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I. Politični pomen poročila

Člen 173 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa: „Unija in države članice 
skrbijo za zagotovitev pogojev, ki so potrebni za konkurenčnost industrije Unije.“ Industrijski 
sektor Evropske unije je bil vedno gonilna sila pri ustvarjanju delovnih mest ter spodbujanju 
rasti in inovacij v vseh regijah Evropske unije.

Začetki Evropske unije so neločljivo povezani z ustanovitvijo Evropske skupnosti za premog 
in jeklo (ESPJ) leta 1952, dolgotrajno tesno sodelovanje držav članic EU pri podpiranju 
inovacij v industriji pa je od takrat naprej oblikovalo Evropsko unijo. Čeprav je industrijski 
sektor v EU v zadnjih 50 letih upadal, evropska industrija še vedno predstavlja približno 16 % 
BDP Evropske unije.

Vendar pa se zaradi upadanja številnih tradicionalnih panog, kot so premogovništvo, jeklarska 
in tekstilna industrija ter strojegradnja, ki so prispevale k napredku številnih regij v nekaj 
desetletjih, več regij v Evropski uniji danes sooča s podobnimi težavami. Mnoge regije v 
Uniji so zato odvisne od evropskih sredstev, ki predstavljajo podporo za preoblikovanje starih 
industrijskih območij.

II. Vprašanja za raziskavo

Samoiniciativno poročilo bo obravnavalo tri glavna vprašanja za raziskavo v zvezi z 
regionalnimi strategijami na industrijskih območjih: 

 Kje v (starih) industrijsko razvitih regijah je regionalno financiranje najbolj potrebno?
 Katere uspešne regionalne strategije za strukturne spremembe so na voljo?
 Kakšno vlogo ima pri tem financiranje EU?

III.  Oris samoiniciativnega poročila

Samoiniciativno poročilo bo razdeljeno v štiri dele:

 (A) Pomen industrijskega sektorja in industrijske politike
 (B) Analiza gospodarskih, družbenih in ekoloških izzivov
 (C) Evropska javna finančna sredstva v okviru pravil strukturnih skladov in 

Kohezijskega sklada
 (D) Posledice za regije Evropske unije

(A) Pomen industrijskega sektorja in industrijske politike

– Pomen nadaljnjega razvoja industrijskega sektorja v Evropi
– Pomen industrijskega sektorja za rast
– Pomen industrijske politike za izboljšanje industrijskega sektorja
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(B) Analiza gospodarskih, družbenih in ekoloških izzivov

– Ponovno vzpostavljanje gospodarske osnove z namenom reševanja gospodarskih izzivov
– Potreba po novih socialnih veščinah z namenom obvladovanja socialnih izzivov
– Ekološki problemi, kot je onesnaženje, v smislu uspešnega obvladovanja ekoloških izzivov
– Ovire za naložbe v stara industrijsko razvita območja, predvsem finančne ovire

(C) Evropska javna finančna sredstva v okviru pravil strukturnih skladov in Kohezijskega 
sklada

– Analiza finančnih možnosti v okviru pravil strukturnih skladov in Kohezijskega sklada
– Poudarjanje potrebe, da je preoblikovanje starih industrijsko razvitih območij odvisno od 
javnih naložb
– Predstavitev primerov dobre prakse pri uporabi evropskih javnih finančnih sredstev

(D) Posledice za regije Evropske unije

– Povezava z mestno razsežnostjo z namenom ponovne opredelitve mesta na različnih
področjih (tehnologija, grozdi, energija, inovacije)
– Pametna specializacija kot možno orodje za preoblikovanje starih industrijsko razvitih 
območij
– Uporabljeni primeri izkušenj mest z regionalnimi in lokalnimi strategijami za industrijska 
območja (Manchester, Essen, Lille, Bilbao)

IV.  Pristop samoiniciativnega poročila

Poročevalec predlaga, da se v poročilu osredotočimo na industrijsko razvita območja, ki so v 
zadnjih desetletjih doživela radikalen upad tradicionalnih panog.  Poročevalec namerava 
analizirati potrebe starih industrijsko razvitih območij v različnih regijah Evropske unije, 
poleg tega pa bo predstavil študije primerov iz različnih regij v Evropski uniji, da bi se kaj 
naučili iz primerov dobre prakse, pri katerih so pristopi industrijske politike, podprti s 
finančnimi sredstvi EU, spodbudili proces preoblikovanja, ki še poteka.

Pri opisovanju in analiziranju gospodarskih, družbenih in ekoloških izzivov v Evropski uniji 
bo poročevalec predstavil ideje, kako bi te izzive lahko obvladali z obravnavanjem obstoječih 
težav na starih industrijsko razvitih območjih, tako da bi oblikovali dobro strukturirane in 
dobro pripravljene regionalne strategije. Kljub temu, da ni dvoma, da ima vsaka regija svoje 
posebnosti in da ni enotnega načrta za regionalno strategijo za industrijska območja, 
namerava samoiniciativno poročilo izpostaviti skupne značilnosti vseh starih industrijsko 
razvitih območij. Poročevalec bo poskušal ugotoviti, ali bi te značilnosti lahko morda 
obravnavali s podobnimi pristopi politike.

Nadalje bo preučil različne instrumente politike, ki jih regionalna politika ponuja za  
obvladovanje izzivov na starih industrijsko razvitih območjih. Samoiniciativno poročilo bo 
poskušalo ugotoviti, kakšno vlogo imajo evropska javna finančna sredstva pri predstavljenih 
primerih in kakšno bi lahko imela pri morebitnih prihodnjih poskusih preoblikovanja starih 
industrijsko razvitih območij.
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Nazadnje namerava poročevalec še predstaviti mesta, kot so Manchester, Essen, Lille in 
Bilbao, ki imajo dediščino stare industrije, način, kako lahko s finančnimi sredstvi EU 
rešujemo strukturne spremembe na industrijskih območjih, in kaj lahko iz teh primerov 
sklepamo.


