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POVZETEK 
Kohezijska politika EU je glavni instrument za uresničevanje ciljev ekonomske, socialne in 
teritorialne povezanosti EU. Predstavlja drugi največji delež proračuna EU, zajema več 
skladov in je usklajena s krovno strategijo EU za rast in delovna mesta. V sedanjem 
obdobju pregledov proračuna in političnih sprememb je razprava o reformi kohezijske 
politike po letu 2013 dobila močan zagon. Po objavi petega kohezijskega poročila novembra 
2010 in osnutka finančne perspektive junija 2011 bo Komisija predvidoma oktobra 2011 
objavila osnutek zakonodajnega paketa za kohezijsko politiko kot osnovo za pogajanja v 
Svetu in Parlamentu.  
V tem okviru je skupni cilj študije pregled glavnih vizij in možnosti reform kohezijske 
politike po letu 2013 na osnovi analitične primerjave in pregleda nedavnih raziskav in 
političnih dokumentov. Uvodnemu poglavju o političnem okviru reforme sledi drugo 
poglavje, ki podrobneje določa cilje, načrt in metodologijo. Raziskava temelji na pristopu 
analize politik, cilj njene zasnove pa je, da se ocenijo prednosti in slabosti alternativnih 
političnih rešitev in povzamejo dogovori in vrednote, na katerih temeljijo konkurenčne 
reformne vizije. Metodologija temelji na pregledu literature in proračunskem modeliranju.  
V tretjem poglavju sledi razvoj temeljnega okvira za primerjavo različnih razprav in vizij 
o naravi in prihodnosti kohezijske politike. Začne se s primerjavo razprave o 
prerazporeditvi, ki politiko odklanja, saj naj bi bila zgolj mehanizem proračunske 
prerazporeditve, z vedno pomembnejšo lokalno vizijo, ki jo predstavlja kot celovito in 
teritorialno razvojno politiko. Razprava o reformi kohezijske politike je nato postavljena v 
širši kontekst strategije Evropa 2020 in v okvir dvojnih in pogosto nasprotnih vizij o 
teritorialnem pristopu v nasprotju s sektorskim na eni strani in centraliziranim upravljanjem 
v nasprotju s prenesenim na drugi.  Formalni in neformalni prispevek Evropskega 
parlamenta k razpravi o proračunski in politični reformi po letu 2013 jasno kaže, da se 
strinja z lokalno, povsem teritorialno vizijo kohezijske politike, ki je v središču krovne 
agende Evropa 2020. Poleg tega še vedno zagovarja močno in dobro financirano kohezijsko 
politiko. Ker je Evropski parlament zdaj Svetu ministrov enakovreden sozakonodajalec na 
področju zakonodajnega okvira, ne sme biti omejen pri izražanju jasne in ambiciozne vizije 
kohezijske politike.  
Prihodnji postopki ugotavljanja upravičenosti in dodeljevanja sredstev v okviru 
kohezijske politike EU so na osnovi najnovejših statističnih podatkov predstavljeni v 
četrtem poglavju. Prikazujejo novo politično prizorišče, ki je nastalo zaradi regionalne 
gospodarske rasti in uporabe povprečnih vrednosti EU27, ki skupaj povzročata znatno 
zmanjšanje pokritosti konvergenčnih regij. Regionalna rast bi povzročila, da bi več nemških 
in španskih regij ter regiji glavnih mest Poljske in Romunije izgubilo status konvergenčne 
regije. Uvedba nove opredelitve prehodne regije bo prav tako spremenila vzorec 
posredovanja, saj bo vzpostavila kategorijo območja, upravičenega do pomoči, ki bo 
zajemalo več kot 11 odstotkov prebivalstva EU15. Predlogi proračuna za leto 2020 skupno 
predlagajo rahlo zmanjšanje proračuna kohezijske politike. To bo večinoma pokrito z 
zmanjšanjem porabe na področju konvergence, čeprav se bo poraba na prebivalca rahlo 
povečala. Poraba na področju regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja se bo znatno 
povečala tako absolutno kot na prebivalca, poraba na področju prehodnih regij pa se bo 
povečala za polovico. Finančno omejevanje bo imelo pomembno vlogo pri dodeljevanju 
finančnih sredstev, zlasti v najmanj uspešnih državah članicah. Predlagana zgornja meja za 
te države članice je znatno nižja, kot je bila v letih 2007–2013. 
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Peto poglavje vsebuje pregled ciljev kohezijske politike, vključno z zavezo nove pogodbe 
regionalnemu povezovanju in njeni povezavi s strategijo Evropa 2020. Poudarja 
večstranskost ciljev kohezijske politike, ki je privedla h kritikam zaradi prevelikega števila 
ciljev in njihove nejasnosti. Komisija glede te zadeve ni predlagala znatnih sprememb 
