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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o petem kohezijskem poročilu Komisije in strategiji za kohezijsko politiko po letu 2013
(2011/2035(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 9. novembra 2010 z naslovom „Sklepi petega 
poročila o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji: prihodnost kohezijske politike“ 
(KOM(2010)0642) (v nadaljevanju: sklepi).

– ob upoštevanju petega poročila Komisije o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji: 
Prihodnost kohezijske politike z dne 9. novembra 2010 (v nadaljevanju: 5. kohezijsko 
poročilo),

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti njenega naslova XVIII,

– ob upoštevanju Uredbe  (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1783/19991,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/19992,

– 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 
skladu3,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi 
Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/944,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 z dne 17. julija 2006 o vzpostavitvi 
instrumenta za predpristopno pomoč (IPA)5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. aprila 2007 o posledicah prihodnjih širitev za 
učinkovitost kohezijske politike6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. marca 2009 o zeleni knjigi o teritorialni koheziji 
in napredku razprave o prihodnji reformi kohezijske politike7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2010 o prispevku kohezijske politike k 

                                               
1 UL L 210, 31.7.2006, str. 1–11.
2 UL L 210, 31.7.2006, str. 12–18.
3 UL L 210, 31.7.2006, str. 25.
4 UL L 210, 31.7.2006, str. 79–81.
5 UL L 210, 31.7.2006, str. 82–93.
6 UL C 74 E, 20.3.2008, str. 275.
7 UL C 117 E, 6.5.2010, str. 65.
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doseganju lizbonskih ciljev in ciljev strategije EU do leta 20208,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. oktobra 2010 o kohezijski in regionalni politiki 
Evropske unije po letu 20139,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. oktobra 2010 o prihodnosti Evropskega 
socialnega sklada10,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020 –
strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (KOM(2010)2020),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. oktobra 2010 z naslovom „Prispevek 
regionalne politike k pametni rasti v okviru strategije Evropa 2020“ (KOM(2010)0553),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. januarja 2011 z naslovom „Prispevek 
regionalne politike k trajnostni rasti v okviru strategije Evropa 2020“ (KOM(2011)0017),

– ob upoštevanju sklepov Sveta o petem poročilu o ekonomski, socialni in teritorialni 
koheziji, ki jo je Svet (splošne zadeve) sprejel 21. februarja 2011 (6738/11),

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj ter mnenj Odbora za zaposlovanje in 
socialne zadeve, Odbora za proračunski nadzor in Odbora za pravice žensk in enakost 
spolov (A7-0000/2011),

A. ker kohezijska politika EU odločilno prispeva k temu, da je v preteklem in tekočem 
obdobju financiranja v vseh regijah EU mogoče opaziti povečanje produktivnosti; ob 
poudarjanju, da poročilo o naknadni oceni poleg tega kaže na občutno zmanjšanje 
ekonomskih, socialnih in regionalnih razlik; ker ta razvoj pozitivno vpliva tudi na socialno 
varstvo in naložbe v varstvo okolja,

B. ker sta se kohezijska in strukturna politika v kriznih položajih izkazali kot prilagodljivi in 
sta lahko odločilno prispevali k različnim nacionalnim načrtom za oživitev gospodarstva 
in programom za usposabljanje, 

C. ker se je usmeritev strukturnih skladov na cilje lizbonske strategije izkazala kot dobra, kar 
dokazujejo veliki vezani tržni deleži pri ciljih „konvergenčnost“ ter „regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje“, vendar s kritično pripombo, da je le dobrih 20 % 
projektov pri cilju „ozemeljsko sodelovanje“ v skladu z lizbonskimi usmeritvami,

D. ker delnega neuspeha lizbonske strategije ni povzročilo nezadostno izvajanje kohezijske 
politike, temveč zlasti posledice finančne krize in pomanjkljivo izvajanje notranjega trga, 
premajhna proračunska disciplina in nezadosten makroekonomski okvir posameznih držav 
članic,

                                               
8 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0191.
9 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0356.
10 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0357.
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E. ker so se stopnje napak in zloraba finančne podpore v zadnjem času občutno zmanjšale; 
ker je strukturna politika žal še naprej politično področje z visoko stopnjo nepravilnosti in 
ker nekatere države članice še vedno nimajo učinkovitih mehanizmov proti zlorabi 
finančne podpore in za izterjavo nepravilno izplačanih zneskov,

F. ker se je obstoječi ciljni sistem kohezijske in strukturne politike (konvergenčnost, 
konkurenčnost in zaposlovanje, čezmejno sodelovanje) z zasnovo upravljanja na več 
ravneh in lažjim načrtovanjem, kar omogočata zanesljiva finančna podpora in sprejeto 
programsko obdobje (7 let), načeloma izkazal kot dober, vendar ob upoštevanju znatnih 
zamud pri pripravi programa, katerih vzrok so predolga finančna in zakonodajna 
pogajanja,

