
PR\1009773SL.doc PE523.085v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za regionalni razvoj

2013/2008(INI)

13.11.2013

OSNUTEK POROČILA
o 7. in 8. poročilu Komisije o napredku kohezijske politike Evropske unije ter 
strateškem poročilu 2013 o izvajanju programov 2007–2013
(2013/2008(INI))

Odbor za regionalni razvoj

Poročevalka: Vilja Savisaar-Toomast



PE523.085v01-00 2/6 PR\1009773SL.doc

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA................................................3



PR\1009773SL.doc 3/6 PE523.085v01-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o 7. in 8. poročilu Komisije o napredku kohezijske politike Evropske unije ter 
strateškem poročilu 2013 o izvajanju programov 2007–2013

(2013/2008(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju poročila Komisije z naslovom „Sedmo poročilo o napredku na področju 
ekonomske, socialne in teriotrialne kohezije“ z dne 24. novembra 2011 
(COM(2011)0776) in priloženega delovnega dokumenta služb Komisije 
(SEC(2011)1372),

– ob upoštevanju poročila Komisije z naslovom „Osmo poročilo o napredku na področju 
ekonomske, socialne in teritorialne kohezije – Regionalna in urbana razsežnost krize“ z 
dne 26. junija 2013 (COM(2013)0463) in priloženega delovnega dokumenta služb 
Komisije (SWD(2013)0232),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Kohezijska politika: Strateško poročilo 
2013 o izvajanju programov v obdobju 2007–2013“ z dne 18. aprila 2013 
(COM(2013)0210) in priloženega delovnega dokumenta služb Komisije 
(SWD(2013)0129),

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 6. oktobra 2011 za uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za 
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema splošni 
strateški okvir, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006 
(COM(2011)0615),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2009 o kohezijski politiki: naložbe v 
realno gospodarstvo1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. oktobra 2010 o kohezijski in regionalni politiki 
EU po letu 20132,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2010 o prispevku kohezijske politike k 
doseganju lizbonskih ciljev in ciljev strategije EU 20203,

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 6. oktobra 2011 za uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta o posebnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj in cilju 
naložbe za rast in delovna mesta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 
(COM(2011)0614),

                                               
1 UL C 87 E, 1.4.2010, str. 113.
2 UL C 371 E, 20.12.2011, str. 39.
3 UL C 161 E, 31.5.2011, str. 120.
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– ob upoštevanju četrtega poročila OR o spremljanju strategije Evropa 2020, Odbor regij, 
oktober 2013,

– ob upoštevanju skupnega dokumenta GD za regionalno in mestno politiko in GD za 
zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje z naslovom „EU Cohesion Policy 
Contributing to Employment and Growth in Europe“ (Prispevek kohezijske politike EU k 
zaposlovanju in rasti v Evropi) iz julija 2013, 

– ob upoštevanju študije, ki jo je objavil Parlament, z naslovom „Kohezijska politika po letu 
2013: kritična ocena zakonodajnih predlogov“ iz junija 2012,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj ter mnenj Odbora za zaposlovanje in 
socialne zadeve in Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2013),

A. ker empirični dokazi kažejo, da je gospodarska in finančna kriza zaustavila postopek 
konvergence ali ga celo obrnila v nasprotno smer, s čimer je povečala razlike med 
regijami in končala dolgo obdobje, v katerem so se regionalne razlike v BDP na 
prebivalca in brezposelnost v EU dosledno zmanjševale, pri čemer je huje prizadela 
šibkejše regije v Uniji;

B. ker so se javna sredstva na ravni držav članic in EU skrčila in se srečujejo z vse večjim 
pritiskom, kriza in posledična recesija, vključno s krizo državnega dolga v več državah 
članicah, pa sta države članice prisilili k uvedbi pomembnih in temeljitih strukturnih 
reform, da bi prispevale k ponovni vzpostavitvi cenovne konkurenčnosti in proračunske 
vzdržnosti, kar je vključevalo zmanjšanje zlasti rasti prijaznih odhodkov;

