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Uvod

V tem delovnem dokumentu bosta na kratko pojasnjena namen in obseg samoiniciativnega 
poročila. Poročevalec pri tem analizira najpomembnejše ugotovitve in predloge Komisije, 
oblikuje začasne napotke in nakazuje razčlenitev z najpomembnejšimi vprašanji, ki bi jih bilo 
treba obravnavati v poročilu. 

V poročilu Parlamenta, ki bo sledilo, bo šlo predvsem za presojo najpomembnejših spoznanj 
sklepov Komisije o petem kohezijskem poročilu z vidika Parlamenta in izpeljavo lastnih 
priporočil, usmerjenih v prihodnost. V poročilu, ki bo pripravljeno na podlagi tega delovnega 
dokumenta, bodo tako podani konkretni predlogi za uredbe o strukturnem skladu po letu 2013 
in pojasnjene ustrezne posledice za večletno finančno perspektivo.

Podlaga za poročilo sta predvsem naslednja dokumenta: 
 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-

socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki z naslovom Sklepi 
petega poročila o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji: prihodnost kohezijske 
politike (v nadaljevanju: sklepi), 

 glavni dokument z naslovom Investirati v prihodnost Evrope: peto poročilo o 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji (v nadaljevanju: 5. kohezijsko poročilo).

Poročilo Komisije (sklepi)

Sklepi so izhodišče za postopek posvetovanja, ki v tem času poteka na podlagi 
5. kohezijskega poročila in ki bo doseglo svoj vrhunec na 5. kohezijskem forumu 31. januarja 
in 1. februarja 2011. 

Komisija takoj na začetku poudarja, da kohezijska politika pomembno prispeva k večji rasti in 
blagostanju v vsej Uniji. Uspeva ji zmanjševati socialne in teritorialne razlike, ki bi se sicer 
zaostrile. To je še posebej očitno, če upoštevamo trajne učinke krize.

V teh težavnih časih mora kohezijska politika še naprej imeti pomembno vlogo, da bi dosegli 
rast ter hkrati spodbujali uravnotežen razvoj Unije in njenih regij. V sklepih je omenjeno, da 
so potrebna skupna prizadevanja na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Vendar 
bi lahko vse večji globalni izzivi ter nujnost, da se vsak evro javnofinančnih odhodkov kar 
najbolje porabi, v določeni meri terjali reforme kohezijske politike.

Strategija Evropa 2020 Evropskega sveta z dne 3. marca 2010, s pomočjo katere se EU 
namerava uspešno spoprijeti z velikimi izzivi 21. stoletja, je pomemben poskus uskladitve 
politik Evropske unije. Uskladitev služi za uresničevanje skupnih ciljev, usmerjenih v 
pametno, trajnostno in vključujočo rast.

Kako pravilno opredeliti tri razsežnosti rasti, ki so izrecno omenjene v strategiji Evropa 2020 
in so zelo pomembne za kohezijsko politiko? Če jih je mogoče opredeliti, se postavlja 
vprašanje, kako jih lahko izvajamo in kakšno konkretno vlogo bo v tem procesu imela 
kohezijska politika.
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Kohezijska politika in strategija Evropa 2020 sta nedvomno zelo močno povezani. Ta 
povezava ponuja pravo možnost za nadaljnjo podporo prizadevanj revnejših evropskih regij 
ter nadaljnji razvoj kohezijske politike v pomembno gonilno silo rasti za vso EU. Pri tem ne 
smemo pozabiti, da je kohezijska politika že zdaj politika, ki ima najboljše in najbolj 
praktične možnosti, da postane uspešen instrument za izvajanje ciljev strategije EU 2020.

Najpomembnejši elementi, omenjeni v sklepih, so: dodana vrednost na ravni EU, vodenje 
kohezijske politike, racionalizacija in poenostavitev postopkov kohezijske politike ter njen 
ustroj. Vsak od teh elementov je pomemben steber prihodnje kohezijske politike in bo zato 
posebej obravnavan tako v tem delovnem dokumentu kot v poročilu, ki bo na njem temeljilo.

Vsebina 5. kohezijskega poročila 

Poročevalec v kratkem uvodu v uvodna poglavja podaja nekaj od vsebinskih vprašanj, 
omenjenih na začetku, povzema pomembna ali kontroverzna spoznanja in ocenjuje prve 
rezultate poročila.

I. Ekonomski, socialni in teritorialni položaj in razvojne težnje

Spodbujanje konkurenčnosti in konvergence

Kljub zmanjšanju regionalnih razlik te ostajajo. V zvezi s tem je zanimiva ugotovitev, da 
lahko zaradi regionalnega razvoja opazimo vse več pozitivnih vidikov in da gospodarske 
dejavnosti, ki izhajajo iz urbanih območij, zajemajo tudi manj razvita in pogosto podeželska 
območja.

Poročevalec poudarja, da je najpomembnejši vir rasti v vseh regijah EU povečana 
produktivnost, ki je bila v širšem smislu povezana z inovacijami in/ali je bila posledica 
prestrukturiranja zaposlovanja v korist sektorjev z višjo dodano vrednostjo. Na žalost 
Komisija na tem mestu v svoji analizi zanemarja vpliv notranjega trga, ki je odločilnega 
pomena za pozitiven regionalni razvoj. Po mnenju poročevalca je najučinkovitejša regionalna 
politika popolna uresničitev neomejene trgovine z blagom in storitvami ter prost pretok 
delavcev. Takšna regionalna politika že prispeva k odpravi regionalnih razlik v razvitosti. 
Kohezijska in strukturna politika dajeta regijam dodatne spodbude v smislu vseevropskih 
ciljev in zmanjšujeta regionalne neenakosti. 

