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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o poročilu o izvajanju programov kohezijske politike 2007–2013 za leto 2010
(2010/2139(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov od 174 do 178 te 
pogodbe,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 31. marca 2010 o Kohezijski politiki: strateško 
poročilo o izvajanju programov 2007–2013 za leto 2010 (KOM(2010)0110),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 31. marca 2010, ki spremlja 
sporočilo Komisije z dne 31. marca o Kohezijski politiki: Strateško poročilo o izvajanju 
programov 2007–2013 za leto 2010 (SEC(2010)360),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 25. oktobra 2010 o Kohezijski 
politiki: odzivanje na gospodarsko krizo, pregled izvajanja ukrepov kohezijske politike, 
sprejetih za podporo evropskega načrta za oživitev gospodarstva (SEC(2010)1291),

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 
skladu1,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2006/702/ES z dne 6. oktobra 2006 o strateških smernicah 
Skupnosti o koheziji2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. marca 2009 o izvajanju Uredbe o strukturnih 
skladih 2007–2013: rezultati pogajanj glede nacionalnih kohezijskih strategij in 
operativnih programov kohezijske politike3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2010 o uresničevanju sinergij med sredstvi 
za raziskave in inovacije iz Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj ter Sedmim okvirnim programom za raziskave in razvoj v mestih in regijah ter 
državah članicah in Uniji4,

– ob upoštevanju informativnega dokumenta Komisije št. 1: Dodeljevanje sredstev z dne 28. 
februarja 2007 (COCOF/2007/0012/00),

– ob upoštevanju obvestila Komisije z naslovom „Okvirna struktura za nacionalna strateška 
poročila 2009“ z dne 18. maja 2009 (COCOF 09/0018/01),

– ob upoštevanju sklepov Sveta o strateškem poročilu Komisije za 2010 o izvajanju 
programov kohezijske politike, sprejetih na seji Sveta za zunanje zadeve 14. junija 2010,

                                               
1 UL L 210, 31.7.2006, str. 25-78.
2 UL L 291, 21.10.2006, str. 11-32.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0165.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0189.
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– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 12. februarja 2009 o kohezijski politiki: 
Strateško poročilo o izvajanju programov 2007–2013 za leto 2010 z dne 1. in 2. decembra 
2010 (CdR 159/2010),

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj ter mnenj Odbora za proračun, 
Odbora zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko,Odbora za promet in turizem ter Odbora za 
pravice žensk in enakost spolov (A7–0000/2010),

A. ker Unija v skladu s členom 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da bi pospešila 
svoj vsesplošni skladni razvoj, razvija in izvaja tiste svoje dejavnosti, ki vodijo h krepitvi 
njene ekonomske, socialne in teritorialne kohezije,

B. ker je strateška razsežnost kohezijske politike, ki zagotavlja skladnost s prednostnimi 
nalogami Evropske unije, določena in poudarjena v Uredbi Sveta (ES) št. 1083/2006 (v 
nadaljevanju splošna uredba), strateških smernicah Skupnosti o koheziji (v nadaljevanju 
strateške smernice), nacionalnih strateških referenčnih okvirih in operativnih programih,

C. ker strateško poročanje predstavlja novost v kohezijski politiki, ki je bila uvedena v 
sedanjem programskem obdobju s splošno uredbo kot instrument za pregled izvajanja 
strateških smernic, ki skuša povečati strateške vsebine in spodbujati preglednost in 
odgovornost kohezijske politike,

D. ker so med dogovorjenimi 86 prednostnimi programi za financiranje, predvideno v okviru 
lizbonske strategije, podskupine, opredeljene kot posebne prednostne naloge v lizbonski 
agendi za rast in delovna mesta, ker je za regije s konvergenčnim ciljem predvidenih 47 
prednostnih tem za prednostno financiranje, medtem ko je za regije s ciljem regionalne 
konkurenčnosti in zaposlovanja opredeljenih zgolj 33 prednostnih tem,

