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En cilj – kohezija – in en nabor instrumentov za njegovo uresničitev

Za doseganje ciljev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije člen 175 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije predvideva skupno delovanje v okviru strukturnih skladov 
(mišljeni skupaj in brez delitev: Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad, Evropski 
sklad za razvoj podeželja, Evropski socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj).

V skladu s členom 9(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in 
Kohezijskem skladu1 zagotavljajo Komisija in države članice usklajevanje med pomočjo iz 
teh skladov ter iz Evropskega sklada za ribištvo in Kohezijskega sklada.

Svet je v svojih sklepih o strateškem poročilu Komisije o izvajanju programov kohezijske 
politike za leto 2010 z dne 14. junija 2010 poudaril, da „imajo en strateški pristop in skupna 
izvedbena pravila za Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in 
Kohezijski sklad v splošnem okviru kohezijske politike resnično dodano vrednost“.

Svet je v svojih sklepih s 25. in 26. marca 2010 menil, da morajo vse skupne politike, 
vključno s kohezijsko politiko, podpirati strategijo Evropa 2020.

Komisija se v svojem dokumentu o strategiji Evropa 2020 zavezuje, da si bo v okviru 
vodilnih pobud2 strategije prizadevala za uporabo finančnih instrumentov EU (razvoj 
podeželja, strukturni skladi, programi za raziskave in razvoj, vseevropska omrežja, Evropska 
investicijska banka) kot dela strategije stalnega financiranja, ki združuje financiranje EU ter 
nacionalno in zasebno financiranje, kar odraža potrebo po medsebojni povezanosti politik in 
instrumentov.

Sporočilo Komisije o pregledu proračuna EU3 z dne 19. oktobra opozarja na rezultate široke 
javne razprave, ki so zahtevali večje usklajevanje za doseganje sinergij in zagotavljanja 
skladnosti.

Usklajevanje skladov, dosedanji rezultati

Kar zadeva Evropski socialni sklad, izkušnje jasno kažejo, da je lahko financiranje 
gospodarskih dejavnosti (inovacije, raziskave, mala in srednja podjetja, okolje itd.) iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj učinkovitejše, če je skrbno usklajevano in povezano z 
dejavnostmi sklada, še zlasti če se upošteva, da je uspeh večine programov in ukrepov v veliki 
meri odvisen od uspešne kombinacije več dejavnikov, od katerih je najpomembnejši človekov 
razvoj. Povečanje evropske dodane vrednosti obeh strukturnih skladov je povezano z 
napredkom pri doseganju sinergije med ekonomskimi in socialnimi ukrepi.

Reforma strukturne politike za programsko obdobje 2007–2013 je vodila do ločitve Sklada za 
razvoj podeželja od splošnega okvira strukturnih skladov. Poudarjeno je bilo, da ta ločitev ne 
sme povzročiti podvajanja ali opuščanja ciljev ter da morajo biti zagotovljene razvojne 

                                               
1 UL L 210, 31.7.2006, str. 25.
2 Glej vodilno pobudo „Evropa, gospodarna z viri“.
3 KOM(2010) 700.
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možnosti tako za podeželje kot za mesta, vendar so dejstva s terena o tem protislovna. 
Učinkovitost politik za razvoj podeželja terja skrbno usklajevanje s podobnim izvajanjem 
ukrepov tako v okviru Evropskega kmetijska sklada za razvoj podeželja kot v okviru 
instrumentov regionalne politike. V tem kontekstu je Evropski parlament večkrat poudaril, da 
je treba skrbno spremljati ločitev politike razvoja podeželja od kohezijske politike, da bi bilo 
mogoče oceniti njen pravi učinek za razvoj podeželja. Rezultate ločitve Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja od kohezijske politike je treba skrbno oceniti.

Pravila za navzkrižno financiranje4 se niso izkazala kot učinkovita pot za usklajevanje in so 
povečala zapletenost upravljanja skladov. Njihovo uporabo in učinek je treba pregledati na 
osnovi zanesljivih in izčrpnih podatkov.

