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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Posebni odbor za politične izzive in proračunska sredstva 
za trajnostno Evropsko unijo po letu 2013 kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije 
vključi naslednje predloge:

1. opozarja na okrepljen pomen kohezijske politike z začetkom veljavnosti Lizbonske 
pogodbe in njeno dopolnitev s tretjim stebrom – teritorialno kohezijo – ter ugotavlja, da so 
regije najbolj primerne za dejavno uresničevanje te politike, zaradi česar ima delitev po 
področjih nasprotni učinek od želenega; 

2. meni, da je kohezijska politika pomemben sestavni del strategije EU 2020 in da je dobra 
kohezijska politika predpogoj za uspešno skupno ukrepanje EU;  

3. opozarja, da je uspešna politika za ekonomsko in socialno kohezijo v 271 regijah 27 držav 
članic jasno vidna, ter ugotavlja, da sta pomembna predpogoja za to načelo subsidiarnosti 
in upravljanje na več ravneh;  potrjuje svoje mnenje o najboljši praksi, kot je pojasnjena v 
resoluciji z dne 24. marca 2009 o najboljši praksi na področju regionalne politike in ovirah 
za uporabo sredstev iz strukturnih skladov1;

4. poudarja, da je kohezijska politika z največjim posameznim proračunom ena 
najpomembnejših in najuspešnejših politik EU v zadnjih desetletjih; 

5. opozarja, da se mora sodobna kohezijska politika soočiti z novimi izzivi ter da je zato 
pomembno, da se določijo prednostne naloge:

– potrebujemo vzdržno gospodarsko rast s pozitivnimi učinki za trg dela tako v  
mestnih kot v podeželskih območjih; 
– potrebujemo sodobno infrastrukturo, ki bo dobro delovala (promet, komunikacije, 
voda/odpadne vode, odpadki, energija);
– v kohezijski politiki pripisujemo velik pomen okrepljeni podpori: 

i) raziskavam, razvoju in inovacijam,
ii) izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju,
iii) celostnemu razvoju mest (vključno z npr. pospeševanjem energijske 
učinkovitosti stavb), 
iv) okrepitvi socialne razsežnosti,
v) malim in srednjim podjetjem (MSP) kot gonilu gospodarskega in socialnega 
razvoja regij;

6. podpira, da ESS ostane sestavni del kohezijske politike in se okrepi;   zahteva močnejše 
usklajevanje s kohezijsko politiko, da bi tako ustrezno vključili podeželska območja  in 
učinkoviteje uporabili sredstva;

7. opozarja, da je treba okrepiti vse oblike ozemeljskega sodelovanja;

8. zahteva posebno podporo najbolj prikrajšanim regijam 27 držav članic EU v skladu z 
duhom solidarnosti; hkrati poudarja nujnost močnega Cilja 2 in dobrih prehodnih pravil;

                                               
1 ULC 117 E, 6.5.2010, str. 38.
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9. meni, da bi delitev politik po področjih oslabila regije, saj daje prednost razdrobitvi, 
medtem ko le povezani pristopi resnično vodijo k cilju;  ugotavlja, da se ravno v regijah 
uresničujejo in se bodo uresničevali sijajni prispevki na področju na primer boja proti 
podnebnim spremembam, raziskav in razvoja, inovacij in tehnološkega razvoja; v zvezi s 
tem opozarja na najpomembnejše rezultate, ki jih je Komisija predstavila v zbirnem 
poročilu naknadne ocene ESRR 2000–2006, kot na primer 1,4 milijona ustvarjenih 
delovnih mest,  38 000 financiranih raziskovalnih projektov in več kot 800 000 podprtih 
MSP;

10. poudarja, da uspešna kohezijska politika potrebuje ustrezna finančna sredstva, ki v 
nobenem primeru ne morejo biti manjša kot za sedanje programsko obdobje 2007-2013;

11. opozarja na to, da je treba sredstva v regijah dodeljevati pregledno in učinkovito ter zanje 
zagotoviti kar najbolj enostaven sistem pravil in dobro upravljanje; 

12. poudarja, da lahko boljši nabor različnih finančnih instrumentov, kot so subvencije, 
posojila ali obnovljivi skladi, podpira učinkovitejše izkoriščanje sredstev; 

13. podpira, da mora biti nadzor nad izdatki v prihodnje bolj usmerjen v rezultate; 

14. ugotavlja, da je obdobje petih let prekratko, saj bi bili postopki odobritve predolgi in ne bi 
omogočali učinkovite uporabe sredstev; opozarja na dejstvo, da se je v preteklosti čas 
trajanja 7 let potrdil v praksi in da ta nikakor ne sme biti krajši;  poudarja, da bi bila s 
sedemletnim trajanjem do leta 2020 jasna tudi povezava s strategijo EU 2020; 

15. poudarja, da je treba sofinanciranje in tudi pravilo n+2 oziroma n+3 ohraniti, z možno 
razširitvijo prilagodljivosti za posebne okoliščine, ki jih je mogoče pričakovati v 
naslednjem programskem obdobju; zahteva, da se nedodeljena sredstva za druge regije 
dajo na razpolago in se ne vrnejo državam članicam; 

16. opozarja, da se sredstva iz skladov, ki so na voljo v okviru kohezijske politike, ne smejo 
uporabiti v okviru pakta za stabilnost in rast kot „instrument za kaznovanje“,  saj bi to za 
prizadete regije, države članice in EU imelo nasprotni učinek od želenega;

17. poudarja visoko evropsko dodano vrednost solidarnostne razsežnosti kohezijske politike;  
jasno izraža, da solidarnost ni enosmerna cesta, in zato poudarja, da morajo imeti dostop 
do kohezijske politike vse regije v EU; 

18. meni, da bo tako poleg spodbujanja regij večja tudi vidnost EU v regijah, in opozarja, da 
bi lahko boljše obveščanje javnosti v državah članicah to vidnost še povečalo; 

19. izrecno poudarja, da je kohezijska politika edina evropska politika, ki je lahko „pametna“, 
„trajnostna“ in „vključujoča“ v strategiji EU 2020;  opozarja, da to ponovno kaže pomen 
kohezijske politike kot celote, in zavrača razdrobitev v različnih proračunskih postavkah. 