Poročevalec pozdravlja dejstvo, da je GD REGIO vzpostavil nov sintetični indeks za 
inovacijski potencial, in zaključke na podlagi novega indeksa za konkurenčnost regij (2010) 
ter poudarja, da se z razvojem regij lahko spremenijo tudi sredstva, s katerimi lahko regije 
najbolje povečujejo svojo konkurenčnost.

Poročevalec je zaskrbljen nad ugotovitvijo Komisije, da je le vsaka deseta regija uresničila 
cilj strategije EU 2020 vlaganja 3 % BDP v raziskave in razvoj. Ta cilj bi moral tako kot drugi 
količinsko opredeljeni cilji strategije EU 2020 veljati samo za EU kot celoto, pri čemer je 
treba dopustiti, da zaradi različnih regionalnih struktur enaka vlaganja v raziskave in razvoj 
ter visoko šolstvo niso niti mogoča niti potrebna.
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Pri tem je treba potrditi, da je bila stopnja izobrazbe oziroma človeški kapital določena za 
enega od najpomembnejših dejavnikov rasti, kar pa po mnenju poročevalca ne zahteva nujno 
enakomerne porazdelitve visokošolskih ustanov. Iz analize je tudi razvidno, da lahko naložbe 
v inovacije in izobraževanje spodbujajo rast, vendar samo če so na voljo ustrezna 
infrastruktura (prometna, širokopasovni internet, energija) in ustrezne institucije
(uravnotežena zmes javnih naložb in davčnopolitična konsolidacija pri makroekonomskih 
ukrepih, storitve e-uprave, čezmejno učenje), zato je nujno potrebna celostna zasnova 
ukrepov.

Gostota avtocest in kakovost cestnih omrežij se v EU zelo razlikujeta, pri čemer je slika 
glede dostopnosti na splošno slabša v EU-12. Med EU-15 in EU-12 so velike razlike v 
povezanosti mestnih središč z cestnimi omrežji in v zagotavljanju prometne povezave. V 
številnih regijah EU-12 so potrebne precejšnje naložbe v cestna in železniška omrežja, da bi 
dosegli raven blaginje, primerljivo z EU-15. Poročevalec vseeno opozarja na pomanjkljivosti 
obsežne prometne infrastrukture tudi v EU-15 in pogreša analizo regionalno gospodarskega 
pomena transnacionalnih prometnih omrežij. V zvezi z energijo gre v prvi vrsti za večja 
energetsko učinkovitost, večjo uporabo pametnih energetskih sistemov in obnovljivih virov 
energije. Vendar napotkov, kako bi strukturni skladi lahko nadgradili energetsko 
infrastrukturo v prikrajšanih regijah, skorajda ni.

Izboljšanje blagostanja in boj proti izključenosti

Demografske težnje v EU jasno kažejo da med prebivalstvom narašča delež starejših ljudi, 
kar bo vplivalo na pogoje na trgu dela in povpraševanje po zdravstvenih storitvah. Med 
regijami so očitne razlike glede blagostanja, zlasti zaradi velikih razlik v pričakovani 
življenjski dobi in stopnji umrljivosti za rakom in boleznimi srca. Na redko poseljenih 
območjih, in sicer predvsem v manj razvitih državah članicah, je dostop do ustreznih storitev
na splošno težji. Poglavje obravnava tendence na trgu dela, pa tudi dramatične učinke krize, 
zaradi katerih se nekatere države članice spopadajo z 20 % stopnjo brezposelnosti. 

Pri dejavnikih, povezanih z revščino in izključenostjo, se delež prebivalstva, ki mu grozi 
revščina, med državami zelo razlikuje, čeprav so številne srednje- in vzhodnoevropske države 
članice pred krizo lahko zasledile povečanje dohodkov na gospodinjstvo. Dejaven boj proti 
revščini pomeni predvsem omogočanje širokega dostopa do kvalifikacij, trga dela in 
zdravstvenih storitev.

Izboljšanje okoljske trajnosti

Organi bodo z dejavno okoljsko in podnebno politiko odločilno prispevali k povečanju 
energetske učinkovitosti prometnega sektorja in stavb ter lahko na tem področju spodbujajo 
tudi zasebne naložbe. Poleg tega imajo lahko regije pomembno vlogo pri spodbujanju uporabe 
obnovljivih virov energije, čeprav so potencialne zmogljivosti posameznih območij različno
velike. Povečanje uporabe sončne energije je najučinkovitejše v južni Evropi; dodatna vetrna 
energija je okoljsko in ekonomsko smiselna predvsem na obalah Atlantskega oceana in 
Severnega morja.

Čeprav so številne regije uspele izpolniti zahteve evropskih okoljskih direktiv tudi po zaslugi 
kohezijske politike, je treba na področju ravnanja z odpadki in čiščenja komunalne odpadne 
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vode še precej postoriti. Prav tako je treba poudariti, da so bile naložbe včasih brez jasnih 
ciljev za dolgoročno financiranje. Odslej bi bilo treba zagotoviti bolj realistično dolgoročno 
načrtovanje. Poročevalec bi rad raziskal, kako najbolje opredeliti območja, ki imajo 
pomembne predpogoje za učinkovito izvajanje kohezijske politike, in kakšen je najboljši 
način za uvedbo ustreznih spodbud za reforme.