Poleg tega vse večji poudarek na mestni problematiki in vlogi mest znotraj kohezijske politike 
pri številnih deležnikih vzbuja strah, da bi lahko to povzročijo neenakomeren razvoj mest in 
podeželja, zaradi česar pozivajo k vzpostavitvi pravih in učinkovitih povezav med mesti in 
podeželjem.

Poziv za večjo prožnost pri uporabi sredstev, na eni strani, in za upravno kulturo, ki spodbuja 
večdisciplinaren pristop in poenostavitev upravljanja skladov, na drugi strani, ni nov. Na 
področju sinergij med strukturnimi skladi, sedmim okvirnim programom za raziskave, 
tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti ter okvirnim programom za konkurenčnost in 
inovativnost je Evropski parlament vztrajal, da je treba preprečiti visoko koncentracijo 
zmožnosti v gospodarskih grozdih in najrazvitejših regijah EU, in je pri tem obžaloval, da 
sinergije pri financiranja še vedno niso dovolj znane.

Izraženo je bilo tudi mnenje, da so dejanske sinergije v veliki meri odvisne od organizacijskih 
in strateških zmožnosti upravičenca, da združi pomoč iz različnih instrumentov EU5, ter da bi 
države članice morale več pozornosti nameniti iskanju sinergij med financiranjem iz naslova 
kohezijske politike in iz drugih virov Evropske unije6.

Evropski parlament je na začetku izvajanja trenutnega programskega obdobja nadalje pozval 
k študiji o možnostih združitve različnih skladov EU – Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, Evropskega socialnega sklada, Kohezijskega sklada in Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja7.

Čas in kraj za večje usklajevanje in sinergije

Utemeljitev za večji poskus usklajevanja prizadevanj iz skladov in programov EU se bolj 
ostro kaže v obdobja po krizi, v katerega je vstopila Evropa. Jasno je, da nas bo potreba po 
utrditvi javnih proračunov v prihodnjih letih prisilila k večji inovativnosti in prizadevanju za 

                                               
4 Glej člen 34(2) Splošne uredbe.
5 V zvezi s tem glej resolucijo Evropskega parlamenta z dne 20. maja 2010 (P7_TA(2010)0189).
6 Glej resolucijo Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2009 (P6_TA(2009)0124), točka 17, in z dne 21. 
oktobra 2008 (UL C 15 E, 21.1.2010, str. 10), točka 1.
7 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008, točka 4.



PE452.852v01-00 4/6 DT\839691SL.doc

SL

doseganje večjega učinka iz razpoložljivih sredstev8. To je priložnost za korak v želeni smeri, 
ki so jo mnogi že prepoznali.

Svet je v svojih sklepih o strateškem poročilu Komisije o izvajanju programov kohezijske 
politike za leto 2010 z dne 14. junija 2010 poudaril, da „je treba nadalje izboljšati 
usklajevanje kohezijske politike ter drugih politik EU in po potrebi nacionalnih politik, da bi 
bili z boljšim usklajevanjem učinkovitejši pri izpolnjevanju skupnih ciljev“.

V pismu predsedniku Barrosu so komisarji za regionalno politiko, za ribištvo in pomorske 
zadeve, za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje ter za kmetijstvo in razvoj podeželja 
enotno priznali „potrebo po okrepitvi povezovanja različnih politik EU za doseganje 
trajnostnega in vključujočega gospodarskega razvoja, ki ga Unija mora doseči“. V tem pismu 
komisarji jasno predlagajo „pripravo skupnega strateškega okvira na ravni EU za 
Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad, Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za ribištvo za obdobje po 2013“. 
Ta pristop bi izboljšal trenutno bolj ločeno strateško načrtovanje in tako omejil razdrobljenost 
instrumentov in politik.