G. ker trajnostno finančno podpiranje in razvoj konvergenčnih regij pozitivno vplivata na 
njihovo tržno povpraševanje po blagu in storitvah, s tem pa so dokazano povezani 
pozitivni učinki tudi za bogatejše države EU,

H. ker znatna regionalno-ekonomska in socialna neravnovesja ter posebne strukturne težave 
in prikrajšanost, povezana z lego, še naprej terjajo obsežno evropsko kohezijsko politiko v 
vseh evropskih regijah in ker to zahteva tudi Lizbonska pogodba,

Dodana vrednost in prednostni cilji kohezijske politike

1. pri programih kohezijske in strukturne politike zahteva večji poudarek na evropski 
dodani vrednosti; meni, da je ta dodana vrednost v tem, ko projekti EU dosežejo trajno in 
merljivo ekonomsko, infrastrukturno, socialno in/ali ekološko povečanje vrednosti 
prikrajšanih regij in tega ne bi bilo mogoče uresničiti brez evropske spodbude;

2. meni, da ima evropska finančna podpora dodano vrednost tudi takrat, ko projekti, 
financirani na regionalni ravni, prispevajo k doseganju vseevropskih ciljev na področjih 
ekonomske rasti, raziskovalnih dosežkov, varstva okolja, varčevanja z viri, 
demografskega razvoja, trajnostne energetske oskrbe, socialne kohezije ali čezmejnega 
razvoja in tega ne bi bilo mogoče uresničiti brez evropske spodbude;

3. meni, da je udejanjanje evropskih ciljev z načelom skupne odgovornosti v zvezi s sredstvi 
in skupnim upravljanjem sredstev (upravljanje na več ravneh) velika prednost kohezijske 
politike in s tem dodana vrednost sama po sebi; zahteva nadaljnjo krepitev tega načela 
partnerstva;

4. poudarja, da so se regionalne razlike načeloma zmanjšale, vendar še naprej obstajajo 
velika – v nekaterih državah članice celo vse večja – neravnovesja, in da se mora zato
kohezijska politika še naprej usmerjati na zmanjševanje regionalnih razlik v razvoju;

5. priznava posebne potrebe, povezane z lego in naravnim prostorom posebno prikrajšanih 
regij; zahteva – kot v preteklosti –, da za posebno prikrajšane vrste regij (najbolj 
oddaljene regije, zelo redko poseljene najsevernejše regije in otoške, gorate ali obmejne 
regije), navedene v Lizbonski pogodbi, še naprej veljajo posebne prednosti pri finančni 
podpori;

6. poudarja, da lahko Unija v globalni konkurenci obstoji samo, če lahko kohezijska politika 
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izkorišča razvojne možnosti vseh regij za izzive strategije Evropa 2020;

7. poudarja, da se mora kohezijska politika še naprej posvečati regionalni koheziji 
(„teritorialni koheziji“) in da je Lizbonska pogodba ciljem ekonomske in socialne 
kohezije dodala „teritorialno kohezijo“; ugotavlja, da je ta cilj še naprej neločljivo 
povezan z izzivi ekonomske in socialne kohezije;

8. meni, da so makroregionalne strategije velika priložnost za boljše odpiranje 
nadregionalnih možnosti in skupno spopadanje z izzivi, povezanimi z naravnim 
prostorom, na primer pri varstvu okolja; vidi priložnost, da se z boljšim usklajevanjem 
obstoječe možnosti finančnega podpiranja strukturnih skladov EU izkoriščajo bolj ciljno 
usmerjeno;

9. dvomi, da lastni operativni programi za funkcionalne geografske enote, kot so velemestne 
regije, morski bazeni ali reke, prinašajo dodatno korist; meni, da je tukaj zlasti 
pomanjkljiva politična (pa tudi demokratična) instanca z zadostno odgovornostjo za 
izvajanje programov; namesto tega zahteva večje usklajevanje makroregionalnih strategij 
ali strategij, povezanih z naravnim prostorom, na meddržavnih ravneh;

10. poudarja ključno vlogo držav za doseganje ekonomskih, ekoloških in socialnih ciljev 
Evropa 2020; zahteva podpiranje vzorčnih konceptov in projektov na podlagi integriranih 
razvojnih načrtov ter povečanje vrednosti povezav med mestom in okolico;