Čeprav se morajo mesta še naprej spopadati s slabo kakovost zraka, je življenje v mestu 
povezano z nizko porabo energije za prevoz in omejeno pozidavo tal, vendar to bolj velja za 
zgoščena kot pa za razpotegnjena mesta.

II. Politika držav članic in kohezija

Cilji strategije EU 2020 so uresničljivi le, če so regionalne in nacionalne politike ter politike 
EU usklajene in če različne ravni ohranijo lastno odgovornost. Zahteva po usklajevanju 
politik držav članic za doseganje kohezije je celo zapisana v členu 175 PDEU. Poročevalec 
pozdravlja analizo glavnih razlik med odhodki držav ter sodelovanja lokalnih in regionalnih 
organov pri javnih naložbah. Še posebej relevantna je razčlenitev javnih naložb na ravni 
NUTS-II in njihov prispevek h kohezijski politiki (prvič prikazan tako podrobno).

Medtem ko se nekatere države članice osredotočajo na preseganje regionalnih razlik, druge 
dajejo poudarek nacionalni konkurenčnosti. Ne glede na izbrani pristop se vse več vrednosti 
pripisuje notranjemu razvojnemu potencialu z uporabo konkurenčnih prednosti posameznih 
regij in ne le odpravi pomanjkljivosti neke regije.

Okrog dve tretjini javnih naložb v EU opravijo lokalni in regionalni organi, kar ponovno 
jasno priča o tem, kako pomemben je prispevek lokalnih in regionalnih organov k ciljem 
kohezijske politike in strategije EU 2020. Vendar pri decentralizaciji ni razvidno, kakšno 
pravico razpolaganja z odhodki imajo ti organi.

Za javne naložbe in stopnje rasti lahko rečemo, da so v pozitivnem sorazmerju, kar 
imenujemo konvergenca. Zato bi moral največji poudarek javnih naložb in kohezijske 
politike tudi v prihodnje ostati na manj razvitih območjih. Skrb zbujajoče je, da bo povečanje 
javnega dolga zaradi krize v večini držav članic zavrlo javne naložbe. Zaradi tega bi se lahko 
pomen evropskih posojil regijam še povečal, kar že izrazito potrjuje evropsko sofinanciranje 
paketov za gospodarsko okrevanje. Komisija meni, da bi zaradi posledičnega povečanja 
zadolženosti lahko nastala potreba po pregledu pravil o sofinanciranju. Ta bi morala po 
mnenju poročevalca vključevati olajšave za aktiviranje zasebnega kapitala. 

Za najboljše rezultate kohezijske politike so nujne strukturne in institucionalne reforme na 
nacionalni ravni. Te reforme pa so se žal izvajale počasi in neenakomerno. Za to so zlasti 
pomembna področja raziskav, razvoja in inovacij, poslovnega okolja, notranjega trga in 
konkurence, načrta za boljšo zakonodajo in trga dela. V zvezi s tem poročevalec pozdravlja, 
da so države članice sprejele koherentno in vsestransko skupino političnih ukrepov na 
področju raziskav, razvoja in inovacij, ki omogoča pomembnejšo vlogo kohezijske politike. 
Opaziti je napredek na področju posodobitve visokošolskega izobraževanja in spodbujanja 
zasebnih podjetij, zlasti malih in srednjih podjetjih. Vendar je treba na vseh področjih, zlasti 
pa na področju konkurence, še veliko storiti.
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Predlaga se, da bi kohezijsko politiko tesneje povezali z makroekonomskimi cilji ter 
strukturnimi in institucionalnimi reformami:

 makroekonomsko pogojevanje, ki trenutno velja samo za Kohezijski sklad, bi bilo 
treba razširiti,

 preveriti bi bilo treba, ali je to pogojevanje mogoče tudi za druge namene, na primer 
za strukturne in institucionalne reforme v okviru kohezijske politike.

III. Druge evropske politike in kohezija

V petem kohezijskem poročilu je temeljit in izčrpen pregled o regionalnih učinkih številnih 
politik EU, ki so razvrščeni po regionalni razsežnosti. Na nekaterih političnih področjih bi 
morali zaradi neenakih prostorskih učinkov sprejeti konkretne ukrepe, da bi zagotovili 
uravnoteženo porazdelitev stroškov in koristi. Poleg tega je treba povečati ozaveščenost o 
regionalnih učinkih: prostorske učinke bi bilo treba obravnavati že med oblikovanjem 
politike, ali pa bi bilo mogoče regionalne oceno učinkov vključiti v naknadno oceno 
ustreznih ukrepov. 

Poročevalec pozdravlja predlog, po katerem bi se morala Komisija v svoji oceni učinka bolj 
osredotočiti na regionalno razsežnost, države članice pa bi lahko za to oblikovale svoje 
pristope. Še naprej bi bilo treba razvijati metode na tem področju, rezultati študije opazovalne 
mreže EPSON o učinkih nekaterih politik na določene regije pa bi morali biti podlaga za 
nadaljnje ukrepe.