splošnih ciljev ali ponudila dodatnih opredelitev pojmov. V skladu z obveznostmi nove 
pogodbe je priznala vključitev teritorialne razsežnosti, vendar je njeno glavno sporočilo, da 
potrebujemo boljšo usklajenost s cilji strategije Evropa 2020, s čimer se bo zmanjšala 
rastoča zaskrbljenost nekaterih držav članic in zainteresiranih strani na področju politike 
glede spodkopavanja tradicionalnih ciljev povezovanja. To izpostavlja potrebo po uresničitvi 
političnih ciljev, da se pojasni natančen pomen, posledice in kompromise, povezane z 
doseganjem političnih ciljev. 
Teritorialna razsežnost je preučena v šestem poglavju. Prilagodljivost kohezijske politike 
posebnim potrebam in lastnostim ozemelj EU je izpostavljena kot glavna prednost, ki bi jo 
lahko podprli z formalizacijo teritorialne kohezije kot cilja pogodbe. Komisija predlaga 
krepitev urbane agende, spodbujanje funkcionalnih geografskih enot, podporo območjem s 
posebnimi geografskimi ali demografskimi težavami in izboljšanje strateške povezave med 
nadnacionalnim sodelovanjem in makroregionalnimi strategijami. Nasprotovanje nekaterim 
bolj omejevalnim elementom ni presenetljivo. Kljub temu bi lahko teritorialna razsežnost 
imela korist od večjih strateških premikov na ravni EU, saj bi lahko na podlagi nedavno 
dogovorjene teritorialne agende za leto 2020 pojasnili in okrepili prihodnje teritorialne 
prednostne naloge kohezijske politike. Prednost mora imeti tudi bolj strateško usmerjen 
pristop k teritorialni razsežnosti sodelovanja, vključno z večjim poudarkom na prednostnih 
nalogah in projektih velikega nadnacionalnega in čezmejnega pomena, prizadevanjem za 
večjo usklajenost z glavnimi temami, zunanjim čezmejnim sodelovanjem in 
makroregionalnimi strategijami ter poenostavitvijo upravnih zahtev. 
Sedmo poglavje z naslovom strateška skladnost in načrtovanje se osredotoča na 
predloge za nov okvir načrtovanja in tematsko osredotočenost. To vključuje uvedbo 
skupnega strateškega okvira na ravni EU, bolj zavezujoče nacionalne pogodbe o 
partnerstvu in večjo tematsko osredotočenost na prednostne naloge strategije Evropa 
2020. Priprava skupnega strateškega okvira ima močno podporo, čeprav se bo še pokazalo, 
kako bo obravnavala teritorialno razsežnost, ki je v središču kohezijske politike. Poleg tega 
je za večjo uveljavitev dokumenta potrebna politična razprava o tem okviru s sodelovanjem 
Sveta ministrov in Evropskega parlamenta pri postopku odobritve.  Pomemben izziv pri 
uvedbi zavezujočih pogodb o partnerstvu je povečanje upravnih bremen in stroškov. 
Čeprav obstaja sporazum o potrebi po tematski osredotočenosti, države članice ne 
soglašajo glede njenega uresničevanja. Če bodo pogodbe o partnerstvu vsebovale dogovor 
o skupnih, zavezujočih in k rezultatom usmerjenih ciljih za vsako državo članico, obstajajo 
močni razlogi, da se omogoči prožnost pri načinu doseganja ciljev in pri politični mešanici 
posegov. Treba je tudi zagotoviti, da tematska osredotočenost ne bo preprečevala 
celovitega uresničevanja politik na več teritorialnih ravneh. 
Osmo poglavje vsebuje pregled novih zamisli o pogojevanju in spodbudah kot delu 
agende, usmerjene k rezultatom, in širšem napredku na področju gospodarskega 
upravljanja v EU. Komisija kot odgovor na kritike učinkovitosti kohezijske politike in zaradi 
zagotavljanja določljivih in vidnih rezultatov ter učinkov predlaga uvedbo predhodne, 
strukturne in makroekonomske pogojenosti ter pogojenosti z uspešnostjo. Čeprav je bila 
večina držav članic glede tega vprašanja previdna, bi morali predloge Komisije resno 
preučiti, če se želimo odzvati na kritike glede uspešnosti politike in jo usmeriti na bolj 
trajnostno pot, da se doseže večja legitimnost pri institucijah EU in državljanih. Poleg tega 
analiza politične občutljivosti in pregled obstoječih študij kažeta, da bi morala biti krepitev 
zlasti predhodnih pogojenosti in pobud izvedljiva. 
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Dodatni predpogoji za model, ki temelji na uspešnosti, so učinkovito spremljanje, 
ocenjevanje in zmogljivost izvajanja. Kot je ugotovljeno v devetem poglavju, predlogi 
Komisije o spremljanju in ocenjevanju predvidevajo jasnejše splošne in posamezne cilje 
programa v postopku načrtovanja, bolj stabilno in natančno poročanje, obvezne načrte 
ocenjevanja in večji poudarek na oceni učinka. Predlogi temeljijo na predhodnih izkušnjah 
