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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o doseganju dejanske ozemeljske, socialne in gospodarske kohezije v EU – nujen pogoj 
za globalno konkurenčnost?
(2009/2233(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o 
ustanovitvi Evropske skupnosti (2007/C 306/01), zlasti naslova I in naslova XVIII te 
pogodbe,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom z naslovom "Globalna 
Evropa: konkurenca v svetu - Prispevek k strategiji EU za gospodarsko rast in delovna 
mesta" (KOM(2006)0567),

– ob upoštevanju letnega poročila Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj za leto 
2009,

– ob upoštevanju vodiča Uspešno partnerstvo, ki ga je leta 2006 objavil forum LEED za 
partnerstvo in lokalno upravljanje pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj,

– ob upoštevanju poročila o svetovni konkurenčnosti 2009-2010 Svetovnega gospodarskega 
foruma v Ženevi v Švici leta 2009,

– ob upoštevanju programa za reformirano kohezijsko politiko - lokalni pristop v odziv na 
izzive in pričakovanja Evropske unije, neodvisnega poročila, ki ga je aprila 2009 pripravil 
Fabrizio Barca po naročilu komisarke za regionalni razvoj Danute Hübner,

– ob upoštevanju političnega dokumenta Sveta evropskih občin in regij o prihodnosti 
kohezijske politike, Bruselj, decembra 2009,

– ob upoštevanju resolucije Skupščine evropskih regij (SER) o regionalni politiki po letu 
2013, ki jo je generalna skupščina SER sprejela 8. novembra 2007 v Vidmu v Italiji,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o rezultatih pogajanj glede strategij in 
programov kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (COM(2008)0301),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. marca 2009 o izvajanju uredbe o strukturnih 
skladih 2007–2013: rezultati pogajanj glede nacionalnih strategij in operativnih 
programov kohezijske politike (2008/2183(INI))1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. marca 2009 o najboljši praksi na področju 
regionalne politike in ovirah za uporabo sredstev iz strukturnih skladov 

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0165.
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(2008/2061(INI))1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. oktobra 2008 o vodenju in partnerstvu na 
nacionalni in regionalni ravni ter osnovi za projekte regionalne politike (2008/2064(INI))2,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj o zeleni knjigi o teritorialni koheziji 
in (...) prihodnji reformi kohezijske politike (A6-0083/2009)3,

– ob upoštevanju četrtega poročila o gospodarski in socialni koheziji (KOM(2007)0273),

– ob upoštevanju 20. letnega poročila Komisije o izvajanju strukturnih skladov (2008) 
(KOM(2009)0617),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij z naslovom „Aktiviranje zasebnih in
javnih naložb za oživitev gospodarstva in dolgoročne strukturne spremembe: razvijanje 
javno-zasebnih partnerstev” (KOM(2009)0615),

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A7–0000/2010),

A. ker se lahko Evropsko unija kosa s svetovno konkurenco le, če bodo notranje politike 
podpirale njeno zmožnost odziva na svetovne izzive, pri čemer se v obdobjih recesije 
kaže, da imajo manj razvite regije manj možnosti za okrevanje,

B. ker je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj v svojem letnem poročilu za 
2009 priporočila dolgoročno rast, ki bi se osredotočala na pomen obdavčitve, naložb v 
infrastrukturo, izobraževanje in delovno silo, ter ureditev proizvodnih trgov, kar bi 
okrepilo njihovo vlogo,

C. ker je Svetovni gospodarski forum v poročilu o svetovni konkurenčnosti za leto 2009 ter v 
drugih poročilih opozoril na odločilno vlogo infrastrukture kot drugega od dvanajstih 
stebrov, na podlagi katerih se ocenjuje svetovna konkurenčnost, in razložil, da je 
kakovostna infrastruktura bistvena za zmanjšanje učinka oddaljenosti, privabitev tujih 
naložb in omogočanje gospodarskega razvoja,

D. ker je treba za uresničitev ciljev EU 2020 priznati, da obstajajo razlike med stopnjami 
razvoja in omejitvami ter da si je treba zastaviti cilje, ki bodo ustrezali dejanskim 
razmeram in potrebam, določenim pri posvetovanju z vsemi udeleženimi akterji na 
različnih ravneh upravljanja,

E. ker je Evropski svet marca 2010 priznal, da je treba spodbujati ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo, zlasti razvoj infrastrukture, da bi se zagotovila uspešnost strategije 
EU 2020, če bo ta nova strategija obravnavala ovire za gospodarski razvoj,

