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VLOŽIL: Van Nistelrooij (EPP), Odbor za regionalni razvoj 
"Izboljšanje regionalnega in lokalnega sodelovanja s spodbujanjem regionalne politike 
EU na svetovni ravni", proračunska vrstica 13 03 23

OPOMBE:
Za nadaljevanje in okrepitev pilotnega projekta "Izboljšanje regionalnega in lokalnega 
sodelovanja s spodbujanjem regionalne politike EU na svetovni ravni", začetega v letu 
2009.

OBRAZLOŽITEV:
Mednarodna razsežnost kohezijske politike se je občutno izpopolnila med letom 2009 in v 
začetku leta 2010, zlasti zaradi dodatnih priložnosti, ki so bile zagotovljene s sredstvi, ki jih 
nudi pilotni projekt EP. Začetni pilotni projekt je bil izveden z znatnih uspehom in zato želi 
odbor REGI nadaljevati ta projekt, tako da razširi njegov obseg in se bolj osredotoči na 
področje razvoja regionalnega upravljanja, izvede programe usposabljanja za lokalno 
oblikovanje politik in strateško načrtovanje, pa tudi postopkovna vprašanja v zvezi s 
kontrolnimi mehanizmi in dobrim finančnim upravljanjem.

VLOŽILI: poslanci Zelenih v Odboru za regionalni razvoj
Poznavanje strategije makroregij

OPOMBE:
Strategija makroregije, izvedena na območju Baltskega morja, določa inovativen okvir za 
izboljšanje evropskega povezovanja na podlagi "gravitacijskih območij" Evrope. Drugi 
projekti v nastajanju: Donava, Alpe, zahodno Sredozemlje, Atlantski greben.

Pomembno je, da se bolje predstavi projekt "Baltsko morje", da bi drugi projekti lahko iz tega 
pridobili spoznanja in da bi se pri prihodnjih kohezijskih politikah to lahko upoštevalo.

Predlagani ukrep: 

1. Organizirati predstavitev na Baltskem morju, da bi zainteresirane 
regije Evrope lahko spoznale projekt "Baltsko morje" in načela, na 
katerih temelji ta projekt makroregije. 200 000 €

2. Organizirati seminar v Bruslju za nacionalne in regionalne organe, 
vključene v projekt makroregije, da bi primerjali projekte.

150 000 €

3. Oblikovati okvirni dokument o makroregijah in ga objaviti.
150 000 €

Pilotni projekt SKUPAJ: 500 000 €
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VLOŽIL: Tamás DEUTSCH, Odbor za regionalni razvoj
Okvir za podporna partnerstva med evropskimi regijami z največjimi razlikami v 
gospodarskem razvoju in BDP

OPOMBE:
Splošna vizija projekta:
1) Oblikovati okvir za dvostranska partnerstva za prenos primerov najboljše prakse v 
poslovnem svetu in gospodarstvu iz 50 najbolj razvitih evropskih regij v 20 najmanj razvitih 
evropskih regij.  Statistična podlaga za opredelitev vključenih regij je podatek o BDP na 
prebivalca.  
2) Konkretne oblike tehnične pomoči in prenosa strokovnega znanja in izkušenj v 
gospodarstvu in poslovnem razvoju so svetovanje, študijski obiski, delavnice, tečaji 
usposabljanja ali družbeni dogodki.  Ključne teme bodo morale vključevati zlasti izkušnje pri 
uporabi sredstev EU (regionalni ali kohezijski sklad, predpristopna pomoč, razvoj podeželja), 
sodelovanje v raziskovalnih okvirnih programih, izvajanje razvojnih ukrepov za MSP in 
ustvarjanje dinamike na regionalnih trgih dela.
3) Ciljna skupina projekta vključuje lokalne oblasti, MSP, NVO, civilne organizacije, 
strokovne organizacije in združenja.