in so v skladu s priporočili različnih študij, vendar so države članice zaskrbljene zaradi 
dodatnih obveznosti, ki bi zmanjšale prožnost in povečale upravna bremena ter bremena 
poročanja. Pomembno vprašanje, ki ga je treba obravnavati, je, kako okrepiti vlogo 
Evropskega parlamenta pri strateški razpravi o uspešnosti kohezijske politike, zlasti z 
močnejšim medinstitucionalnim dialogom s Komisijo in Svetom o rezultatih in dosežkih 
kohezijske politike. V podporo strateški razpravi je treba okrepiti informacije o izvajanju, ki 
so na voljo Evropskemu parlamentu (in drugim zainteresiranim stranem), da bi zagotovili 
odgovornost načrtovalcev politike. Možen takojšnji ukrep bi bila zahteva, da vsi podatki o 
izvajanju programa, ocene, letna poročila o izvajanju in poročila o zaključku postanejo 
javno dostopni na spletu, takoj ko bodo na voljo/odobreni. Še eno vprašanje, ki v predlogih 
Komisije ostaja precej zapostavljeno, je potreba po ustreznem povečanju upravnih in 
tehničnih zmogljivosti za oblikovanje, nadzor in oceno programov, tako v državah članicah 
kot pri Komisiji. 
Deseto poglavje se osredotoča na model zagotovila deljenega upravljanja. Kot del 
pregleda finančne uredbe predlaga temeljite spremembe strukture, ki v bistvu prenašajo 
sedanji model skupne kmetijske politike v kohezijsko politiko z letno akreditacijo, letnimi 
obračuni in poročanjem, postopnim zaključevanjem programov in neodvisno oceno. Kljub 
močnemu nasprotovanju držav članic in vsaj kratkoročno vprašljivim prednostim obstaja 
veliko razlogov, da se zagotovi nadaljevanje obstoječih sistemov upravljanja in nadzora ali 
vsaj najde način za uskladitev predlogov finančne uredbe z obstoječo ureditvijo. Bolj pereče 
vprašanje je zmanjšanje bremena finančnega poslovanja, revizije in nadzora pri organih za 
upravljanje programov in upravičencih ter hkratna ohranitev visoke ravni finančnega 
nadzora. Sorazmernost, ki pomeni večjo vlogo nacionalnih sistemov na področjih, kjer so 
se izkazali za učinkovite, mora biti del rešitve. Koristno bi lahko bilo podaljšanje 
poenostavljenih postopkov povračila stalnih splošnih stroškov, kot so standardni stroški na 
enoto in pavšalna povračila, vendar potrebujemo dodatna pojasnila in oceno sedanje 
uporabe poenostavljenih stroškov.  
Vedno bolj pomembna tema dodane vrednosti je proučena v enajstem poglavju, kjer se 
jo pogosto razlaga v širšem smislu, ki vključuje učinke na razvoj, upravne učinke ter učinke 
na učenje in razvidnost, pa tudi prelivanje v domače sisteme in s tem povezane izboljšave 
glede inovacij in učinkovitosti. Razen predlogov, pregledanih v prejšnjih poglavjih, se drugi 
predlogi reforme, povezani z dodano vrednostjo, nanašajo na nove finančne instrumente, 
finančno dodatnost, sofinanciranje in načelo partnerstva.  
Vrednost finančnih instrumentov povratnih sredstev je dovolj priznana, vendar države 
članice nočejo, da se zmanjša njihov manevrski prostor pri uporabi nepovratnih sredstev. 
Potrebujemo enostavnejša, jasnejša in bolj prožna pravila za uporabo teh instrumentov.  
Cilj predlogov Komisije o dodatnosti je poenostavitev poročanja in odprava neskladij pri 
poročanju o gospodarskem upravljanju, vendar ostaja vprašanje, kako zagotoviti, da bodo 
sredstva kohezijske politike dejansko dopolnjevala domače izdatke za regionalni razvoj. 
Vprašanje politične dodatnosti v povezavi s politično vsebino ali postopkom ni pritegnilo 
toliko pozornosti. Obstaja veliko razlogov, da se majhen del sredstev nameni za krepitev 
vodstvene vloge Komisije. V programskih dokumentih in nadaljnjih ocenah bi se morala 
zahtevati veliko močnejša zavezanost k dodani vrednosti kohezijske politike. K dodani 
vrednosti kohezijske politike bi prispevalo tudi prožnejše pravilo o prenehanju obveznosti. 
Nenazadnje, načelo partnerstva bi lahko okrepili z vključitvijo bolj natančnih in 
preverljivih predpisanih zahtev, uvedbo pristopa z nezavezujočimi pravnimi instrumenti in 
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bolj razširjeno uporabo tehnične pomoči pri partnerskem sodelovanju. Komisija kljub temu 
ni podala posebnih predlogov, poleg tega bodo države članice tem zamislim verjetno 
nasprotovale.  
Zadnje poglavje združuje zaključke študije in politična priporočila za oblikovanje 
stališča Evropskega parlamenta.   