E. ker so se Komisija in države članice dogovorile, da si bodo pri nacionalnih strateških 
poročilih za leto 2009 izmenjale zgolj podatke o prednostnih temah po ciljih, za prenos 
podatkov pa so določile ciljni datum 30. september 2009,

F. ker se evropske regije še vedno spopadajo z velikimi gospodarskimi, socialnimi in 
okoljskimi neenakostmi, ki so deloma naravna posledica zadnjih dveh širitev, deloma pa 
je nanje neposredno vplivala svetovna finančna in gospodarska kriza, čeprav je 
kohezijska politika v zadnjih desetih letih dejavno prispevala k njihovemu zmanjšanju,

G. ker je kohezijska politika glavni element evropskega načrta za oživitev gospodarstva in 
odraža pomen strukturnih skladov kot orodja za gospodarske spodbude zlasti za mala 
podjetja, trajnost in energetsko učinkovitost, ter ker je bila Komisija pozvana, da leta 
2010 predstavi poročilo o izvajanju ukrepov, sprejetih kot del evropskega odgovora na 
krizo,

1. čestita državam članicam za prizadevanja pri pripravi prvih nacionalnih strateških 
poročil, ki so se izkazala za dragocen vir informacij o izvajanju;
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2. poudarja, da je v primerjalnih analizah treba upoštevati, da je pet držav članic svoje 
podatke prenašalo na kasnejši datum, ena pa na zgodnejšega; meni, da je bolj ustrezno 
primerjati napredek, ki so ga posamezne države članice dosegle v primerjavi s 
povprečjem EU;

3. meni, da preglednost pri dodeljevanju sredstev spodbuja pravilno izvajanje in je 
pomemben predpogoj za doseganje skupnih ciljev kohezijske politike, zato jo je treba 
okrepiti; meni, da se je zaradi določitve smernic Skupnosti in uvedbe novega instrumenta 
strateškega poročanja povečala odgovornost za doseganje ciljev politike;

Izvajanje

4. ugotavlja, da finančna sredstva za izbrane projekte znašajo 93,4 milijarde EUR, kar 
predstavlja 27,1 % razpoložljivih sredstev EU za sedanje obdobje, in da ta povprečna 
stopnja velja za tri cilje kohezijske politike, za kategorije, predvidene za financiranje v 
okviru lizbonske strategije, ter za napredek pri izvajanju strateških smernic Skupnosti; 
vendar poudarja, da se napredek med državami in med temami zelo razlikuje, s splošnimi 
stopnjami izbiranja projektov nad 40 % v 9 državah članicah in pod 20 % v 4 državah 
članicah;

5. z zadovoljstvom ugotavlja, da je v skladu s poročanjem skupaj 63 milijard EUR 
namenjenih za projekte, predvidene za financiranje v okviru lizbonske strategije, 
izbiranje teh projektov pa je enako hitro ali malo hitrejše od izbiranja v drugih ukrepih;

6. ugotavlja, da je pri temah strateških smernic Skupnosti stopnja napredka najvišja pri temi 
teritorialne dimenzije (30 %), nadpovprečna je pri izboljšanju znanja in inovativnosti za 
rast, pod 27,1 % pa je pri drugih dveh smernicah, poleg tega pa da so stopnje izbiranja 
nadpovprečne za projekte, predvidene za financiranje v okviru lizbonske strategije, iz 
konvergenčnega cilja ter cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja, zgolj 20,5 % pa 
za cilj evropskega teritorialnega sodelovanja; obžaluje, da se je analiza učinkovitosti 
politike, predstavljena v strateškem poročilu, izkazala za resno omejeno, ker ni 
kazalnikov učinka in rezultatov za vse države članice;