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0156.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0492.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0163.
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F. ker se bo treba poleg posledic krize v prihodnjih letih soočiti z večjimi izzivi –
prilagajanje globalizaciji, demografske spremembe, podnebne spremembe in energetska 
vprašanja – in bodo imele regije ključno vlogo pri tem, da zagotovijo pogoje, v katerih bo 
vpliv teh izzivov na javnost omejen, in ker jih je treba na osnovi opredeljenih potreb 
podpreti z uporabo načela partnerstva in primernih instrumentov za vnaprejšnjo oceno 
teritorialnega učinka različnih vrst politike,

G. ker so rezultati razprav o strategijah in programih kohezijske politike za programsko 
obdobje 2007-2013 pokazali, da sta se programska kakovost in sodelovanje deležnikov na 
vseh ravneh upravljanja povečala in tako učinkoviteje prispevata k uresničevanju 
lizbonskih ciljev glede gospodarske konkurenčnosti in zaposlovanja,

H. ker mora reforma kohezijske politike okrepiti to politiko, tako da na osnovi potreb in 
ciljev Evropske unije v smislu trajnostnega razvoja izboljša primerljivost, usklajenost in 
sinergijo evropskih politik, ne da bi se katera od njih podrejala drugi,

I. ker obstaja vrsta delovnih instrumentov in analitičnih metod, ki so bili predlagani na 
lokalni in regionalni ravni in prispevajo k napredku gospodarskega razvoja in socialni 
vključenosti, kar dokazuje vključenost lokalnih in regionalnih akterjev v kohezijsko 
politiko in njihovo zavzetost zanjo,

J. ker gospodarsko konkurenčnost regij, ki zaostajajo v razvoju, podpira razvoj raznovrstne 
infrastrukture, ki omogoča dostop do izobraževanja, raziskav in inovacij,

Kohezijska politika kot nujni pogoj za svetovno gospodarsko konkurenčnost

1. pozdravlja dodano vrednost kohezijske politike Evropske unije in vlogo, ki jo ima kot 
instrument EU pri večanju konkurenčnosti regij, izvajanju strukturnih reform in krepitvi 
zmogljivosti regij, da se prilagajajo svetovnemu gospodarskemu ozračju;

2. poudarja, da je javni sektor zaradi izvajanja kohezijske politike bistven za ponovno 
vzpostavitev zaupanja in solidarnosti v časih recesije in po njej, s tem ko izvaja javne 
naložbe, zlasti v infrastrukturo, in zagotavlja trajnostni razvoj;

3. meni, da kot je določeno v Lizbonski pogodbi, uravnotežen gospodarski razvoj EU 
zmanjšuje razlike v stopnji razvoja med regijami in jih pripravlja na soočenje z izzivi 
globalizacije ter demografskimi in podnebnimi spremembami, pri tem pa upošteva 
slabosti posamične regije;

4. poudarja, da lahko kohezijska politika s sinergijami, ki nastajajo s politikami raziskav, 
razvoja in inovacij, zagotavlja sredstva za soočenje z izzivi EU 2020, tako da podpre in 
izkoristi specifične lokalne zmogljivosti ter zagotavlja socialno, ekonomsko in 
teritorialno kohezijo;

Teritorialna kohezija – razmislek o vplivu politik EU na lokalno raven

5. odobrava stališča, izražena v zeleni knjigi o teritorialni koheziji o njenih glavnih 
dejavnikih; posebej opozarja na spoštovanje regionalne raznolikosti in razvoj regionalnih 
zmogljivosti in konkurenčnosti, pri čemer poudarja pomen dostopnosti prek javnih služb 
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in primerne infrastrukture, ter poziva Komisijo, naj predstavi konkretne predloge za 
izvajanje cilja glede teritorialne kohezije;

6. meni, da morajo države članice podpirati lokalni pristop k oblikovanju in izvajanju 
kohezijske politike; priznava, da se vloga regij med državami članicami razlikuje glede 
na njihovo politično in upravno strukturo; zahteva , da se s spodbujanjem načela 
decentralizacije doseže izboljšanje v sedanjem programskem obdobju, saj regije zdaj 
upravljajo samo 30,5 % skupnih proračunskih sredstev, namenjenih za kohezijsko 
politiko, medtem ko preostanek upravljajo centralni vladni organi;