Koristi uresničevanja zgoraj navedenih odločilnih vidikov:
– Oblikovanje novih sestrskih regij, ki prispeva k uspešnosti regionalne in kohezijske 
politike EU  
– Spodbujanje ustrezne uporabe obstoječih sredstev in instrumentov EU za najmanj 
razvite regije EU
– Vključevanje najbolj razvitih regij v pobude kohezijske politike 

Ključne besede: 
regionalna politika EU, strukturni skladi in kohezijski sklad EU, razvoj podeželja, MSP, 
gospodarska kriza

VLOŽILI: poslanci Zelenih v Odboru za regionalni razvoj
Izvajanje načela partnerstva v strukturnih skladih

OPOMBE:
Izvajanje načela partnerstva v strukturnih skladih

V skladu z načelom 11 splošne ureditve za strukturne sklade morajo biti partnerji vključeni v 
pripravo, izvajanje, spremljanje in ocenjevanje programov strukturnih skladov. Izkušnje 
kažejo, da se je na splošno izvajanje načela partnerstva v letih izboljšalo. Vendar še vedno 
ostajajo pomembne ovire, ki se razlikujejo od države do države in včasih celo znotraj države. 
Cilj pilotnega projekta je začeti postopek izmenjave izkušenj o izvajanju načela partnerstva, 
ovirah zanj in njegovih izzivih, ter pripravo kodeksa primerov dobre prakse. Posebno 
pozornost se nameni izkušnjam, ki sojih pridobili gospodarski in socialni partnerji in drugi 
organi, ki predstavljajo civilno družbo, okoljski partnerji, nevladne organizacije in organi, 
odgovorni za spodbujanje enakosti med moškimi iz ženskami.
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Teme, ki bodo obravnavane:
- načrt posvetovanj/sodelovanja za načrtovanje programov, izvajanje in vrednotenje 

je treba določiti na samem začetku ter se o njegovih ciljih dogovoriti z ustreznimi 
partnerji;

- kako so pristojni organi (zlasti odbora za upravljanje in spremljanje) upoštevali 
načelo partnerstva v svojih predlogih in poročilih?

- tehnična pomoč pri vseh operativnih programih mora biti na voljo vsem 
partnerjem za krepitev zmogljivosti, usklajevanje in zastopanje;

- partnerjem je treba dodeliti pristojnost za postopke izbora njihovih lastnih članov v 
odbore upravljanja in druge posvetovalne organe, ki temelji na zanimanju, 
zastopanosti in odprtosti za nove, predane in inovativne akterje; 

- partnerji morajo od začetka sodelovati pri določitvi meril za izbiro projekta; 
- partnerstvo mora biti merilo za projekte, financirane iz skladov;
- posebne izkušnje v nadnacionalnem partnerstvu;

Dejavnosti: 
- delavnice, seminarji, 
- priprava "kodeksa dobre prakse", 
- vzpostavljanje omrežja "regij odličnosti v partnerstvu" 

VLOŽIL: Tamás DEUTSCH, Odbor za regionalni razvoj
Vseevropska platforma pristojnosti in odličnosti za regije Evrope – vključno z 
makroregijami (Donava in Baltik) – o razvoju strukturnih skladov in kohezijskega 
sklada EU

OPOMBE:
Splošna vizija projekta:
1) Razviti skupno platformo, ki omogoča dostop regionalnim pristojnostim.
2) Oblikovati zemljevide pristojnosti, ki zagotavljajo pregled projektov strukturnih skladov 
in kohezijskega sklada EU za vsako regijo (vključno z makroregijami).
3) Podpreti izboljšanje in razvoj novih rešitev za obravnavanje pristojnosti in projektnih 
informacij ter vzpostavitev omrežij.

Koristi uresničevanja zgoraj navedenih odločilnih vidikov:
– Novo sodelovanje se bo lahko lažje vzpostavilo med regijami, ker bodo pristojnosti
vidnejše in dostopnejše.
– Strateško sprejemanje odločitev v politiki EU, regionalni politiki, poslovnih in 
nevladnih organizacijah se lahko izboljša, ker bodo pridobljene boljše informacije o 
pristojnostih in rezultatih projektov.
– Komercializacija rezultatov projektov se lahko podpre z izboljšanim dostopom za 
industrijo.
– Določanje položaja lahko postane učinkovitejše, ker bo temeljilo na jasnih pristojnostih.
– Okrepitev preglednosti regionalne politike EU in njenega financiranja.

Ključne besede: 
regionalna politika EU, strukturni skladi in kohezijski sklad EU, strategija za Baltik in 
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Donavo, madžarsko predsedovanje EU leta 2011, regionalni in gospodarski razvoj, 
preglednost

VLOŽIL: ELIE HOARAU
Pilotni projekt – Program razvoja obnovljivih energij v najbolj oddaljenih regijah

OPOMBE:
Razvoj obnovljivih energij in iskanje novih oblik obnovljive energije v najbolj oddaljenih 
regijah se lahko izkaže kot pomembna prednost za celotno Evropsko unijo.  