7. obžaluje zamude pri izbiranju projektov na strateških področjih, kot so železniški sektor, 
nekatere energetske in okoljske naložbe, digitalno gospodarstvo, socialna vključenost, 
upravljanje in razvoj zmogljivosti, ter zahteva, da se temeljito analizirajo vzroki za 
zamude; po drugi strani izpostavlja večjo absorbcijo pri okoljskih projektih v programih 
evropskega teritorialnega sodelovanja ter s tem v zvezi opozarja na nedvomno dodano 
vrednost sodelovanja;

Izzivi pri izvajanju

8. poudarja, da sta učinkovita izbira in izvajanje projektov na nekaterih področjih ovirana, 
ker niso izpolnjeni ustrezni predpogoji, na primer ker na nekaterih področjih delovanja ni 
jasnih nacionalnih prednostnih nalog, ker zakoni EU niso preneseni pravočasno ter ker je 
institucionalna in upravna zmogljivost pomanjkljiva;

9. z obžalovanjem opozarja na veliko zamudo pri izvajanju politike, ki je predvsem 
posledica naslednjih dejavnikov: pozen zaključek pogajanj o večletnem finančnem okviru 
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in zakonodajnem svežnju za kohezijsko politiko, ki je povzročil zamude pri dokončanju 
nacionalnih strategij in operativnih programov, spremembe predpisov o finančnem 
nadzoru, prekrivanja z zaključkom obdobja 2000–2006 in premajhna javna sredstva za 
sofinanciranje v državah članicah;

10. obžaluje, da strateško poročilo, kljub dejstvu, da bi moralo poudariti prispevek 
programov, sofinanciranih iz strukturnih skladov, pri uresničevanju ciljev kohezijske 
politike, ne daje celovitih podatkov o regionalnih razlikah do leta 2009;

Odziv na gospodarsko krizo

11. pozdravlja objavo delovnega dokumenta služb Komisije o Kohezijski politiki: odzivanje 
na gospodarsko krizo, ki je pregled izvajanja ukrepov kohezijske politike, sprejetih za 
podporo evropskega načrta za oživitev gospodarstva; poudarja, da ta pregled temelji 
predvsem na podatkih iz nacionalnih strateških poročil;

12. ugotavlja, da sedanji okvir kohezijske politike dokazano omogoča prožen in primerno 
hiter odziv na vse slabše socialno-ekonomsko okolje; poudarja, da so države članice z 
odobravanjem sprejele dejstvo, da se lahko krizni ukrepi oblikujejo v skladu z njihovimi 
specifičnimi potrebami;

13. upošteva, da je težko meriti splošni učinek nekega ukrepa iz evropskega načrta za 
oživitev gospodarstva, povezanega s kohezijsko politiko, ter obžaluje, da pregled zato 
podaja zgolj omejen vpogled v konkretne primere na nacionalni ravni; kljub temu 
pozdravlja analizo dobre prakse in prve zaključke, predstavljene v poročilu;

Ustvarjanje sinergij in izogibanje razpršenosti sredstev regionalne politike na več 
področij

14. se strinja s stališčem Sveta, izraženem v sklepih Sveta o strateškem poročilu za 2010, o 
resnični dodani vrednosti zaradi enega samega strateškega pristopa in skupnih pravil 
izvajanja za Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski 
sklad; poudarja tudi, da je v obdobju po krizi treba konsolidirati javne proračune in z 
učinkovitim usklajevanjem povečati sinergije ter vpliv vseh razpoložljivih virov 
financiranja (EU, nacionalnih, iz instrumentov Evropske investicijske banke);

15. zlasti poudarja dodano vrednost več sinergij med Evropskim skladom za regionalni 
razvoj ter Evropskim socialnim skladom, ker izkušnje jasno kažejo, da je uspešno 
izvajanje programov, financiranih iz Evropskega socialnega sklada, nujno za čim 
učinkovitejše financiranje gospodarskih ukrepov iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj;