Sporočilo Komisije o Pregledu proračuna EU z dne 19. oktobra določa za naslednji večletni 
finančni okvir usklajen pristop tako za instrumente kohezijske politike kot tudi za druge 
programe EU za raziskave, inovacije, vseživljenjsko učenje in mreže. Predlaga skupni 
strateški okvir za zagotovitev boljšega usklajevanja. Pri tem bi se usklajevanje na ravni 
držav članic izvrševalo s pogodbami o razvojnem in naložbenem partnerstvu. Enak pristop je 
Komisija predlagala tudi v svojem petem poročilu o koheziji9.

Parlament je v več resolucijah stalno poudarjal, da je „potrebno vzajemno dopolnjevanje in 
celovit pristop med različnimi sektorskimi politikami, da bi dosegli čim boljši rezultat za 
rast in razvoj na terenu“ in da „se je treba zavezati k enotni in prožni politiki EU“10. 
Osredotočanje skupnega delovanja skladov na regionalni in/ali lokalni ravni povečuje njihovo 
dodano vrednost in omogoča lokalnim deležnikom, da določene dejavnosti prilagajajo 
dejanskim gospodarskim in socialnim potrebam ter s tem zaposlitvenim razmeram v vseh 
posameznih regijah (lokalna razvojna strategija, krajevni razvojni načrti itd.).

Da za sinergije, vendar kako?

Pomembni elementi za usklajevanje že obstajajo, vendar jih je mogoče še dodatno okrepiti za 
doseganje večjih sinergij. Instrumenti kohezijske politike EU (Evropski sklad za regionalni 
razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad) so upravljalni v skupnem okviru, ki se 
razteza od strateških smernic do plačil in poročanja. Vendar to ni dovolj. Usklajevanje je 
mogoče povečati med instrumenti kohezijske politike in tudi širše.
Ob upoštevanju skupnih ciljev gospodarskega razvoja EU mora okvir za usklajevanje 
vključevati dejavnosti iz Kohezijskega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
                                               
8 V zvezi s tem Komisija v svojem sporočilu o Pregledu proračuna EU (KOM(2010)0700), točka 4, uvod, str. 20, 
jasno navaja, da „če želimo, da se javne naložbe iz proračuna EU povrnejo, je treba novo generacijo finančnih 
programov preoblikovati in postaviti učinkovitost na prvo mesto“.
9 „Vlaganje v prihodnost Evrope, peto poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji“, Evropska 
komisija, november 2010.
10 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. marca 2009 (TA(2009)0163).
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Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za ribištvo in Evropskega kmetijska sklada 
za razvoj podeželja. Poleg drugih instrumentov EU, kot so programi za raziskave, inovacije, 
vseživljenjsko učenje in mreže, je treba opredeliti tudi povezave in usklajevalne mehanizme.

Celovit sistem načrtovanja in izvajanja lahko vključujejo vsa področja politik, na primer v 
nacionalnem razvojnem načrtu, ali več področij politik za obravnavanje posameznih 
zapletenih vprašanj (tj. strategija EU 2020). Za uspešno celovito načrtovanje je treba 
razumeti, da zapletenih problemov ni mogoče reševati zgolj z enostranskim pristopom. Tako 
na primer problema brezposelnosti ni mogoče rešiti le z usposabljanjem brezposelnih, temveč 
je treba vzpostaviti tudi politike za ustvarjanje delovnih mest, kot je pomoč malim in srednjim 
podjetjem, novim podjetjem itd. Če je država/regija manj razvita in je cilj dohitevanje, potem 
vzpostavitev ločeno upravljanih sektorskih politik, kot je na primer transportna ali okoljska 
infrastruktura, ne bo prinesla znatnega rezultata pri njeni celostni razvitosti11. Razdrobljen 
pristop lahko vodi do prekrivajočih se ali celo nasprotujočih si politik, protislovnih javnih 
ukrepov ali podvajanja sredstev, kar vpliva tako na regionalno učinkovitost javnih politik kot 
na njihov nacionalni učinek12.