Za energijo v najbolj oddaljenih regijah je značilna popolna izolacija energetskih sistemov (še 
večja je v arhipelaških regijah), omejen obseg oskrbe in močna odvisnost od enega samega 
vira fosilne energije. Te edinstvene razmere kažejo na veliko izpostavljenost teh ozemelj v 
primerjavi s celino ter utemeljujejo pilotni in specifični poseg Unije na tem področju.

Poleg tega se bodo zaradi podnebnih sprememb nedvomno povečali stroški tradicionalne 
proizvodnje energije na osnovi fosilne energije in povečala negotovost v zvezi s pogoji 
oskrbe. Na drugi strani, čeprav je liberalizacija trgov električne energije in plina koristna za 
vzpostavitev enotnega trga v tem sektorju, je najbolj oddaljene regije ne bodo izkoristile 
zaradi specifičnosti svojih trgov. 

Najbolj oddaljene regije imajo velik potencial na področju obnovljivih energij glede na svoja 
velika naravna bogastva (veter, plima in oseka, sonce, vulkani...), kar spodbuja oskrbo z 
energijo iz lastnih virov in sočasno zmanjšanje porabe in odvisnosti od fosilnih goriv. Ob 
upoštevanju njihovega strateškega pomena in izjemnih stroškov projektov, ki jih je treba 
izvesti v najbolj oddaljenih regijah, razvoj tega potenciala ne zahteva le stalne finančne 
podpore Skupnosti, ampak tudi uvedbo pilotnega projekta odličnosti, ki bo omogočil odprtje 
poti za tovrstni razvoj številnim drugim evropskim regijam. 

VLOŽIL:  ELIE HOARAU
Pilotni projekt – Program razvoja filtrirnih nasadov trsja na otokih

OPOMBE:
Vprašanje čiščenja odpadnih voda gospodinjstev, ki je problematično že na celinskih 
podeželskih območjih, postane nepremostljivo kompleksno na neurbaniziranih območjih 
najbolj oddaljenih regij.
Trenutno imajo na voljo le nezadovoljive rešitve za čiščenje skupnosti, katerih velikost je 
manjša od ekvivalenta 2000 prebivalcev. Mini čistilne naprave z aktivnim blatom lahko 
teoretično proizvedejo odtočne vode visoke kakovosti, vendar na račun zapletenega 
upravljanja, povezanega z izrabo in obnavljanjem elektromehanične opreme na eni strani ter 
rednega upravljanja občutne količine usedlin na drugi strani.
Poleg tega "vodne greznice" z donosom na organske snovi, ki v najboljšem primeru ne more 
preseči 50 %, ne morejo proizvesti odtočnih voda zadovoljive kakovosti brez dopolnilne 
aerobne obdelave. Poleg tega je treba redno izčrpati usedlino (imenovano vsebina greznic), ko 
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doseže 50 % uporabne prostornine.  To vsebino greznic je treba shraniti v večjih čistilnih 
napravah, kjer bo obdelana tako, da se omeji njen učinek, vendar na račun povečanja 
"normalnega proizvajanja usedlin" čistilne naprave, kjer se ta vsebina shrani.
Pomembno je, da se v najbolj oddaljenih in otoških regijah razvije povečano zanimanje za 
filtrirne nasade trsja, ki zagotavljajo najboljše razmerje med rezultatom in stroški delovanja.

VLOŽIL:  László Surján (EPP) v imenu Odbora za regionalni razvoj 
Na poti k skupni regionalni identiteti in spravi narodov v podonavski makroregiji

OPOMBE: 
Programi usposabljanja, seminarji za mladino se organizirajo s ciljem poudariti skupno 
regionalno identiteto narodov, ki živijo v podonavski makroregiji. Ti programi bodo preko 
državljanske vzgoje in priložnosti za kulturno izmenjavo prispevali k postopni, trajnostni v 
prihodnost usmerjeni evropski razsežnosti sožitja. Zato pilotni projekt spodbuja socialno in 
gospodarsko stabilnost v zadevnih regijah, med drugim zlasti z ukrepi za spodbujanje 
kohezije med skupnostmi in poudarkom na dodani vrednosti nadnacionalnega sodelovanja. 
Upravičeno območje je podonavska makroregija in sosednje države v skladu z evropsko 
sosedsko politiko. Programi, upravičeni do sredstev, vključujejo udeležence iz vsaj treh držav 
članic iz regije.