Spremljanje in ocenjevanje

16. ugotavlja, da bi morala spremljanje in ocenjevanje spodbujati učenje politike in s 
finančnim nadzorom tvoriti spodbudo za bolj kakovostno izvajanje;

17. obžaluje, da je zgolj 19 držav članic poročalo o osnovnih kazalnikih, zato v tej fazi še ni 
mogoče dobiti prve jasne slike o konkretnih vplivih politike za celotno EU; odločno 
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spodbuja države članice k uporabi osnovnih kazalnikov v naslednjem krogu strateškega 
poročanja za 2012-2013;

18. poziva Komisijo, naj okrepi skladnost in kakovost spremljanja napredka, ki so ga dosegle 
države članice, z natančnejšimi navodili in z obvezno uporabo minimalnega nabora 
temeljnih kazalnikov v nacionalnih strateških poročilih za naslednje programsko obdobje, 
kar bo olajšalo primerjavo;

Dobra praksa

19. meni, da je treba poudariti in spodbujati dobro prakso pri izvajanju politike, da bi
izboljšali učinkovitost in se izognili ponavljanju napak;

20. spodbuja dobro prakso v nacionalnih poročilih, kot je uporaba temeljnih kazalnikov, 
poročanje o učinkih in rezultatih ter o sinergijah med nacionalnimi politikami in 
politikami EU, organiziranje javnih razprav in posvetovanj z interesnimi skupinami, 
posredovanje poročil nacionalnim parlamentom za mnenje ter objava poročil na vladnih 
spletiščih, saj vse to izboljšuje kakovost poročanja in povečuje odgovornost interesnih 
skupin v državah članicah;

Sklepi in priporočila

21. je trdno prepričan, da je dobro upravljanje na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni 
ravni temelj za zagotavljanje kakovostnega postopka odločanja, strateškega načrtovanja 
in uspešnega ter učinkovitega izvajanja kohezijske politike; spodbuja Komisijo in države 
članice, naj okrepijo upravljanje na več ravneh v skladu s Pogodbo in načelom 
partnerstva;

22. meni, da se mora poenostavljanje določb in postopkov na ravni EU in na nacionalni ravni 
nadaljevati, ne da bi to upravičencem povzročalo večje težave, ter da mora prispevati k 
večji učinkovitosti; obžaluje, da ostane veliko sredstev neuporabljenih zaradi odvečne 
birokracije, prezapletenih pravil in premalo usklajenih postopkov;

23. spodbuja države članice naj okrepijo razvoj zmogljivosti, zlasti naj zagotovijo 
sofinanciranje projektov z nacionalnimi prispevki in podporo finančnega inženiringa, da 
bi se povečala absorbcija sredstev in da bi se izognili dodatnim velikim zamudam pri 
investicijah;

24. poudarja, da mora biti strateško poročilo 2013 usmerjeno k rezultatom in bolj 
osredotočeno na kvalitativno analizo rezultatov, izidov, zgodnjih učinkov in učinkovitosti 
programov kohezijske politike, namesto k pretiranemu predstavljanju statističnih 
podatkov;

25. poziva vse institucije EU in države članice, naj si v naslednjem krogu pogajanj 
prizadevajo za hitrejše sprejetje najpomembnejših dokumentov, kot so večletni finančni 
okvir in uredbe, da bi skušali odpraviti prve težave, ki bi se utegnile pojaviti ob začetku 
naslednjega programskega obdobja;

26. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in državam 
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Poročila o izvajanju analizirajo prenos zakonodaje EU v nacionalno pravo ter njeno izvajanje 
in izvrševanje v državah članicah. V primeru kohezijske politike je zakonodajni okvir 
sestavljen iz neposredno veljavnih uredb.

Z objavo Sporočila Komisije o kohezijski politiki: Strateško poročilo o izvajanju programov 
2007–2013 za leto 2010 lahko Evropski parlament končno opravi prvo realno analizo procesa 
izvajanja operativnih programov.