C. ker so politike fiskalne konsolidacije povečale vlogo in pomen kohezijske politike kot vira 
javnih naložb, zlasti na podnacionalni ravni, saj sredstva te politike prispevajo več kot 
polovico vseh javnih naložb v več državah članicah in regijah;

D. ker ima prispevek k ciljem strategije Evropa 2020 zelo močno regionalno razsežnost, ki bi 
jo bilo treba upoštevati pri pripravi in izvajanju naslednje generacije programov v okviru 
kohezijske politike in drugih naložbenih politik EU;

E. ker je bila kohezijska politika doslej osredotočena na privzemanje ciljev namesto na 
njihovo opredeljevanje in spremljanje ter ocenjevanje njihovega uresničevanja, sistemi za 
spremljanje in ocenjevanje pa ne izpolnjujejo v celoti svojega namena, tj. izboljšanja 
opredelitve raznolikih ciljev glede na regionalne značilnosti, posebnosti in potrebe;

F. ker bo kohezijska politika še naprej glavni vir javnega financiranja EU v večletnem 
finančnem okviru 2014–2020 in ker novi okvir kohezijske politike vso pozornost usmerja 
v potrebo po osredotočanju naložb na področja, ki se štejejo za najpomembnejša, kot so 
zaposlovanje (zlasti mladih), usposabljanje in izobraževanje, mala in srednja podjetja, 
inovacije, energija, okolje ter razvoj mest;

G. ker sta partnerstvo in upravljanje na več ravneh splošni horizontalni načeli, na katerih bo 
temeljilo uresničevanje strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast v 
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naslednjem zakonodajnem okviru kohezijske politike;

1. meni, da obstaja dovolj dokazov, da so politike proračunske konsolidacije same po sebi 
nezadostne za krepitev rasti in spodbujanje naložb, ki ustvarjajo visokokakovostna in 
trajnostna delovna mesta, zato so potrebni tudi ukrepi, ki podpirajo gospodarstvo in 
spodbujajo napredek pri oživljanju – ki je še vedno majhen in šibek;

2. izraža svojo zaskrbljenost nad pomanjkanjem zadostnih javnih finančnih sredstev, zlasti 
na podnacionalni ravni, za ustrezno izvajanje strategije Evropa 2020, ki ga je povzročila 
gospodarska kriza, in nad dejstvom, da je mnogo manj razvitih držav članic in regij v 
veliki meri odvisnih od financiranja v okviru kohezijske politike;

3. meni, da so sredstva, ki bodo dodeljena kohezijski politiki v naslednjem večletnem 
finančnem okviru, sicer sorazmerno majhna v primerjavi s potrebami na kraju samem, 
vendar je lahko zagotavljanje večje učinkovitosti in sinergij med proračunom EU in 
nacionalnimi proračuni kljub temu pomemben vzvod za politike, ki spodbujajo rast;

4. meni, da je usklajenost s strategijo Evropa 2020 pomembna, vendar je bistveno, da se ne 
zanemarijo cilji ekonomske, socialne in teritorialne kohezije, ki jih je kriza resno ogrozila; 
poziva k odločnim ukrepom za ohranjanje kohezije ter k usmeritvi pozornosti k naložbam 
v infrastrukturne projekte v osnovnih sektorjih, kot so prevoz, telekomunikacije in
energija;

5. meni, da je treba – ne glede na dokazano sodelovanje lokalnih in regionalnih organov pri 
pripravi sporazumov o partnerstvu – izvesti dodatne ukrepe za okrepitev ozemeljske 
razsežnosti sistema upravljanja kohezijske politike, strategije Evropa 2020 in evropskega 
semestra, in sicer z zagotavljanjem dejanskega usklajevanja in dopolnjevanja med 
različnimi ravni upravljanja na eni strani ter skladnosti prednostnih nalog, določenih na 
teh ravneh, s potrebami in posebnostmi, opredeljenimi na nacionalni, regionalni in lokalni 
ravni, na drugi strani, pri čemer je treba, kjer je primerno in potrebno, še vedno 
omogočati, da se nekatera vprašanja politike obravnavajo od zgoraj navzdol;

