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Uvod 

Cilj tega delovnega dokumenta je predstaviti namen poročila o izvajanju ter pojasniti 
uporabljeni pristop in predvideno metodologijo poročevalca. V tem dokumentu bodo ključna 
vprašanja, ki morajo biti analizirana v osnutku poročila, in prvi odgovor poročevalca na ta 
vprašanja.

 Namen in obseg poročila

Evropski parlament želi v sedmem zakonodajnem obdobju povečati svojo dejavnost in vpliv 
na področju izvajanja. Vsak parlamentarni odbor lahko sestavi tako imenovano poročilo o 
izvajanju, to je poročilo o prenosu zakonodaje EU v nacionalno zakonodajo ter njenem 
izvajanju in uveljavljanju v državah članicah.

V primeru kohezijske politike sestavljajo zakonodajni okvir uredbe, ki se uporabljajo 
neposredno, izvedbene ukrepe zanje pa zagotavljajo uredba Komisije in odločbe Komisije, ki 
se ne posredujejo v Parlament.

Poročevalec predlaga, naj v kontekstu bližnje revizije kohezijske politike poročilo o izvajanju 
vključuje analizo, ali države članice pravilno uporabljajo zakonodajo.

V šestem zakonodajnem obdobju je odbor pripravil poročilo Miroslava Mikolášika o 
izvajanju z naslovom „Izvajanje uredbe o strukturnih skladih 2007–2013: rezultati pogajanj 
glede nacionalnih strategij in operativnih programov kohezijske politike“. V tem novem 
poročilu bo poudarek na sklopu inovacij v smernicah v operativnih programih.

Samoiniciativno poročilo bo imelo dvojni cilj: prvič, analiziralo bo, kako države članice in 
regije spoštujejo orientacijski okvir strateških smernic Skupnosti 2007–2013 in še posebej 
smernico 1.2 o izboljšanju znanja in inovativnosti za rast v nacionalnih strateških referenčnih 
okvirjih (NSRO) in operativnih programih. Drugič, poročilo bo analiziralo sinergije med 
kohezijsko politiko in okvirnimi programi na področju znanja in inovacij (sedmi okvirni 
program za raziskave in tehnološki razvoj ter okvirni program za konkurenčnost in inovacije).

Evropski, nacionalni in regionalni programi financiranja ostajajo včasih neusklajeni, vendar 
pa je treba upoštevati, da tako kohezijska politika EU kot tudi politike na področju raziskav in 
razvoja ter inovacij služijo istemu namenu, in sicer soočanju s ključnimi izzivi Evropske unije 
in ohranjanju modela EU, ki temelji na gospodarski rasti, družbeni odgovornosti in 
trajnostnem razvoju. Ena od treh prednostnih nalog kohezijske politike je spodbujanje 
inovativnosti, podjetništva in znanja. 
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 Pregled stanja in metodologija

Od leta 1993 je bila izdelana vrsta sporočil o študijah in poročilih Komisije in Evropskega 
parlamenta o sinergijah med politiko raziskovanja in tehnološkega razvoja ter kohezijsko 
politiko. Pri pripravi tega samoiniciativnega poročila namerava poročevalec upoštevati širok 
izbor ustreznih dokumentov; večino je mogoče omeniti že v delovnem dokumentu. 

Poročila Odbora za regionalni razvoj (šesto zakonodajno obdobje)

 Poročilo o prispevkih prihodnje regionalne politike k inovacijski zmogljivosti 
Evropske unije (poročevalec: Mieczysław Edmund Janowski, UEN);

 Poročilo o izvajanju uredbe o strukturnih skladih 2007–2013: rezultati pogajanj glede 
nacionalnih strategij in operativnih programov kohezijske politike (poročevalec: 
Miroslav Mikolášik PPE-DE).

Študije, ki jih je naročil Evropski parlament

 Sinergije med sedmim okvirnim programom za raziskave, okvirnim programom za 
konkurenčnost in inovacije ter strukturnimi skladi (2007) EU;

 Teritorializaciji evropskih politik na področju raziskav in razvoja ter inovacij naproti 
(2009)

Poročila o napredku na področju kohezije: v petem poročilu o napredku na področju 
gospodarske in socialne kohezije je poudarjena pomembna vloga nekaterih panog in 
gospodarskega prestrukturiranja pri regionalnem razvoju. Šesto poročilo o napredku 
ugotavlja, da imata ustvarjalnost in inovativnost pomembno regionalno dimenzijo.

Ključna sporočila Komisije:

Od konca leta 2006 do maja 2008, ko se je končal postopek odobritve operativnih programov, 
je Komisija v vrsti sporočil poudarila novo točko kohezijske politike – uresničevanje ciljev 
lizbonske strategije –, ki pa mora hkrati vseskozi ohranjati svoj primarni cilj, namreč 
zmanjševanje razlik med državami članicami in regijami:

 KOM(2007) 474: Z raziskavami in inovacijami do konkurenčnih evropskih regij –
prispevek k večji rasti ter k povečanju števila in kakovosti delovnih mest

 KOM(2007) 798: Lizbonska strategija za rast in delovna mesta, ki jo države članice in 
regije izvajajo v okviru kohezijske politike EU v obdobju 2007–2013

 KOM(2008) 301: o rezultatih pogajanj glede strategij in programov kohezijske 
politike za programsko obdobje 2007–2013

 KOM(2009) 617 20: letno poročilo o izvajanju strukturnih skladov (2008)

Sporočilo o rezultatih pogajanj glede strategij in programov kohezijske politike za 
programsko obdobje 2007–2013 vsebuje pregled, kako so države članice razumele in 
spoštovale strateške smernice na področju kohezije pri pripravi nacionalnih strateških 
referenčnih okvirjev oziroma operativnih programov, ki so prilagojeni za posebne omejitve in 
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zahteve. Tako oblikovanje strateške politike kaže, da si vse države članice, vključno s tistimi, 
ki so v Evropsko unijo vstopile pred kratkim, usklajeno prizadevajo za vlaganja v cilje, 
povezane z lizbonsko strategijo.