 Struktura politike: Zaradi raznolikosti regij, ki imajo različne usmeritve regionalne 
rasti, je treba oblikovati usklajen politični pristop k novi kategoriji prehodnih regij.  

 Cilji: Zavezanost k bolj učinkoviti in k rezultatom usmerjeni kohezijski politiki 
zahteva operacionalizacijo politike, da se pojasnijo natančen pomen, posledice in 
kompromisi pri izpolnjevanju ciljev.  

 Teritorialno razsežnost sodelovanja bi bilo treba okrepiti: z osredotočenjem na 
prednostne naloge in projekte, ki imajo nadnarodni in čezmejni pomen, na osnovi 
učinkovite teritorialne analize za doseganje učinka; s poenostavitvijo upravnih 
zahtev; z zagotavljanjem večje skladnosti z glavnimi temami, zunanjim čezmejnim 
sodelovanjem in makroregionalnimi strategijami; z zahtevo po podpornem 
političnem okviru, ki naj ga oblikujejo sodelujoče države članice in ki bo prikazal, da 
je program EU del širše strategije čezmejnega ali nadnacionalnega sodelovanja; ter 
tako, da se pripravljene države članice spodbuja in jim omogoči, da uporabijo 
sredstva za izvajanje različnih vrst krajevno prilagojenih posegov. Bolj splošno 
gledano bi lahko imeli vsi vidiki teritorialne razsežnosti korist od bolj strateške 
usmeritve EU. Morebitni prispevek omrežja ESPON k oblikovanju in izvajanju politike 
je treba bolje izkoristiti.  