Poročevalec tudi meni, da je treba v zvezi s kohezijskimi cilji in cilji za rast izboljšanje 
infrastrukture povezovati z vlaganji v izobraževanje, podjetništvo in inovacije. Poleg tega je 
treba združiti programe za raziskave in razvoj, kohezijsko politiko in programe za razvoj 
podeželja v regijah. Samo tako lahko EU širše spodbuja inovacije v skladu z evropskimi cilji.  

IV. Učinki kohezijske politike

Kohezijska politika je po ugotovitvah naknadnega ocenjevanja obdobja 2000–2006 omogočila 
ustvariti milijon delovnih mest v regijah zajetih v prvem cilju EU-15 in povečati BDP za 
10 %. Vsako leto približno deset milijonov ljudi pridobi izobrazbo; na sistem zbiranja 
odpadne vode in njene obdelave se je lahko priključilo več kot 23 milijonov oseb. 
Makroekonomske simulacije modela kažejo, da je kohezijska politika prispevala k 
splošnemu povečanju BDP v EU. V sedanjem programskem obdobju znašajo načrtovane 
naložbe v okviru kohezijske politike za področje podjetništva in inovacij približno 79 milijard 
EUR, prometno področje 76 milijard (zlasti v EU-12), področje človeških virov 68 milijard in 
področje varstva okolja 62 milijard EUR.

Naložbe v gradnjo cest v EU-15 so se že v glavnem uspešno zaključile in bi se zdaj morali 
bolj osredotočiti na okolju prijaznejše načine prometa (železniški in lokalni prometni sistemi). 
Poročevalec poleg tega priporoča, da se je treba osredotočiti na ukrepe za razširitev in 
popravila ter zapolnitev vrzeli na primer na področju cest in plovnih povezav, medtem ko je 
izboljšanje vseh prometnih povezav v EU-12 še vedno prednostna naloga. 

Opravljena je bila tudi analiza učinkov kohezijske politike na podeželje, na podlagi katere 
je bilo ugotovljeno, da ta politika prispeva k boljšemu dostopu do storitev ter s tem k 
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izboljšanju življenjskih pogojev in bolj uravnoteženemu teritorialnemu razvoju.

Dejavna udeležba zainteresiranih strani na lokalni in regionalni ravni je bila 
najpomembnejši dejavnik za uspeh mnogih projektov in kaže pomemben prispevek 
kohezijske politike. V obdobju 2000–2006 se je po oceni načelo partnerstva intenzivnejše 
uporabljalo v EU-15, v EU-10 pa je treba v zvezi s tem še ukrepati. Partnerstvo je bilo na 
splošno značilnejše za programe EU kot za programe posameznih držav članic.

Zanimivo je, da upravni stroški kohezijske politike niso višji od stroškov za financiranje 
programov drugih mednarodnih organizacij, čeprav so stroški in kadrovske potrebe v 
posameznih državah članicah različni. Evropska zakonodaja ne povečuje bistveno upravnega 
bremena, če pa države članice sprejmejo strožje zahteve, se lahko birokracija bistveno 
poveča.

Na nekaterih področjih se je izkazalo, da so še možne izboljšave. Izvedena je bila dodatna 
reforma nediferenciranega dodeljevanja nepovratnih sredstev podjetjem, ponudba posebnih 
finančnih instrumentov (posojila, tvegani kapital, mreže podpore itn.) pa se je splošno 
razširila.

Ocena je tudi pokazala, da je bil (na skoraj vseh naložbenih področjih) napačno poudarek na 
podeljevanju finančnih sredstev namesto na uresničevanju v programih zastavljenih 
ciljev. Spremljanje je velikokrat preveč usmerjeno na sam rezultat (kilometri zgrajenih cest, 
število ukrepov za usposabljanje) namesto na želene učinke (prispevek novih cest na 
regionalni razvoj, omogočanje zaposlitve z dogodki za pridobivanje kvalifikacij).  Zato je 
treba v prihodnje cilje bolj jasno opredeliti in jih zastaviti tako, da bodo usmerjeni v malo 
prednostnih nalog in jih bo mogoče oceniti z jasnimi merili.

V petem poročilu se zlasti predlaga uporaba ocene učinka po metodi nasprotnih dejstev, 
analize koristi in stroškov, preverjanja pri upravičencih in kvalitativne metode, kot je na 
primer študija primera. Države članice lahko poleg ukrepov Komisije na tem področju 
izvedejo svoje ocene.
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Predlagana struktura poročila

Predlaga se, naj ima poročilo, sledečo strukturo. 

1. Ocenjevanje ugotovitev petega kohezijskega poročila (zaključeno finančno 
obdobje 2000–2006 in vmesna ocena tekočega obdobja 2007–2013)

o doseganje ciljev
o načrtovanje programov in odgovornost za programe
o ocenjevanje nadzora in učinkovitosti

Kohezijska politika je glavni instrument Evropske unije za spodbujanje uravnoteženega in 
usklajenega razvoja vseh 271 regij. Naknadna ocena programskega obdobja 2000–20061 je 
pokazala napredek pri zmanjševanju gospodarskih, socialnih in teritorialnih neskladij. 