7. pozdravlja dosežke pobud URBAN in LEADER ter meni, da lahko kohezijska politika 
ustvari okvir za uravnotežen razvoj podeželja in mest; poziva Komisijo, naj preuči in 
predlaga metodologije dela, ki bodo spodbujale podeželsko-mestna partnerstva in 
trajnostni razvoj mest;

Večanje vpliva kohezijske politike za povečanje gospodarske konkurenčnosti

8. meni, da je partnerstvo bistveno načelo pri določitvi vsebine kohezijske politike, pri 
čemer usmerjenost od spodaj navzgor krepi upravne zmogljivosti in kakovost postopka 
načrtovanja; meni, da morajo vse ravni upravljanja pri krepitvi gospodarske 
konkurenčnosti EU stremeti k povezovanju, dopolnjevanju in produktivnosti; poziva 
Komisijo, naj preuči možnost tristranskih sporazumov med Komisijo, državo članic in 
regijo, da se zagotovi izpolnitev partnerskih obveznosti;

9. poudarja, da je treba poenostaviti postopke uporabe strukturnih skladov in kohezijskega 
sklada ter zagotoviti njihovo prožnost in zmanjšati upravno breme za upravičence 
sredstev, da bodo organi pravočasno in s primernimi sredstvi kos večjim izzivom; meni, 
da lahko javno-zasebna partnerstva nudijo resnično podporo pri dopolnjevanju 
prizadevanj na lokalni in regionalni ravni, ter poziva Komisijo, naj predstavi konkretne 
predloge za utrditev javno-zasebnih partnerstev znotraj kohezijske politike;

10. poudarja, da je treba tudi v prihodnje zagotavljati podporo projektom, namenjenih 
regijam, ki zaostajajo v razvoju, da se bo ohranil pričakovani učinek v tem programskem 
obdobju in bo v skladu s prvotnimi ocenami; meni, da bi se z ukinitvijo te podpore 
zmanjšal učinek pozitivnih začetnih rezultatov;

11. meni, da bi moral biti najpomembnejši kazalnik pri odločitvi, katere regije so upravičene 
do finančne pomoči EU, raven BDP in da se lahko uvedba drugih kazalnikov dovoli šele 
potem, ko se preuči njihov pomen ter način zbiranja in obdelave teh podatkov;

12. poudarja, da je pomembno dodeljevati sredstva na osnovi regionalnih posebnosti; poziva 
Komisijo, naj izdela primerne finančne instrumente za kratko- in dolgoročno izposojanje 
dodane vrednosti, pri tem pa upošteva tudi učinke gospodarske in finančne krize; 

Kohezijska politika kot najpomembnejša politika za obdobje po letu 2013

13. poudarja, da imata regionalni razvoj in teritorialna kohezija odločilen pomen za 
povečanje gospodarske konkurenčnosti EU in uresničevanje ciljev EU 2020, pri čemer je 
lokalni pristop eden od poglavitnih načinov za doseganje gospodarskega ravnotežja;
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14. opozarja Komisijo in države članice, da pričakovanja evropske javnosti temeljijo na 
njenih potrebah, zlasti na želji po dostopu do primerne infrastrukture in kakovostnih 
javnih storitev, ki jih je treba zagotavljati pravično in po cenah, ki si jih lahko privoščijo 
vsi evropski državljani, ne glede na to, kje živijo in delajo;

15. poudarja, da je ekonomska, socialna in teritorialna kohezija priložnost, da se v celoti 
izkoristijo možnosti za raziskave, razvoj in inovacije ter zagotovi, da bo imela evropska 
javnost boljši življenjski standard in večje zaupanje v EU; selektivne naložbe v raziskave, 
razvoj in inovacije morajo upoštevati regionalne in mestne zmožnosti in zmogljivosti ter 
s programi institucionalnega razvoja in izgradnje zmogljivosti pomagati pri razvoju tega 
sektorja;

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Glavni razlog za javno podporo procesu evropske integracije je boljša kakovost življenja z 
varnimi in bolj kakovostnimi delovnimi mesti in zagotavljanjem dostopa do vseh vrst 
infrastrukture, najsibo prometna, socialna ali izobraževalna najsibo povezana z raziskavami, 
razvojem in inovacijami.

