje pa tudi srečanja s 
predstavniki držav članic. Poleg tega bo pripravil informativno sporočilo, s katerim želi od 
različnih držav članic dobiti podatke o njihovih pripravah na izvajanje nove kohezijske 
politike. Tej začetni izmenjavi idej bo sledila priprava osnutka poročila.

V okviru te razprave želi poročevalec povabiti člane odbora REGI in tudi druge deležnike na 
tem področju k sodelovanju pri pripravi tega samoiniciativnega poročila. Poročevalec bo v 
končnem poročilu na osnovi razprav o tej temi pripravil nekaj priporočil.

V delovnem dokumentu bo na kratko predstavljena osrednja tema samoiniciativnega poročila, 
izpostavljena bodo tudi določena vprašanja za nadaljnjo razpravo. 

Ozadje

Evropska unija je pred težkimi gospodarskimi in socialnimi izzivi, saj se države članice in 
regije pri prizadevanjih, da bi znova zagnale gospodarstvo in se rešile iz krize, soočajo z 
velikimi težavami. V tem času gospodarske negotovosti je lahko financiranje iz kohezijske 
politike dragocena pomoč za države članice in regije pri ustvarjanju delovnih mest, 
povečevanju konkurenčnosti in spodbujanju trajnostne rasti. 

Kohezijska politika se je s spodbujanjem evropskega povezovanja prek naložb v 
infrastrukturo, delovna mesta in podjetja v prejšnjih programskih obdobjih izkazala za 
učinkovito pri zmanjševanju razlik med regijami v EU. 

Reforma kohezijske politike

Reforma, ki je v teku, zasleduje okrepitev vloge kohezijske politike kot glavne naložbene 
politike EU, katere namen je ustvariti stabilno in vključujočo rast. 

Kohezijska politika je usklajena z dolgoročnim proračunom EU oziroma z večletnim 
finančnim okvirom za obdobje sedmih let. Trenutni večletni finančni okvir se zaključuje leta 
2013 in nov okvir za obdobje 2014–2020 je že skoraj dogovorjen, zato poteka tudi pregled 
pravil, ki veljajo za kohezijsko politiko. 

Litovsko predsedstvo je potrdilo svojo zavezo, da čim prej zaključi pogajanja o zakonodajnem 
svežnju za programsko obdobje 2014–2020, zato poročevalec upa, da bo glasovanje v 
Evropskem parlamentu lahko potekalo jeseni leta 2013. Nato lahko Evropska komisija potrdi 
nacionalne sporazume o partnerstvu in operativne programe, da se lahko čim prej dodelijo 
sredstva.
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Pogajanja med Parlamentom, Svetom in Komisijo so v novo zakonodajo o kohezijski politiki 
prinesla veliko sprememb, ki so povzete v tem delovnem dokumentu. Parlament je na 
pogajanjih dosegel pomembne izboljšave svežnja, med drugim večjo vključenost lokalnih in 
regionalnih organov v faze načrtovanja in izvajanja, več prožnosti ter osredotočenost na 
okoljska vprašanja. 

Pomembne točke za razpravo 

Jasno je, da so države članice trenutno na zelo različnih stopnjah; nekatere dobro napredujejo 
in bodo lahko v bližnji prihodnosti Komisiji predstavile svoje sporazume o partnerstvu in 
operativne programe, nekatere pa pri tem precej zaostajajo.

Za to lahko obstaja veliko razlogov. V primeru držav članic, ki so dosegle znaten napredek, 
bo osnutek poročila obravnaval vprašanje, katere strukture, ki so jim omogočile doseči to 
stopnjo pripravljenosti, so bile vzpostavljene. Pri tistih državah članicah, ki napredujejo 
počasneje, se bo osnutek poročila osredotočil na ozka grla in težave, s katerimi se srečujejo 
njihovi upravni organi. 

Na stopnjo napredka lahko vpliva veliko dejavnikov in v osnutku poročila bodo obravnavani 
nekateri med njimi, na primer:

Izkušnje iz obdobja 2007–2013

V programskem obdobju 2014–2020 si bodo države članice prizadevale nadgraditi uspehe iz 
prejšnjega obdobja ter obravnavati neuspehe in težave, s katerimi so se srečevale. Države 
članice bodo analizirale predhodni program in na podlagi rezultatov te analize se bodo 
oblikovale pripravljalne faze. Nekatere države članice se bodo verjetno odločile za zelo 
drugačen pristop glede na prejšnje obdobje financiranja, to pa bi lahko pomenilo, da bo pri 
predstavitvi sporazumov o partnerstvu in operativnih programov prišlo do zamude.