Poročilo analizira, ali države članice pravilno uporabljajo zakonodajo in kako razumejo in 
upoštevajo strateške smernice Skupnosti pri izvajanju svojih nacionalnih strateških 
referenčnih okvirov in operativnih programov. 

Poročilo je pripravljeno predvsem na podlagi naslednjih dveh dokumentov: Sporočila 
Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču z naslovom Kohezijska 
politika: Strateško poročilo o izvajanju programov 2007–2013 za leto 2010 (v nadaljevanju 
strateško poročilo) in delovnega dokumenta služb Komisije, ki je priložen k temu sporočilu.

Splošni okvir 

Strateško poročanje je novost v kohezijski politiki, ki je bila uvedena v sedanjem 
programskem obdobju s splošno uredbo kot instrument za pregled izvajanja strateških 
smernic. Namen tega ukrepa, kot je navedeno v uvodni izjavi 36 Uredbe Sveta 1083/2006 
(splošna uredba), je povečanje strateške vsebine in povečanje preglednosti kohezijske politike 
preko integracije s prednostnimi nalogami Skupnosti.

Členi 29(2), 30(1) in 30(2) te uredbe določajo pravno podlago za strateško poročanje. Po tej 
uredbi so bile države članice dolžne predložiti prva nacionalna strateška poročila najkasneje 
do konca leta 2009. Podatki, predstavljeni v strateškem poročilu, temeljijo na teh nacionalnih 
strateških poročilih.

Temeljno ocenjevanje 

Izvajanje programov

Najprej je treba navesti, da so Komisija in države članice za izmenjavo podatkov za 
nacionalna strateška poročila za leto 2009 določile kot ciljni datum za prenos podatkov
30. 9. 2009, vendar so ga nekatere države članice opravile na druge dneve. Zaradi tega je 
treba pri primerjalni analizi upoštevati večmesečne razlike, saj bi lahko vplivale na količino 
sredstev, dodeljenih posameznem sektorju.

Finančna sredstva za izbrane projekte znašajo 93,4 milijarde EUR, kar je 27,1 %
razpoložljivih sredstev EU za tekoče obdobje. Ta povprečna stopnja velja za tri cilje 
kohezijske politike, za kategorije, predvidene za financiranje v okviru lizbonske strategije, in 
za napredek pri izvajanju strateških smernic Skupnosti. V skladu s poročanjem je skupaj 63 
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milijard EUR namenjenih za projekte, predvidene za financiranje v okviru lizbonske 
strategije, izbiranje teh projektov pa je enako hitro ali malo hitrejše od izbiranja v drugih 
ukrepih.

Zgoraj omenjeni povprečni napredek držav članic je kar zadovoljiv glede na resno 
poslabšanje socialno-ekonomskih razmer v letih 2008 in 2009, ki ga je povzročila svetovna 
kriza, vendar tudi zaradi reforme kohezijske politike za obdobje 2007–2013, oba dejavnika sta 
namreč zelo vplivala na njeno izvajanje. 

Hkrati je kriza dokazala pomen strukturnih skladov. Izkazalo se je, da je zlasti Evropski 
socialni sklad zelo koristen pri spopadanju s strah zbujajočimi izzivi v številnih regijah. 
Dokaze je mogoče najti v pregledu izvajanja ukrepov kohezijske politike, sprejetih za 
podporo evropskega načrta za oživitev gospodarstva (delovni dokument služb Komisije 
Kohezijska politika: odzivanje na gospodarsko krizo), ki temelji predvsem na podatkih iz 
nacionalnih strateških poročil.

Med manj in visoko razvitimi regijami EU je v mnogih pogledih še vedno očitna razlika, 
napredek med državami in med temami pa se zelo razlikuje, s splošnimi stopnjami izbiranja 
projektov nad 40 % v 9 državah članicah in pod 20 % v 4 državah članicah. Regije, ki 
zaostajajo, potrebujejo dodatno pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih težav. 

