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Uvod

Delovni dokument na kratko opisuje namen in obseg poročila o izvajanju. Poročevalec je 
oblikoval tudi cilj in delovno hipotezo ter opisal glavna vprašanja, ki jih je treba analizirati v 
poročilu.

Poročilo o izvajanju

Poročila o izvajanju analizirajo prenos zakonodaje EU v nacionalno pravo ter njeno izvajanje 
in izvrševanje v državah članicah. V primeru kohezijske politike je zakonodajni okvir 
sestavljen iz neposredno veljavnih uredb. 

Glede na to namerava poročevalec upoštevati pristop iz poročil o izvajanju Odbora za 
regionalni razvoj (REGI), in sicer, da je treba analizirati, ali se zakonodaja pravilno uporablja 
v državah članicah, in pokazati način, na katerega morajo države članice razumeti in 
upoštevati strateške smernice Skupnosti pri izvajanju svojih nacionalnih strateških referenčnih 
okvirov in operativnih programov.

Zagon

To poročilo je tretje po vrsti. Prvo je bilo sprejeto v 6. zakonodajnem obdobju z naslovom
„Izvajanje strukturnih skladov 2007-2013“: rezultati pogajanj glede nacionalnih kohezijskih 
strategij in operativnih programov“1, (poročevalec: Miroslav Mikolášik). 

Drugo poročilo o izvajanju, ki ga je pripravil Lambert van Nistelrooij, je bilo sprejeto leta 
2010 z naslovom „Uresničevanje sinergij med sredstvi za raziskave in inovacije iz Uredbe 
(ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj ter Sedmim okvirnim 
programom za raziskave in razvoj v mestih in regijah ter državah članicah in Uniji2“.

Z objavo Sporočila Komisije o kohezijski politiki: Strateško poročilo o izvajanju programov 
2007–2013 za leto 20103, je končno mogoče opraviti prvo realno analizo procesa izvajanja 
operativnih programov.

Sporočilo Komisije

Poročilo bo pripravljeno predvsem na podlagi naslednjih dokumentov: zgoraj omenjenega 
Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču z naslovom 
Kohezijska politika: Strateško poročilo o izvajanju programov 2007–2013 za leto 2010 (v 
nadaljevanju strateško poročilo o izvajanju) in delovnega dokumenta služb Komisije4, ki je 
priložen k temu sporočilu.

Strateško poročanje

                                               
1 P6_TA(2009)0165
2 P7_TA-PROV(2010)0189.
3 KOM(2010)110
4 SEC(2010)360
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Strateško poročanje je novost v kohezijski politiki, ki je bila uvedena v sedanjem 
programskem obdobju. Namen tega ukrepa, kot je navedeno v uvodni izjavi 36 Uredbe Sveta 
1083/20061 (splošna uredba), je povečanje strateške vsebine in povečanje preglednosti 
kohezijske politike preko integracije s prednostnimi nalogami Skupnosti.

Členi 29 (2), 30 (1) in 30 (2) te uredbe določajo pravno podlago za strateško poročanje. Po tej 
uredbi so države članice prva nacionalna strateška poročila dolžne predložiti najkasneje do 
konca leta 2009. Podatki, predstavljeni v strateškem poročilu o izvajanju, temeljijo na teh 
nacionalnih strateških poročilih.

Navedena uredba določa tudi, da mora strateško poročilo o izvajanju čim prej po njegovi 
objavi obravnavati Svet2, in da ga je prav tako treba predložiti Evropskemu parlamentu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, da bi se olajšala razprava v 
institucijah EU.

Cilj 

Kohezijska politika predstavlja glavni instrument Evropske unije za spodbujanje 
uravnoteženega in usklajenega razvoja vseh 271 regij. Naknadna ocena programskega 
obdobja 2000–20063 je pokazala, da je bil v preteklih letih dosežen napredek v smislu 
zmanjšanja gospodarskih, socialnih in ozemeljskih razlik z ustvarjanjem novih delovnih mest, 
zagotavljanjem pomoči trajno brezposelnim, nizko kvalificiranim in najbolj ranljivim 
skupinam ljudi ter s povečevanjem rasti, gradnjo infrastrukture ali izboljšanjem varstva 
okolja.