 Strateška skladnost in načrtovanje: Za večjo uveljavitev/krepitev veljave 
skupnega strateškega okvira je potrebna politična razprava o njem s sodelovanjem 
Sveta ministrov in Evropskega parlamenta pri postopku odobritve. Če bodo pogodbe 
o partnerstvu vsebovale dogovor o skupnih, zavezujočih in k rezultatom usmerjenih 
ciljih za vsako državo članico, bo lažje doseči prožnost pri izvajanju, na primer pri 
načinu doseganja ciljev in politični mešanici posegov. Zagotoviti je treba, da 
tematska osredotočenost ne otežuje enotnega izvajanja politike na več teritorialnih 
ravneh. 

 Uspešno opravljanje: Pogojevanja in spodbude bi morale biti ocenjene glede na 
njihovo: usmerjenost v izboljšanje učinkovitosti kohezijske politike; neposredno 
povezanost z naložbami kohezijske politike; odprtost za vpliv oblikovalcev politik; 
omejeno število; spoštovanje subsidiarnosti; zasnovo na podlagi dogovora med 
državami članicami in Komisijo. 

 Spremljanje, ocenjevanje in zmogljivost: Treba bi bilo okrepiti vlogo Parlamenta 
pri strateški razpravi o uspešnosti kohezijske politike, zlasti s krepitvijo 
medinstitucionalnega dialoga s Komisijo in Svetom o rezultatih in dosežkih 
kohezijske politike. Vsi podatki o izvajanju programov, ocene, letna poročila o 
izvajanju in poročila o zaključku bi morali postati javno dostopni na spletu, takoj ko 
bodo na voljo/odobreni. Potrebna je večja podpora upravnih in tehničnih 
zmogljivosti pri načrtovanju, spremljanju in ocenjevanju programov, tako v državah 
članicah kot na Komisiji. 

 Deljeno upravljanje: Obstaja veliko razlogov, da se zagotovi nadaljnja uporaba 
obstoječih sistemov za upravljanje in nadzor ali vsaj najde način za povezavo 
predlogov finančne uredbe z obstoječimi ureditvami. Nujno je treba zmanjšati 
obremenitve organov za upravljanje programov in upravičencev s finančnim 
poslovanjem, revizijo in nadzorom.  

6 



Primerjalna študija o vizijah in možnostih kohezijske politike po letu 2013 

___________________________________________________________________________________________ 

7 

 Dodana vrednost:  Potrebujemo enostavnejše, jasnejše in bolj prožne predpise o 
uporabi instrumentov finančnega inženiringa za naslednje obdobje. Z vidika dodane 
vrednosti financ ali izdatkov ostaja vprašanje, kako zagotoviti, da bodo sredstva za 
kohezijo dejansko dopolnjevala domače izdatke za regionalni razvoj. V podporo 
dodatnosti politike bi lahko majhen del sredstev namenili za krepitev vodstvene 
vloge Komisije. V programskih dokumentih in nadaljnjih ocenah bilo treba zahtevati 
veliko večjo zavezanost k dodani vrednosti politike. Prožnejše pravilo prenehanja 
obveznosti bi lahko prispevalo k inovacijam in eksperimentiranju. 