Kohezijska politika lahko s svojimi specifičnimi cilji in instrumenti zagotovi skladen razvoj 
Evropske unije in tako zadovolji ekonomske in socialne potrebe evropske javnosti. Hkrati se 
države članice EU, vključno s tistimi v vzhodni in jugovzhodni Evropi, neposredno soočajo z 
učinki globalizacije.

Kako posamezna država članica izkorišča možnosti, ki izhajajo iz pripadnosti enotnemu 
evropskemu trgu, je odvisno od njene zrelosti in s stopnje razvoje, ki se od države do države 
razlikujeta. Iz tega sledi, da je vsaka država članica odgovorna za določitev najbolj 
učinkovitih ukrepov, ki bodo njenemu gospodarstvu omogočili, da deluje v tem globalnem 
sistemu.

Namen tega poročila z naslovom Doseganje dejanske ozemeljske, socialne in gospodarske 
kohezije v EU – nujen pogoj za globalno konkurenčnost? je spodbuditi med poslanci v 
Evropskem parlamentu razpravo o medsebojni odvisnosti in dopolnilni naravi ukrepov, ki se 
sprejemajo na evropski in nacionalni ravni, da bi se uresničili cilji politik EU, kamor spada 
tudi povečanje svetovne gospodarske konkurenčnosti. Poročilo si prizadeva zagotoviti okvir, 
v katerem je poudarjeno, da ima kohezijska politika povezovalno vlogo in prispeva h krepitvi 
konkurenčnosti EU v svetu.

Pristop poročevalca

Zaradi izzivov, s katerimi se soočajo, najsibo glede podnebnih sprememb, staranja 
prebivalstva, socialne migracije ali energije ali izzivov, ki so posledica gospodarske in 
finančne krize, katere učinek se kaže na lokalni ravni, so regije v svetovnem in evropskem 
kontekstu stopile v ospredje.

Poročevalec meni, da je kohezijska politika najpomembnejša politika EU, ki lahko regijam 
omogoči, da se bodo čim bolje spopadle s temi izzivi in tako prispevale k svetovni 
gospodarski konkurenčnosti EU, tako da bodo:

- zagotavljale enak življenjski standard za vse državljane EU in
- podpirale razvoj s izkoriščanjem lokalnih in regionalnih posebnosti, pri tem pa 

ustvarile dodano vrednosti in gospodarsko produktivnost.

Kohezijska politika je veliko prispevala k uresničevanju ciljev iz lizbonske strategije, vendar 
poročevalec meni, da so za utrditev ustvarjenih rezultatov in njihovega pričakovanega učinka 
potrebne nadaljnje naložbe v vse vrste infrastrukture, kot osnove za povečanje gospodarske 
konkurenčnosti.
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Infrastruktura – bistveni dejavnik za povečanje svetovne konkurenčnosti

Infrastruktura je eden glavnih stebrov, ki se mednarodno ocenjujejo, da bi se določila 
gospodarska konkurenčnost; z njo je mogoče odpraviti učinke oddaljenosti in zagotovitev 
mobilnosti naložb in delovne sile.

Cilj za leto 2020, da EU postane konkurenčno, povezano in zeleno gospodarstvo, se lahko 
doseže s posodabljanjem in medsebojnim povezovanjem infrastrukture ter podpiranjem 
naložbenih načrtov in razvojnih projektov, ki so usklajeni s posebnimi značilnostmi 
posamezne regije. Z uporabo inovativnih metod in instrumentov je mogoče ta pristop uspešno 
izvajati.

Poročevalec meni, da je teritorialna kohezija nujna, ker se na teritorialni ravni vidi:
- koliko so se pri načrtovanju procesa regionalnega razvoja upoštevale potrebe in 

posebne zmogljivosti nekega območja,
- ali imajo vključeni partnerji na voljo dovolj institucionalnih zmogljivosti, da bi lahko 

zagotovili najboljšo možno absorpcijo finančnih sredstev EU,
- ali je podpora EU dolgoročna in se opira na rezultate, dobljene z izvajanjem projektov, 

ki jih EU financira, ter ali zagotavlja trajnost.

Zaradi razlik med ravnmi decentralizacije in večplastnimi sistemi upravljanja prihaja do 
situacij, ki so najbolj očitne na lokalni in regionalni ravni, zato sta prav zagotavljanje, da so 
javno financirani ukrepi na evropski ali nacionalni ravni dopolnilne narave, in preprečevanje 
dvojnega financiranja izziva, ki ju je treba obravnavati na lokalni ravni.