6. meni, da lahko kohezijska politika najučinkoviteje zagotovi strategiji Evropa 2020 
ozemeljsko razsežnost, ki je potrebna za obravnavanje zelo pomembnih razlik v rasti v 
Uniji in državah članicah ter dejstva, da se različne regije zaradi razlik v institucionalnih 
strukturah ne morejo ravnati po zastavljenih ciljih na enak način;

7. je zlasti zaskrbljen, da se je zaradi krize znatno povečal obseg prebivalstva, 
izpostavljenega revščini ali socialni izključenosti, pri čemer je njegov delež večji v 
konvergenčnih regijah in mestih, ter meni, da je treba ta vprašanja – ki resno slabijo 
kohezijo med regijami in lahko ogrozijo konkurenčnost Unije v srednje- in dolgoročnem 
smislu – nujno reševati z osredotočanjem na politike, ki zagotavljajo trajnostna in 
visokokakovostna delovna mesta ter socialno vključenost;

8. vztrajno poudarja vlogo Evropskega socialnega sklada pri zmanjševanju razlik v 
človeškem kapitalu med regijami ter v okviru izvajanja socialne razsežnosti strategije 
Evropa 2020, saj je ta sklad vzporedno z Evropskim skladom za regionalni razvoj 
bistveno prispeval k uresničevanju nekaterih glavnih prednostnih nalog Unije, in sicer h 
krepitvi zaposlenosti med mladimi in trga dela, spodbujanju trajnostnega gospodarstva in 
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rasti, zmanjševanju stopnje osipa ter boju proti revščini, diskriminaciji in socialni 
izključenosti;

9. vendar opozarja, da sicer obstaja trden dokaz, da se je izvajanje kohezijske politike 
pospešilo in da so njeni programi pomembno prispevali na veliko področjih, na katerih so 
naložbe potrebne za modernizacijo gospodarstva in konkurenčnost (kot so raziskave in 
razvoj, podpiranje malih in srednjih podjetij, ponovna industrializacija, socialna 
vključenost ter izobraževanje in usposabljanje), da pa kljub temu obstaja tveganje, da 
mnogo držav članic ne bo izvedlo programov do konca sedanjega programskega obdobja;

10. spodbuja države članice, naj raziščejo sinergije med financiranjem iz kohezijske politike 
in drugimi viri financiranja EU (na primer za TEN-T, TEN-E, instrument za povezovanje 
Evrope in druge programe) ter financiranjem, ki ga zagotavljata Evropska investicijska 
banka in Evropska banka za obnovo in razvoj; poziva države članice, naj poenostavijo in 
izboljšajo dostop do razpoložljivih sredstev, da bi spodbudile mala in srednja podjetja, 
lokalne občine in druge zainteresirane upravičence k njihovi uporabi;

11. je zaskrbljen, da četudi je jasno, da ima ocenjevanje bistveno vlogo pri razpravah o 
politiki in učenju politike, pomanjkanje podatkov – in v številnih primerih nezmožnost 
njihovega združevanja – onemogoča ustrezno spremljanje napredka pri uresničevanju 
zastavljenih ciljev na regionalni in lokalni ravni, ter meni, da je treba nujno razširiti in 
posodobiti regionalne statistične podatke ter izboljšati njihovo kakovost;

12. meni, da poročila o napredku ne zagotavljajo povsem jasne slike o napredku pri izvajanju 
kohezijske politike in uresničevanju zastavljenih ciljev, bodisi zaradi nerazpoložljivosti 
podatkov na ustrezni ravni ali ne dovolj jasne povezave med zagotovljenimi statističnimi 
podatki in obsegom, v katerem so bili doseženi cilji kohezijske politike, ki zahtevajo 
spremljanje;

13. poziva Komisijo in države članice, naj za izboljšanje kakovosti načrtovanja programov in 
izvajanja v celoti izkoristijo orodja za spremljanje in ocenjevanje, ki so predvidena za 
naslednji zakonodajni okvir;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in državam 
članicam.