VLOŽILA: Ramona  Nicole Manescu (ALDE), Odbor za regionalni razvoj

Sistem usposabljanja in mobilnosti za lokalne in regionalne akterje, vključene v
izvajanje programov kohezijske politike

OPOMBE:
Pomanjkanje učinkovitega usposabljanja na terenu za lokalne oblasti in lokalne organe, 
pristojne za upravljanje sredstev EU, je glavni razlog postopkovnih napak, slabega nadzora in 
nizkih stopenj črpanja sredstev. Vzpostavitev mreže vodij usposabljanja bo povečala 
stroškovno učinkovitost in uspešnost politike.

Da bi zagotovili pomoč in podporo lokalnim akterjem v EU, vključenim v tekoče programe 
strukturnih skladov in kohezijskega sklada, zlasti v novih državah članicah, mora EP 
predlagati sistem usposabljanja in mobilnosti, ki bi jim omogočil okrepitev njihovih veščin za 
izvajanje programov in izmenjavo primerov najboljše prakse ter zamisli v zvezi s težavami, s 
katerimi se redno srečujejo. To bi izboljšalo splošno upravljanje in vzpostavitev institucij za 
upravljanje programov ter teritorialnih politik.

VLOŽILI: Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Ivan, Edith Herczog, Kalfin Ivailo, Victor Boştinaru

Postavka 13 03 26 — Pripravljalni ukrep: Spodbujanje sodelovanja v podonavski regiji 
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Postavka 13 03 27 — Pilotni projekt: Spodbujanje sodelovanja v podonavski regiji

OPOMBE:
Evropski svet je 19. junija 2009 formalno zahteval od Komisije, naj do konca leta 2010 
predloži strategijo EU za podonavsko regijo. Ta strategija bo uvedena pod madžarskim 
predsedstvom Evropske unije na začetku leta 2011. Strategiji bo priložen akcijski načrt, ki se 
bo stalno razvijal in posodabljal ob upoštevanju predlogov iz držav članic. Pilotni 
projekt/pripravljalni ukrep je potreben za razvoj potrebnega vzpostavljanja institucij za 
zagotovitev pravilnega upravljanja za izvajanje strategije EU za podonavsko regijo.

Strategijo EU za podonavsko regijo je treba izvajati z uporabo vseh razpoložljivih finančnih 
sredstev iz Evropske unije, njenih držav članic in iz mednarodnih finančnih institucij ter 
zasebnega kapitala. Osredotočena mora biti na boljše, učinkovitejše in uspešnejše načine za 
usklajevanje različnih instrumentov financiranja. 

Sredstva so namenjena financiranju dejavnosti v zvezi s podonavsko regijo:
– okrepitev podonavske identitete preko usposabljanja in boljšega upravljanja,
– izboljšanje socialne in gospodarske konkurenčnosti regije,
– vključevanje sosednjih držav, da bi izkoristili celoten dinamični potencial podonavske regije 
v politikah, kot so celinska plovba, promet, povezanost, okolje, energija, kar bi omogočilo 
obravnavo skupnih vprašanj za države, ki ležijo poleg reke Donave.

VLOŽIL: Tamás DEUTSCH, Odbor za regionalni razvoj
Mehanizem za regionalno mladinsko sodelovanje v osrednji in jugovzhodni Evropi 

OPOMBE:
Splošna vizija projekta:
1) Okrepitev procesa regionalnega povezovanja držav kandidatk in potencialnih držav 
kandidatk v EU z oblikovanjem partnerstva in spodbujanjem mladinskega sodelovanja
2) Vzpostavitev stalne regionalne državljanske institucije za sodelovanje in izmenjavo, ki 
vključuje mlade državljane zahodnega Balkana in jugovzhodnih evropskih držav ter 
srednjeevropskih držav članic EU
3) Izvajanje skupnih projektov v znanosti, izobraževanju, človekovih pravicah, jezikih, kulturi 
in športu, da bi oblikovali močna omrežja v vključenih regijah
4) Institucionalizacija čezmejnih pobud v regiji z vključevanjem mladih državljanov

Koristi uresničevanja zgoraj navedenih odločilnih vidikov:
–  poglobljeno medsebojno razumevanje družb, vključenih v širitev EU in proces 
integracije 
– priprava strateškega sodelovanja na področju skupnih politik EU, ki bodo izvedene v 
tesnem prihodnjem sodelovanju
– oblikovanje konkretne regionalne agende za javno vključevanje evropske mladine v 
integracijski proces EU
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Ključne besede: 
regionalna politika EU, mladinska politika, sodelovanje javnosti, širitev EU, regionalni in 
gospodarski razvoj, enakost v raznolikosti