Upravna ureditev

Velikost, upravna zmogljivost in organizacijska struktura držav članic se lahko razlikujejo. V 
številnih državah članicah lahko na pripravljalno delo močno vplivajo lokalni in regionalni 
akterji, v drugih pa so lahko zmogljivosti na podnacionalni ravni omejene. Nekatere države 
članice lahko vzpostavijo politični odbor ali organ, ki se posebej ukvarja s pripravljalno fazo 
naslednjega kroga kohezijske politike. 

Politični okvir ali gospodarske razmere v državi članici

Težke gospodarske razmere ali zahtevne politične spremembe vplivajo na napredek, ki ga 
doseže posamezna država članica. Politične in gospodarske težave lahko prinesejo 
spremembo prednostnih nalog in kohezijska politika postane tako v številnih državah članicah
še pomembnejše naložbeno orodje.

Pristop od spodaj navzgor ali od zgoraj navzdol



PE516.969v01-00 4/5 DT\1002322SL.doc

SL

Namen večjega poudarka na partnerstvu v novih predpisih je izboljšanje učinkovitosti in 
splošne uspešnosti kohezijske politike. Nekatere države članice se bodo morda odločile za 
pristop od spodaj navzgor, ki predvideva močno vključenost podnacionalnih akterjev, za 
nekatere pa bi morda bil boljši pristop od zgoraj navzdol, ki vključuje nacionalne strategije. 

Pogajanja o uredbi o skupnih določbah 

Uredba za obdobje 2014–2020 predstavlja močnejši in bolj povezan pristop k financiranju v 
okviru kohezijske politike, kar je dobrodošla izboljšava. Večja povezanosti bo kohezijsko 
politiko približala državljanom, to pa bo zagotovilo, da bodo sredstva usmerjena v dolgoročne 
socialne in gospodarske izzive, s katerimi se sooča Evropa. Namen bolj usklajenega pristopa k 
programom financiranja je, da projekti dosegajo večji vpliv in ustvarjajo oprijemljive 
rezultate.   

Razumevanje teh sprememb in ustrezno prilagajanje lahko povzročita nekaj zamud pri 
pripravi sporazumov o partnerstvu in operativnih programov. 

Nekatere ključne spremembe so na kratko opisane spodaj:

 Skupni strateški okvir (SSO)
V SSO so določene skupne smernice za vse sklade EU (ESRR, ESS, Kohezijski sklad, 
EKSRP in ESPR), ki omogočajo bolj dosleden in usklajen pristop za doseganje kar 
največje učinkovitosti teh skladov.

 Poenostavitev
Poenostavljen pristop je zelo potreben in na splošno dobrodošel na vseh stopnjah 
oblikovanja programa. Ukrepi za poenostavitev postopka (od izbire projekta do izvajanja) 
za kandidate in za organe upravljanja so pomemben del nove zakonodaje. 

 Tematska osredotočenost
Uskladitev kohezijske politike s cilji strategije Evropa 2020 je mogoče doseči s tematsko 
osredotočenostjo na omejeno število ciljev. Pomembno je, da se k tej pobudi pristopi na 
prožen način. 

 Sporazumi o partnerstvu
V sporazumih o partnerstvu med Komisijo in državami članicami bodo določene zaveze 
in prednostne naloge nacionalnih vlad v zvezi z izvajanjem strategije Evropa 2020. 
Pomembno je, da so v vse faze načrtovanja in izvajanja vključeni tudi lokalni in regionalni 
organi ter druge organizacije.

 Pogojevanje 
Čeprav ukrepi pogojevanja v kohezijski politiki že obstajajo, si bo naslednje programsko 
obdobje prizadevalo okrepiti učinkovitost financiranja, in sicer tako, da bo financiranje 
pogojevalo s spoštovanjem določenih meril. Politični, finančni in upravni učinki teh 
določb glede pogojevanja so bili med postopkom reforme pogosto predmet razprav. 
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 Finančni instrumenti
Obsežnejša uporaba finančnih instrumentov, ki jih predlaga nova zakonodaja, bo 
spodbujala več javnih in zasebnih naložb v času, ko sredstev primanjkuje. Izhajajoč iz 
uporabe finančnih instrumentov v prejšnjih krogih financiranja v okviru kohezijske 
politike se bodo s tovrstnimi instrumenti – na primer posojili, garancijami ipd. – podpirale 
naložbe ter spodbujalo uspešnejše izvajanje za doseganje boljših rezultatov.

Poročevalec z veseljem pričakuje razpravo o tem delovnem dokumentu ter pozdravlja 
prispevke držav članic in drugih akterjev med pripravljanjem osnutka poročila. 