Poročevalec meni, da so zamude pri izbiranju projektov zlasti velike na nekaterih strateških 
področjih. Področja, ki potrebujejo posebno pozornost in za katera bi bilo treba izvesti 
podrobno analizo vzrokov, so: železniški sektor, nekatere energetske in okoljske naložbe, 
digitalno gospodarstvo, socialna vključenost, upravljanje in razvoj zmogljivosti. 

Zato so potrebna dodatna prizadevanja, da bi se preprečile pretirane zamude, okrepila 
učinkovitost izvajanja in zagotovila večja finančna disciplina. Na drugi strani poročevalec 
izpostavlja večjo absorbcijo pri okoljskih projektih v programih evropskega teritorialnega 
sodelovanja, saj gre za pozitivni razvoj, ki kaže na nedvomno dodano vrednost čezmejnega, 
nadnacionalnega in medregionalnega sodelovanja. 

Strateško poročanje

Strateško poročanje daje pravočasne dokaze o napredku pri izvajanju v vsej EU-27 in podlago 
za razpravo na visoki ravni, medsebojne preglede, učenje politike ter spodbudo za izboljšanje 
kakovosti izvajanja. 

Kljub temu so bile opažene pomembne omejitve. Tako je na primer zgolj 19 držav članic 
poročalo o temeljnih kazalnikih, zato v tej fazi še ni mogoče dobiti prve jasne slike za celotno 
EU o vplivih kohezijske politike v praksi. Poročevalec meni, da bi morale države članice v 
naslednjem krogu strateškega poročanja za 2012–2013 uporabljati temeljne kazalnike, kar bi 
olajšalo primerjavo na ravni EU. Poleg tega bi morale države članice za izboljšanje skladnosti 
in kakovosti spremljanja napredka povečati strateško vsebino svojih poročil, Komisija pa bi 
morala pripraviti natančnejše smernice za izboljšanje kakovosti strateškega poročanja. 

S strateškim poročanjem naj bi se povečala odgovornost do javnosti glede dosežkov politike, 
zato je treba javnost bolj obveščati in ji predstaviti ugotovitve. Treba je tudi spodbujati 
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izmenjavo izkušenj, da bi države članice lahko koristno uporabile dobro prakso, ki je 
pripomogla k doseganju pozitivnih rezultatov. Poročevalec opozarja na naslednje primere 
dobre prakse, ki izboljšujejo kakovost poročanja in povečujejo odgovornosti interesnih skupin 
v državah članicah: 

 uporaba temeljnih kazalnikov,
 poročanje o učinkih in rezultatih,
 poročanje o sinergijah med nacionalnimi politikami in politikami EU,
 organiziranje javnih razprav in posvetovanj z interesnimi skupinami,
 posredovanje poročil nacionalnim parlamentom za mnenje ter objava poročil na 

vladnih spletiščih.

Razmišljanja in sklepi poročevalca

Kohezijska politika še vedno dokazuje svojo pomembnost, saj znatno prispeva k izboljšanju 
socialno-ekonomskega okolja. Države članice so pozitivno sprejele nove zahteve in 
napredujejo pri doseganju ciljev kohezijske politike, kar dokazujejo dejstva in podatki iz 
nacionalnih poročil, čeprav že v osnovi obstajajo razlike med državami in regijami. Vendar je 
kohezijska politika dolgoročen mehanizem, kjer se večina rezultatov pokaže proti koncu 
programskega obdobja. Celotno sliko programskega obdobja 2007–2013 bomo tako imeli šele 
2015, dve leti po drugem strateškem poročilu, saj imajo nekatere države še dve leti po 2013 
čas, da porabijo vsa namenska sredstva.