Države članice s polnim zagonom izvajajo strategije in operativne programe, načrtovane za 
obdobje 2007-2013, številne projekte pa so že izvedle. V poročilu bo analizirano sedanje 
izvajanje, vseboval pa bo tudi pristop, usmerjen v prihodnost. Njegov namen je predstavljati 
pozitiven korak naprej. Zato se bodo pripravila priporočila za boljše izvajanje programov v 
sedanjem programskem obdobju.

2. Prihodnost strukturnih skladov

Glavni poudarek tega poročila bo na konkretnih priporočilih za prihodnost kohezijske in 
strukturne politike. Podlaga so sklepi Komisije k petemu kohezijskemu poročilu, ki se bodo v 
nadaljnjih točkah še večkrat obravnavali.

2.1. Cilji in vsebina kohezijske politike

2.1.1. Obeti: Globalni in evropski okvir

Evropsko regionalno politiko je treba zastaviti v okviru svetovnega razvoja. Poročilo bo 
obravnavalo naslednja vprašanja:

(1) S katerimi globalnimi izzivi se bo evropska skupnost držav spopadla v naslednjih letih? 
(2) Katere možnosti se zaradi vse intenzivnejše globalne delitve dela in napredka 
informacijske tehnologije odpirajo regijam? 
(3) Kako lahko evropske regije prispevajo k učinkovitosti virov in varstvu podnebja? Kakšne 
posledice demografskega razvoja, okoljskih nesreč, finančne krize in globalizacije so same 
občutile? 
(4) Kje in kako lahko evropska kohezijska politika prispeva k zagotavljanju enakih možnostih 
v regionalnem razvoju?

2.1.2. Evropska dodana vrednost

Kohezijska politika, ki že od nekdaj temelji na načelu solidarnosti in politiki rasti, je zaradi 

                                               
1 Naknadno ocenjevanje programov kohezijske politike 2000-06, ki se jih sofinancira iz ESRR (Cilja 1 & 2), 
Sintezno poročilo, april 2010
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svojega prispevka zelo pomembna za vso celino. V njenem okviru se bodo še naprej 
upoštevali cilji Lizbonske pogodbe za zmanjšanje neskladja med stopnjami razvitosti 
različnih regij in zaostalosti regij z najbolj omejenimi možnostmi, s čimer pa bo pomembno 
prispevala k strategiji Evropa 2020. Vendar je treba za prihodnje izzive in tudi v zvezi s 
sprejetjem proračuna, ki je potreben za strukturne sklade, evropsko dodano vrednost 
natančneje opredeliti in jo bolj poudariti. 

Če se namreč vse evropske regije spopadajo z enakimi vrzeli in izzivi (varstvo okolja, 
demografski razvoj, kvalifikacije), še to ne zadostuje za politično odgovornost na evropski 
ravni. Samo zato, ker imajo države ali regije podobne težave, še Evropa ni samodejno 
pristojna, da jih odpravi. Poročevalec meni, da imajo nacionalni ali celo regionalni oziroma 
lokalni organi politično pristojnost prav na nekaterih ključnih področjih strategije Evropa 
2020 (manj osipnikov, večje število visoko kvalificiranih, več zaposlenih, manj revščine, več 
okoljskih naložb lokalnih oblasti).  

Natančnejša opredelitev evropske dodane vrednosti lahko pri tem pomaga. Komisija v svojih 
sklepih tega ne spodbuja dovolj, saj dodano vrednost ocenjuje zelo zapleteno in bolj na 
podlagi procesa programov, ter jo še vedno premalo vsebinsko obravnava. Zato bo poročilo 
odstopalo od formalne strukture sklepov Komisije in se zaenkrat osredotočilo na naslednja 
vprašanja: 

(5) Kako se lahko z evropsko regionalno politiko neposredno in učinkovito spodbujajo 
prizadevanja na nacionalni in regionalni ravni za oživitev gospodarstva in rast?
(6) Kje je regionalna razsežnost zastavljenih evropskih ciljev?
(7) Kje se kaže evropska dodana vrednost kohezijskih sredstev? Kako jo je mogoče opredeliti?
(8) Kako lahko evropske regije prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v strategiji 
Evropa 2020?

2.1.3. Določanje prednostnih naložb 

Na podlagi razprave o skupnih (gospodarskih, socialnih in okoljskih) izzivih in evropske 
dodane vrednosti kohezijske politike se je izoblikovalo, katere naložbe je treba obravnavati 
prednostno.  Poročevalec v zvezi s tem pozdravlja priporočilo Komisije iz njene naknadne 
ocene kohezijske politike, da je treba sredstva namenjati bolj usmerjeno, da jih bo dovolj za 
doseganje vidnih učnikov. V prihodnosti bo treba zagotoviti, da bodo države članice in regije 
sredstva EU in nacionalna sredstva usmerile na manj prednostnih nalog, ki bodo v skladu s 
posebnimi izzivi, s katerimi se srečujejo. 

Glede na te predhodne ugotovitve bo poročilo obravnavalo naslednja vprašanja:

(9) Na katerih političnih področjih so usmerjeni evropski pristopi nujni, da bi dosegli cilje 
strategije Evropa 2020 in regionalnega razvoja ter zmanjšali regionalno neskladje?
(10) Kako je mogoče evropske ukrepe uskladiti z načeli nacionalne suverenosti in s 
spoštovanjem regionalne samouprave?