Države so prispele že na pol poti z izvajanjem strategij in operativnih programov za obdobje 
2007-2013 in številni projekti so že bili izbrani. Tako je prva analiza ravni izvajanja 
programov, sofinanciranih iz strukturnih skladov (2007–2013) bistvena za: 

(1) oblikovanje pregleda konkretnih razmer po približno 18 mesecih izvajanja z ocenjevanjem 
ravni izvajanja dogovorjenih strategij in napredka pri doseganju ciljev;
(2) ugotavljanje pogostih pomanjkljivosti v procesu in področij, na katerih so potrebne 
reforme, kot tudi za poudarjanje dobrih praks. 

Realna slika je še zlasti potrebna v razmerah, ki so jih povzročili finančna kriza in posledična 
gospodarska recesija, pa tudi prihodnja pogajanja za naslednje programsko obdobje.

Poročilo bo analiziralo sedanje izvajanje, vendar bo pristop usmerjen predvsem v prihodnost. 
Njegov namen je predstavljati pozitiven korak naprej. Zato bodo oblikovana priporočila za 
izboljšanje izvajanja v sedanjem programskem obdobju, pa tudi arhitektura za obdobje po letu 

                                               
1 UREDBA SVETA (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
1260/1999;
2 Sklepi Sveta o strateškem Komisijinem poročilu o izvajanju programov kohezijske politike za leto 2010 z dne 
14. junija 2010
3 Naknadno ocenjevanje programov kohezijske politike 2000-06, ki se jih sofinancira iz ESRR (Cilja 1 & 2), 
Sintezno poročilo, april 2010
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2013.

Delovna hipoteza 

Poročevalec v svoji delovni hipotezi navaja, da kohezijska politika še vedno dokazuje svojo 
pomembnost, s tem ko v posebnem kontekstu krize zagotavlja zmerno, toda spodbudno 
izboljšanje družbeno-gospodarskega okolja, v katerem že v osnovi obstajajo razlike med 
državami. 

Kljub temu poročevalec meni, da so potrebna dodatna prizadevanja na nekaterih področjih, še 
posebej za okrepitev učinkovitosti izvajanja, da se preprečijo pretirane zamude, zagotovi 
večja finančna disciplina in povečajo sinergije z drugimi politikami EU.

Predlagana struktura poročila

Poročilo bo oblikovano glede na tri poglavitna vprašanja:

1. Družbeno-ekonomski kontekst

2. Izvajanje

2.1. Napredek pri izvajanju strateških smernic Skupnosti:

V sklopu vsakega izmed vprašanj obravnavanih več strateških tem. Najpomembnejše teme, 
sestavljene iz „prednostnih nalog“ ali kategorij naložb, je mogoče ustrezno obravnavati v 
okviru ene izmed naslednjih smernic:

a) smernica: privlačni kraji za naložbe in delo
b) smernica: izboljšanje znanja in inovativnosti za rast
c) smernica: več delovnih mest in boljša delovna mesta
d) ozemeljska dimenzija

2.2. Napredek pri izvajanju financiranja za lizbonsko strategijo glede na cilj:

a) konvergenca
b) regionalna konkurenčnost in zaposlovanje
c) evropsko teritorialno sodelovanje 

3. Izzivi pri izvajanju

Glavna vprašanja so med drugim: uporaba minimalnega nabora temeljnih kazalnikov, zamude 
pri posebnih strateških temah, kot so železnica, primerjava in združevanje podatkov, ki so jih 
države članice posredovale na raven EU.

4. Zmanjševanje regionalnih razlik
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Pozornost bo namenjena napredku novih držav članic.

5. Odgovor na gospodarsko krizo

6. Ustvarjanje sinergij in izogibanje razpršenosti sredstev regionalne politike na več 
področij

7. Nadzor in vrednotenje

8. Dobra praksa

9. Sklepi in priporočila za naslednje programsko obdobje

Delovna metodologija in postopek

Ta delovni dokument bi moral služiti za začetek plodne razprave s člani Odbora za regionalni 
razvoj. Zato predstavlja le začetno stališče poročevalca, ki bo podrobneje opredeljeno v 
osnutku poročila. 

Poročevalec namerava tesno sodelovati s poročevalci v senci, kot tudi s pripravljavci mnenj, 
ki so priložena k temu poročilu REGI (odbori za proračun, za zaposlovanje in socialne 
zadeve, za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter za promet in turizem so se odločili, da 
bodo pripravili osnutek mnenja.).

Poleg tega so vsi člani Odbora za regionalni razvoj pozvani, naj med razpravo predstavijo 
svoja stališča, tako da se lahko osnutek poročila obogati s konstruktivnimi idejami.