V okviru kohezijske politike EU to pomeni, da je trenutni sistem načrtovanja in izvajanja, ki 
združuje politike (in njihovo financiranje) za razvoj človeških virov, razvoj podjetij, zlasti 
malih in srednjih podjetij, infrastrukturni razvoj itd., namenjen razvojnemu dohitevanju regij, 
ki prejemajo pomoč. Vsaka od teh politik bi ločeno dosegla manj kot dosegajo sedaj vse 
politike skupaj v celovitem sistemu načrtovanja in izvajanja. Za izkoriščanje potenciala regij, 
ki zaostajajo, je bistveno skupno načrtovanje in izvajanje strukturnih skladov in Kohezijskega 
sklada ter njihovo boljše povezovanje s skladom za razvoj podeželja in skladom za ribištvo.
Sinergije in usklajevanje pa ne predvidevajo enotne rešitve za vsa področja. Nasprotno, terjajo 
tesno strateško usklajevanje med instrumenti, politikami in akterji, da se oblikujejo skrbno 
zasnovani posegi in programi, ki v celovitem lokalnem pristopu upoštevajo ozemeljske 
posebnosti in primerjalne prednosti ali posebne značilnosti regij13.

V prej omenjenem skupnem pismu so štirje komisarji predlagali pomemben dodaten korak v 
obliki skupnega strateškega okvira, ki ga je na izvedbeni ravni treba dopolniti s skupnim 
pravnim okvirom, ki bi omogočal skupni sklop pravil.

Za največji učinek mora usklajevanje potekati na vseh ravneh oblikovanja politike, od 
strateškega načrtovanja, izvajanja in plačevanja do zaključka, revizije in ocene.

Znotraj instrumentov kohezijske politike moramo ohraniti in okrepiti model ene splošne 
uredbe (pravila za upravljanje, upravičenost, revizijo in poročanje) in več kratkih uredb 
za posamezne sklade, ki odražajo posamezne cilje politike za posamezne sklade. 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za ribištvo je treba 
znova vključiti v ta okvir, kot sta bila vključena v obdobju 2000–2006. Dodatno obstaja 
določena potreba po mehanizmu za usklajevanje med sedmim/osmim okvirnim 
programom in Evropskim skladom za regionalni razvoj, da bi se zagotovilo potrebno 
                                               
11 OECD, Regions matter: economic recovery, innovation and sustainable growth, (Regije so pomembne: 
oživitev gospodarstva, inovacije in trajnostna rast),  2009, str. 125.
12 Na istem mestu.
13 Na študiji temelječ raziskovalni projekt EDORA (European Development Opportunities for Rural Areas), 
izveden v okviru programa ESPON 2013, julij 2010, del B, str. 48.
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financiranje osnovne infrastrukture za raziskave in razvoj.

Za uspešno izvajanje strategije Evropa 2020 je potrebno tudi dobro usklajevanje kohezijske 
politike z drugimi politikami EU.

Vzpostavitev nadaljnjega usklajevanja nam ponuja tudi možnost, da bolje premislimo o 
možnostih za poenostavitve. V vsakem primeru pa podobna pravila in skupno strateško 
načrtovanje že pomenijo znatne poenostavitve.

Zaključek

EU zagotavlja enoten okvir za celovito načrtovanje politik prek nacionalnih meja. Ta je bil 
prisoten že ob vzpostavitvi enotnega trga in oblikovanju kohezijske politike ter že desetletja 
nadvse uspešno služi razvoju ekonomske in socialne kohezije v EU.

V tem težavnem času, ko počasi premagujemo posledice finančne in gospodarske krize, se 
nam ponuja možnost, da čas prihajajočih pogajanj o prihodnjem večletnem finančnem okviru 
izkoristimo za to, da dosežemo večje sinergije pri skladih in programih EU tako, da 
vzpostavimo še obsežnejši mehanizem usklajevanja. Pri tem bomo morali z oblikovanjem 
enotnega strateškega okvira in z dopolnitvijo splošnega okvira za instrumente kohezijske 
politike EU z dodatnimi povezavami z drugimi, z EU povezanimi programi, trenutne strateške 
smernice privesti na novo raven strateškega načrtovanja.