2.1.4. Vsebina, ciljne strukture in okvir načrtovanja programov

V skladu s strukturo, opisano v petem kohezijskem poročilu, in sklepih bo kohezijska politika 
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načeloma še naprej vključevala vse evropske regije in uveljavljeno ciljno strukturo (1. 
konvergenca, 2. konkurenca in zaposlovanje, 3. čezmejno sodelovanje). Vendar bi bilo treba 
to pojasniti in navesti prejemke k posameznim proračunskim vrsticam. To bo natančneje 
obravnavano v poročilu.

Po mnenju Komisije bi bilo treba kohezijsko politiko naprej razvijati kot celovito politiko na 
podlagi naslednjih glavnih elementov:
– skupni strateški okvir s prednostnimi naložbami, ki bi ga določila Komisija in ki bi 
zajemal Kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, 
Evropski sklad za ribištvo in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja;
– razvojno in investicijsko partnerstvo (za kohezijsko politiko), ki bi odpravilo nekdanje 
strateške okvirne načrte posameznih držav in ki bi ga določile države članice in komisija na 
podlagi pogajanj;
– operativni programi, ki bi bili, kot že v sedanjem programskem obdobju, najpomembnejši 
instrument za uresničevanje strateških dokumentov v obliki konkretnih prednostnih naložb.

Ti trije predlogi so nosilni stebri tozadevnega predloga Komisije. Ne glede na to pa je treba v 
zvezi s cilji in strukturo sredstev upoštevati dodatne vidike, ki jih bo obravnavalo poročilo:
(11) Finančno pomoč bi bilo treba, tako kot v sedanjem programskem obdobju, razdeliti med 
regije na podlagi njihove gospodarske razvitosti (merjeno v BDP na prebivalca), lahko bi pa 
pri oblikovanju in uresničevanju politik EU na nadaljnjih ravneh odločanja določili dodatne 
instrumente/kazalnike. V kakšni obliki bi lahko bil takšen model?
(12) Kako zagotoviti, da bodo reforme programskega načrtovanja in njihov potek v osnovi 
povezane z zmanjševanjem upravnega bremena?
(13) Kako bi lahko pri nujni prehodni pomoči posebej upoštevali regije, ki so v preteklosti 
prejemale največ finančnih sredstev, pa njihovi regionalni kazalniki še vedno kažejo 
negativno sliko (npr. upadanje števila prebivalstva)?
(14) Si je treba z vidika kohezijske politike prizadevati za vmesno kategorijo med prvim in 
drugim ciljem?
(15) Naložbe iz kohezijskega sklada in evropskega sklada za regionalni razvoj so pogosto 
povezane z enakimi cilji. Ali je smiselno povečati učinkovitost financiranja s strukturno 
poenostavitvijo, ki bi lahko vključevala tudi združitev kohezijskega sklada in evropskega 
sklada za regionalni razvoj? Ali bi lahko združen sklad kljub vsemu prispeval k potrebnim 
infrastrukturnim izboljšavam v manj razvitih delih EU? Ali bi se dalo tako učinkoviteje 
približati enemu od ciljev prihodnje kohezijske politike, tj. močnejši povezavi naložb v 
infrastrukturo z naložbami v izobraževanje, podjetja in inovacije?
(16) Komisija si prizadeva za reformo finančnih instrumentov. Pomembne državne pomoči
naj bi izdatneje dopolnili z rešitvami v obliki posojil in skladov.  V kolikšni meri in v kakšni 
obliki bi bilo mogoče uporabiti nove oblike financiranja? Ali bi morali najpreprostejšega med 
njimi (kredite) uporabiti tako, da bi z njimi zmanjšali  upravna bremena? Ali pridejo v poštev 
tudi bolj posredni ukrepi (na primer svetovanje in podpora s strani grozdov)?
(17) Kako bi lahko natančneje opredelili evropski socialni sklad in njegovo vlogo v okviru 
integrirane strukture in financiranja kohezijske politike? Kako bi se dalo bolje uskladiti 
evropski socialni sklad in druge strukturne sklade (zlasti evropski sklad za regionalni razvoj)? 
Kako bi lahko izboljšali sinergije med evropskim socialnim skladom in evropskim skladom za 
regionalni razvoj ter kako bi omogočili navzkrižno financiranje, da bi spodbudili usklajen 
razvoj mest?
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(18) Kako bi lahko z vidika kohezijske politike izboljšali partnerstvo med mesti in podeželjem, 
ki je v poročilu posebej omenjeno kot priložnost za uravnotežen razvoj? Kako bi lahko 
zagotovili boljšo sinergijo med razvojem podeželja in ukrepi kohezijske politike oziroma 
poenostavili pravila?
(19) Kako bi bilo treba konkretno oblikovati ukrepe mestne politike v programskih 
dokumentih ter ali bi morali biti integrirani načrti mestnega razvoja pogoj za sofinanciranje 
EU pri projektih v mestnih območjih?
(20) Kohezijska politika bo še naprej spodbujala tri vidike ozemeljskega sodelovanja, tj. 
čezmejni, nadnacionalni in medregionalni vidik. Kako bi se jih dalo bolje povezati z drugimi 
cilji strukturne in kohezijske politike? 