Treba je zagotoviti horizontalno in vertikalno uskladitev različnih ravni upravljanja ter 
področij dejavnosti in vrst posegov. Zagotovitev enotnih razvojnih standardov, doseženih z 
ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo, zlasti v mejnih regijah, terja:

- kakovostno načrtovanje na osnovi vključevanja deležnikov z vseh zadevnih ravni in iz 
vseh zadevnih sektorjev,

- uporabo ustreznih in enotnih statističnih podatkov in kazalnikov na stopnji načrtovanja 
in izvajanja,

- izvajanje sistema nadzora, naravnanega posebej na določanje in analizo cele vrste 
kazalnikov in učinkov;

- širjenje rezultatov ocen na vse ravni upravljanja in regionalne sektorje dejavnosti.

Glede na to, da so strukturni skladi in kohezijski sklad glavni finančni instrumenti, ki 
podpirajo uresničevanje razvojnih ciljev, določenih na regionalni ravni, bi bilo zaželeno 
povečati dodano vrednost, ki jo ustvarjajo s:

- podpiranjem prizadevanj lokalnih in regionalnih organov, da bi razvili upravne 
zmogljivosti, saj dokazano obstaja potreba po strokovnem znanju o načrtovanja in 
njegovi kakovosti. Države članice in Komisija morajo zagotavljati kakovostno 
tehnično podporo in postopek izvajanja ekonomske, socialne in teritorialne kohezije 
na lokalni in regionalni ravni se mora okrepiti,

- poenostavitvijo postopkov dodeljevanja strukturnih in kohezijskih sredstev,
- razvojem okvira, potrebnega za javno-zasebna partnerstva, da bi postal vzdržna in 

uresničljiva možnost za regije.
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V mnogih državah članicah, kjer sicer menijo, da so javno-zasebna partnerstva ena od 
drugačnih možnosti, ni dovolj jasnega pravnega okvira in znanja na regionalni ravni, ki bi 
omogočal tak pristop. Evropska investicijska banka bi morala na primer zagotoviti organom 
tehnično podporo, ki jo potrebujejo za oblikovanje takih partnerstev.

Upoštevati je treba vse točke, da bodo lahko regije v naslednjem programskem obdobju v 
splošnem okviru ciljev EU 2020 same prispevale k trajnostnemu razvoju in zagotavljale, da se 
izpolnjujejo skupni življenjski standardi.

Po letu 2013 mora postati kohezijska politika nosilna politika, kar se tiče njene odločilne 
vloge pri zmanjševanju razlik v razvoju med evropskimi regijami. Res je, da bi lahko nastop 
gospodarske in finančne krize izzval nekatere spremembe, vendar bo mogoče z zrelostjo in 
prožnostjo zadovoljiti različne potrebe regij. To je eden od razlogov, zakaj poročevalec meni, 
da je potreben tristranski sporazum/zaveza med Komisijo, državami članicami in regijami, ki 
bo natančno določal(-a) vlogo vsake pri poskusu uresničevanja ciljev, ki so bili določeni. 

Podpori raziskavam, razvoju in inovacijam ter omogočanju izobrazbe in sposobnosti, ki so 
potrebne za zagotovitev vključujočega trga dela, bodo sledile politike in ukrepi na regionalni 
ravni. Z zagotavljanjem enotne ravni razvoja in dostopa do osnovne infrastrukture in 
kakovostnih storitev se poveča možnost za obvladovanje večjih izzivov. Svetovno 
gospodarsko konkurenčnost podpira ta zmožnost odziva na globalizacijo.

Koriščenje evropskih in nacionalnih finančnih sredstev, ki so na voljo za projekte, ki 
vključujejo raziskave, razvoj in inovacije, ni enotno, kar pomeni, da je treba povečati upravne 
zmogljivosti na regionalni ravni, da bo mogoče najti nove rešitve za sedanje težave.

Poročevalec meni, da se bodo lahko regije potem, ko bo uresničen cilj, da se zagotovi 
podobna kakovost življenja z zagotavljanjem dostopa do infrastrukture in kakovostnih 
storitev, osredotočile na ukrepe, namenjene razvoju lokalnih gospodarskih zmogljivosti, pri 
čemer sta pomembna stopnja razvoj lokalnih politik raziskav, razvoja in inovacij ter primerna 
regionalna infrastruktura.