Z raziskavami in inovacijami do konkurenčnih evropskih regij – praktična navodila glede 
možnosti financiranja raziskav in inovacij v EU: namen navodil je pomoč morebitnim 
upravičencem pri prepoznavanju najprimernejše sheme financiranja, in sicer v obliki opisa 
treh virov financiranja in možnosti njihovega kombiniranja. Poudarja tudi vlogo nacionalnih 
in regionalnih organov pri zagotavljanju najboljše rabe teh instrumentov. 

Poleg že omenjenega bo poročevalec upošteval tudi podlage Odbora za znanstvene in 
tehnološke raziskave Evropske unije in Evropskega svetovalnega odbora za raziskave v letu 
2007 ter pričakuje, da bodo v delovnem dokumentu služb Komisije, ki je trenutno v pripravi, 
predstavljeni konkretni primeri sinergij.

Ozadje

 Poudarek na raziskavah in razvoju ter inovacijah

Kohezijska politika ima tri prednostne naloge; ena od njih je spodbujanje inovativnosti, 
podjetništva in rasti gospodarstva znanja z raziskovalnimi in inovacijskimi zmogljivostmi, 
vključno z novimi informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami.

Raziskave in razvoj ter inovacije lahko Evropski uniji pomagajo pri doseganju ciljev rasti. 
Zato je kohezijska politika usmerjena v vlaganja, ki krepijo dolgoročno konkurenčnost EU, na 
primer podjetništvo, dostop do financiranja za mala in srednja podjetja, človeški kapital, 
informacijske in komunikacijske tehnologije, zelene tehnologije ter energijsko učinkovitost. 
Kohezijska politika je torej povezana z lizbonsko strategijo. V obdobju 2007–2013 je 
močnejši poudarek na inovacijah, za katere je namenjenih 86 milijard EUR. 

Pomembno je tudi razumevanje različnih kontekstov, v katerih delujeta dva glavna vira 
financiranja – sedmi okvirni program in strukturni skladi. V sedmem okvirnem programu je 
nadnacionalno sodelovanje splošna norma. Nasprotno je v strukturnih skladih nadnacionalno 
sodelovanje (prek cilja teritorialnega sodelovanja) izjema, načrtovanje programov znotraj 
držav članic pa norma. 

 Sinergije med kohezijsko politiko in okvirnimi programi na področju znanja in 
inovacij ter dodana vrednost zasnove financiranja EU

Strateške smernice Skupnosti v smernici 1.2 „Izboljšanje znanja in inovativnosti za rast“ 
navajajo, da je sinergija med kohezijsko politiko in okvirnimi programi nujna za vzajemno 
krepitev raziskovalne in kohezijskih politik na regionalni ravni. Poleg tega mora kohezijska 
politika igrati dve vlogi: omogočanje izvajanja regionalnih inovacijskih strategij in akcijskih 
načrtov ter prispevanje k izgradnji inovacijskih in raziskovalnih zmogljivosti v regijah.
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 Spodbuda in politični pomen poročila

V času trenutne gospodarske krize so EU in države članice v letu 2009 že priznale, da je treba 
okrepiti konkurenčnost EU z vlaganjem v kohezijsko politiko in njene postopke.

Poleg tega mora Parlament predstaviti svoj pogled v razpravi o prihodnosti kohezijske 
politike. Razpravljati mora o morebitnih izboljšavah na podlagi ocen.

Uvodne pripombe poročevalca

Poročevalec meni, da bi morala biti v središču poročila študija o dodani vrednosti strukturnih 
skladov, usmerjenih v inovacije. Iščemo možnosti za gospodarsko rast in to, kje bi sinergija 
lahko prispevala k rasti. 

- Analiza zagotavljanja sredstev za inovacije ter raziskave in razvoj v operativnih 
programih: za popolno razumevanje potenciala sinergije je treba razumeti, kako so bile 
smernice uresničene v operativnih programih.  

- Analiza sinergij med strukturnimi skladi ter sedmim okvirnim programom in 
programom za konkurenčnost in inovativnost: poročevalec želi obravnavati različne načine 
kombiniranja finančnih virov EU, vključno z mešanim financiranjem, komplementarnim ali 
zaporednim financiranjem in večstranskim financiranjem v istem grozdu ali omrežju.

Postopek

Ta delovni dokument bo podlaga za razpravo na zasedanju Odbora za regionalni razvoj 
decembra 2009. V njem ni popolne analize stališč poročevalca, ki bodo natančneje pojasnjena 
v osnutku poročila.

Poročevalec vse člane Odbora za regionalni razvoj vabi, da v decembrski razpravi aktivno 
sodelujejo ter predstavitvijo svoje ideje, mnenja in predloge.