2.1.5. Teritorialna kohezija

Lizbonska pogodba je teritorialni koheziji dodala cilje ekonomske in socialne kohezije. Ne 
glede na to, da zaradi tega evropsko prebivalstvo vse težje razume koncepte in programske 
načrte kohezijske politike EU ter da se tudi pri potencialnih prejemnikih sredstev povečuje 
zmedenost glede strukturnih ciljev in načrtovanih programov, so naložbe v regionalno 
kohezijo že leta del evropske strukturne politike, in sicer v okviru ciljev gospodarske in 
socialne kohezije. Po mnenju Komisije so novosti pod tem naslovom zlasti novi nastavki za 
razvoj mest in makroregionalne strategije. V poročilu je treba pojasniti naslednja vprašanja:

(21) Kako bi lahko kohezijska politika EU podprla strategije za inovativen razvoj mest?
(22) Ali so makroregionalna združenja upravičena do neposredno zanje namenjenih sredstev? 
(23) Ali so globalne subvencije na regionalni ravni primeren instrument?

2.1.6. Sosedska in širitvena politika

Ta tema v petem kohezijskem poročilu ni zadostno obravnavana. Instrument evropske 
sosedske politike in instrument predpristopne pomoči sta pomembna za kohezijsko politiko, 
saj se preko njiju med drugim namenjajo sredstva za čezmejno sodelovanje z državami zunaj 
Evropske unije. Instrument predpristopne pomoči poleg tega pomaga državam kandidatkam 
pri vsebinski in organizacijski pripravi kohezijskih struktur. Njihov pristop bi imel seveda tudi 
posledice za obstoječo strukturo in količino finančne pomoči. Poročilo si bo zastavilo 
naslednja vprašanja: 

(24) Ali naj bo instrument predpristopne pomoči, ki se pogojuje s pristopom države k 
Evropski uniji, še naprej na voljo komponenti regionalnega razvoja, ki je predvidena v 
sosedski in širitveni politiki?
(25) Kakšne posledice imajo vsakokratna uspešna pristopna pogajanja za usmeritev obstoječe 
kohezijske politike? Ali bo EU ravnala v skladu s pristopnimi merili in ovrednotila svojo 
širitveno zmogljivost tudi z vidika kohezijske politike? Ali sta Parlament in njegov odbor za 
regionalni razvoj v tem postopku ustrezno udeležena?

2.2. Novi programski načrti za kohezijsko politiko: spodbude, pogojenost, 
usmerjenost v rezultate
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Novi sistem gospodarskega upravljanja v Evropski uniji po mnenju Komisije zahteva nove 
zavezujoče določbe glede pogojenosti in spodbud za reforme, ki so jih izpeljale države 
članice, da bi zagotovili učinkovito porabo finančnih sredstev na področjih, ki so neposredno 
povezana s kohezijsko politiko.

Za naslednje programsko obdobje bi bilo treba razširiti to vrsto makroekonomske 
pogojenosti, se pravi da se ne bi smela uporabljati zgolj za kohezijski sklad, temveč bi bilo 
treba vključiti tudi druge strukturne sklade, ki bodo postali del prihodnje strukture kohezijske 
politike.

Lahko bi uvedli nove določbe o pogojenosti ter tako ustvarili spodbude za reforme. S tem bi 
bile države članice zavezane k izvedbi potrebnih reform. Pri upravljanju tega procesa je vse 
odvisno od pravega ravnovesja med upravnimi zmogljivostmi Komisije ter politično 
usmeritvijo in nadzorom, ki ju zagotavlja Svet.

(26) Kako naj EU oblikuje zahteve glede nacionalnih reform za učinkovito porabo kohezijskih 
sredstev, ne da bi s tem posegala v pristojnosti držav članic?
(27) Kako lahko kohezijska politika prispeva k discipliniranju držav, ki kršijo pravila o 
proračunskem primanjkljaju?

V omenjenem skupnem strateškem okviru so določena ključna načela za intervencije v okviru 
pogojenosti. Za kohezijsko politiko je zlasti pomembno, da morajo ta načela omogočiti 
zadosten manevrski prostor za prilagoditev na nacionalne in regionalne razmere. Na tej 
podlagi bi bila na začetku cikla načrtovanja programov v programskih dokumentih (tj. v 
pogodbah o razvojnem in naložbenem partnerstvu ter operativnih programih) z vsako 
državo članico in/ali regijo glede na institucionalni okvir dogovorjena posebna zavezujoča 
pogojenost na področjih, ki so neposredno povezana s kohezijsko politiko, in sicer z 
usklajenim pristopom k vsem ustreznim politikam EU. 

Predlagane nove pogojenosti bi lahko pripomogle k približevanju ideji o evropski dodani 
vrednosti, vendar so zaenkrat zgolj teoretične in jih je treba natančneje opredeliti. Da bi 
poročilo prineslo napredek in pomagalo poiskati odgovore na Komisijina vprašanja, so nujno 
potrebne dodatne informacije. 

(28) Katere so prednosti in slabosti takšnih pogojenosti? Kakšne bi bile naloge in pristojnosti 
Komisije ter nacionalnih in regionalnih oblasti pri njihovem uresničevanju v praksi?
(29) Kako bi za vsako državo članico (ali regijo) posebej določili pogoje, hkrati pa zagotovili 
primerljivost in enako obravnavo? Kakšna je vloga regij v tem procesu? Kako bi se dalo 
ohraniti preskušena načela partnerstva?
(30) Kako bi zagotovili, da bolj na uspešnost vezana struktura kohezijske politike ne bo vodila 
k večjim upravnim obremenitvam oziroma da ne bo ovirala prizadevanj za poenostavitev?
(31) S pomočjo katerih kazalnikov je mogoče vnaprej določiti razvojne cilje in nato meriti 
konkretne rezultate kohezijske politike? Ali ti rezultati dajejo dovolj evropske dodane 
vrednosti izvedenim naložbam? 