Poročevalec poudarja dejstvo, da učinkovito izbiro in izvajanje projektov na nekaterih 
področjih zavirajo številni dejavniki, na primer pozen zaključek pogajanj o večletnem 
finančnem okviru in zakonodajnem svežnju za kohezijsko politiko, ki je povzročil zamude pri 
dokončanju nacionalnih strategij in operativnih programov, spremembe predpisov o 
finančnem nadzoru, premajhna javna sredstva za sofinanciranje v državah članicah, nejasne 
nacionalne prednostne naloge na nekaterih področjih delovanja ter pomanjkljiva 
institucionalna in upravna zmogljivost. Te dejavnike je treba nemudoma začeti reševati tako 
na ravni EU kot na ravni držav članic. Državam članicam svetujemo tudi, naj pospešijo in 
poenostavijo uporabo strukturnih skladov na terenu, zlasti naj sprejmejo korektivne ukrepe na 
področjih, kjer izvajanje ni učinkovito, ter se tako izognejo zamudam pri doseganju 
dogovorjenih rezultatov.

Seveda so glavni predpogoji za dosego skupnih ciljev kohezijske politike zdrava finančna 
disciplina in preglednost pri dodeljevanju sredstev. Strateško poročanje je nov instrument, ki 
pri tem lahko pomaga povečati odgovornost za doseganje ciljev politike. Še eno pomembno 
vprašanje, ki zagotavlja kakovost postopka odločanja, strateškega načrtovanja in uspešnost ter 
učinkovitost izvajanja kohezijske politike, je učinkovitost javne uprave. Zato je dobro 
upravljanje na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni treba dodatno okrepiti v skladu 
s Pogodbo in načelom partnerstva. Poenostavitev upravljanja in izvajanja kohezijske politike 
je še vedno zelo zaželena, saj gotovo ne želimo, da bi se zaradi odvečne birokracije ali 
prezapletenih pravil in postopkov sredstva ne uporabila.

Tako se absorbcija sredstev lahko poveča s ciljnim razvojem zmogljivosti in aktiviranjem 
vseh ustreznih državnih sredstev, da bi se pridobila razpoložljiva sredstva za sofinanciranje iz 
strukturnih skladov. Instrumenti finančnega inženiringa lahko prav tako nudijo potrebno 
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podporo.

Kohezijska politika skuša zmanjšati neenakosti v razvoju evropskih regij, omogoča lažjo 
modernizacijo in trajnostno rast ter izkazuje evropsko solidarnost. S tem dokazuje, da je nujna 
za napredek evropske integracije, saj vzpostavlja močne sinergije med vsemi evropskimi 
politikami. Realnost kaže, da se evropske regije še vedno spopadajo z velikimi 
gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi neenakostmi. Nekatere so posledica zadnjih dveh 
širitev (domneva: pristop zgodovinsko in gospodarsko zapostavljenih držav), druge so se 
okrepile zaradi neposrednega vpliva svetovne finančne in gospodarske krize.

Oblikovanje prihodnje kohezijske politike za obdobje 2014–2020 bo osrednje vprašanje v 
politični razpravi v naslednjih letih. Obstaja nevarnost, da se bodo pomanjkljivosti lizbonske 
strategije ponovile pri izvajanju strategije Evropa 2020. Ob bližajočih se pogajanjih za 
prihodnje programsko obdobje poročevalec ponovno poudarja, da se mora kohezijska politika 
tudi v prihodnje ukvarjati z vsemi evropskimi regijami in družbenimi izzivi ter hkrati 
pomagati bolj revnim pri odpravljanju zaostanka in doseči pametno, trajnostno in vključujočo 
rast. Poročevalec je prepričan tudi, da je pri doseganju socialne, ekonomske in teritorialne 
kohezije zaradi trajnih ozemeljskih neravnovesij in vztrajne krize nujna močna in finančno 
dobro podprta regionalna politika EU, zato se sredstva, dodeljena kohezijski politiki v 
naslednjem programskem obdobju definitivno ne smejo znižati.