Sofinanciranje kot eno temeljnih načel kohezijske politike bi bilo treba pregledati, zlasti 
njegov najvišji delež, ter ga po potrebi diferencirati na način, ki bi bolje ustrezal stopnji 
razvitosti, evropski dodani vrednosti, vrstam ukrepov in prejemnikom.
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(32) Kakšen naj bo najvišji delež sofinanciranja, da bi zagotovili razsodnejšo porabo 
strukturnih skladov, npr. 60 %, 75 % ali 90 %? Ali bi bilo treba predlagana razlikovalna 
merila dopolniti z drugimi? Če ja, s katerimi?

Lahko bi razmislili o uvedbi inovativnejših instrumentov, ki bi povečali učinkovitost porabe. 
Na ravni EU bi lahko na primer vzpostavili rezervo za uspešnost, s katero bi spodbujali 
napredek pri uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020. Omejen delež kohezijskega 
proračuna bi se tako med vmesnim pregledom dal na stran in dodelil državam članicam in 
regijam, katerih programi so v primerjavi z njihovo začetno točko najbolj prispevali k ciljem 
strategije Evropa 2020.

(33) Kolikšen bi lahko bil delež proračuna za rezervo za uspešnost? Kaj točno bi bil vir 
financiranja? Kakšen nadzor nad neporabljenimi sredstvi bi imele države članice? 

2.3. Strategija in nadzor financiranja

2.3.1. Proračun EU: časovni okvir in proračunske smernice

Proračun EU v sedanji obliki se je obnesel pri uresničevanju kohezijske politike. Zato je treba 
ob vsaki še tako neznatni spremembi njene ustaljene in preizkušene strukture postopati 
skrajno pazljivo. Žal se Komisija v svojih sklepih še ni intenzivno posvetila razpravi o 
prestrukturiranju.

(34) Katera proračunska obdobja bi bila ugodna za uresničevanje kohezijske politike? Ali bi 
bilo treba glede na strategijo EU-2020 in nove opredelitve rasti reformirati razdelitev 
proračunskih postavk?

2.3.2. Finančno vodenje, proračunska disciplina, finančni nadzor

Komisija predlaga razširitev standardnih postopkov ter uvedbo letnih izjav o zanesljivosti in 
postopka akreditacije za pristojne upravne organe, preučuje pa tudi višje spodbude za strog 
nacionalni nadzor. Nacionalnim oblastem bi lahko bil evropski denar povrnjen šele takrat, ko 
bi same upravičencem plačale ustrezno vsoto, ki jo namenja EU. Poleg tega bi moralo biti 
izplačilo močneje vezano na rezultate, še naprej pa bi bilo treba na vseh področjih uporabljati 
pravilo N+2.

(35) Države članice morajo neobhodno izvajati strožji nadzor kakovosti in zakonitosti 
sofinanciranih izdatkov. Kako doseči, da bodo ti predlogi Komisije sprejemljivi za države 
članice in da bo njihovo uresničevanje za vse obvezujoče? Kako bi v primeru naknadnih 
poplačil preprečili poslabšanje položaja sorazmerno revnejših držav članic? 
(36) Kako bi s pomočjo rešitev, ki jih omogoča e-uprava, zagotovili kar največjo 
poenostavitev in nazadnje tudi največjo učinkovitost takšnega sistema nadzora?



PE456.704v01-00 14/14 DT\853445SL.doc

SL

O delovnem dokumentu: končni sklepi

Poročevalec v tako razčlenjenih 36 vprašanjih obravnava najpomembnejše predloge za 
kohezijsko politiko po letu 2013, o katerih se intenzivno razpravlja. 

Kohezijska politika vsekakor potrebuje pristop, ki bo bolj osredotočen na rezultate. 
Prepričljivi so tudi načelni predlogi Komisije o vključitvi vsebine strategije EU-2020, čeprav 
tudi ta pristop ne zajema vseh ključnih potreb kohezijske politike. Za prihodnje regionalne 
pomoči je nujno potrebna tudi odgovornejše vključevanje držav članic v nadzor porabe 
sredstev. 

Kljub širokemu načelnemu soglasju glede sklepov Komisije so za večje sprejemanje v 
Evropskem parlamentu in državah članicah potrebni konkretnejši predlogi glede 
uresničevanja. Prve ocene in priporočila glede uresničevanja bodo podane v naslednjem 
poročilu.

Komisija še vedno ni ustrezno opredelila pojma evropske dodane vrednosti z vidika 
kohezijske politike. Čim prej je treba predlagati tudi kazalnike za določanje ciljev in merjenje 
rezultatov. Natančneje je treba opredeliti načrtovano pogojenost, razvojna partnerstva in 
pogodbe o naložbah, zlasti glede na intrinzično nacionalno oziroma regionalno odgovornost 
pri uresničevanju pomembnih ciljev strategije EU-2020. Pri tem je za delovanje in javno 
oceno evropske kohezijske in strukturne politike odločilnega pomena splošno sprejeta in 
pravična prihodnja delitev nalog med EU, državami članicami in regijami.