11. zavrača količinske obveznosti (kvote) posebej za nacionalne razdelitve programov 
(ESS/ESRR), razvoj mest, podeželje pa tudi druge gosto naseljene kategorije oz. 
funkcionalne prostore; meni, da je problematična tudi obvezna določitev upravičenih mest 
in območij že v operativnih programih in tudi tukaj zahteva, naj imajo države članice in 
regije zagotovljene konkurenčne javne natečaje;

12. poudarja, da v strukturni in kohezijski politiki ne sme priti do enostranskega dajanja 
prednosti vrstam regij; zahteva, naj se partnerstva podeželskih regij in mestnih 
območij obravnavajo v tesnejši povezavi s socialnim in ekonomskim prostorom; 

13. poudarja, da je treba kohezijsko in strukturno pomoč bolj usmeriti k izobraževalnim in 
socialnopolitičnim izzivom strategije Evropa 2020; vendar meni, da je evropeizacija 
ustreznih političnih področij na celotnem ozemlju že iz finančnih razlogov obsojena na 
neuspeh; zato zahteva nadaljnje oblikovanje vzorčnih pristopov ob upoštevanju 
pristojnosti na nacionalnih in regionalnih ravneh; 

14. zlasti glede na potreben energetski prehod k obnovljivim virom energije in razprave o 
podnebju zahteva večji prispevek kohezijske politike k hitremu razvoju obnovljivih 
virov energije; podpira s tem povezana načrtovanja za decentralizirane energetske rešitve 
z učinkovitimi tehnologijami za skladiščenje v regijah;

15. vidi možnosti strukturnih skladov za podpiranje posebnih naložb v energetsko 
infrastrukturo, ki pa se morajo omejiti na regije, v katerih so iz političnih in geografskih 
razlogov tržnoekonomske rešitve energetske oskrbe znatno omejene; poleg tega zahteva, 
naj se podpora iz strukturnih skladov vedno povezuje s pogojem, da načeloma veljata tržni 
pristop in načelo skupne odgovornosti v zvezi s sredstvi;



PR\861909SL.doc 7/14 PE462.538v01-00

SL

16. poudarja, da imajo vseevropska prometna omrežja odločilno vlogo pri koheziji 
evropskih regij, zato je treba zlasti v obmejnih regijah okrepiti izgradnjo infrastrukture 
vseevropskih omrežij in klasificiranih evropskih poti ter dostop do njih; daje pobudo, da 
se da večjo vrednost podporni osi „infrastruktura“ v povezavi s ciljem 3 evropskega 
teritorialnega sodelovanja;

Ciljne strukture in okvir načrtovanja programov

17. poudarja, da so temelji Evropske strategije 2020 (inovacije, izobraževanje, energija, 
okolje, zaposlovanje, konkurenčnost, usposabljanje, odpravljanje revščine) že sestavni del 
kohezijske in strukturne politike; meni, da so Evropski izzivi 2020 zelo združljivi s 
preizkušenimi tremi ciljnimi strukturami (konvergenčnost, rast in zaposlovanje, 
čezmejni razvoj); 

18. meni, da je treba tudi finančno podpiranje osnovnih infrastruktur in spodbujanje 
konvencionalnih virov energije šteti za skladno s cilji Evropa 2020, ker šele konkurenčna 
prometna, energetska in komunikacijska omrežja ter infrastrukture za odstranjevanje 
odpadkov konvergenčnim regijam omogočajo, da pomagajo pri doseganju ciljev 
Evropa 2020 – zato morajo biti cilji Evropa 2020 prav za šibkejše in najbolj prikrajšane 
regije do določene mere pojasnjevalni;

19. meni, da mora biti BDP še naprej osrednje merilo za določanje območij, upravičenih do 
najvišje finančne podpore (nižji od 75 % povprečnega BDP/EW), in po potrebi 
kohezijskih držav (nižji od 90 %); opozarja, da mora pristojnim nacionalnim organom 
ostati manevrski prostor, da lahko na ustrezni ravni odločanja uporabijo tudi druge 
kazalce;

20. zahteva, naj bo kohezijska politika v skladu s ciljem v Lizbonski pogodbi še naprej 
usmerjena predvsem na najbolj zaostale regije; poudarja, da je treba v okviru cilja 1 
(konvergenčnost) najbolj prikrajšanim regijam dodeliti delež, ustrezen razvojnim 
težavam;

21.  za nekdanja območja, upravičena do najvišje podpore (konvergenčne regije), zahteva 
zanesljivo in ustrezno postopno odpravo v okviru cilja „konvergenčnost“;

22. zahteva krepitev cilja 2 „regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“ z njegovo 
horizontalno usmeritvijo; poudarja, da je treba preizkušeni sistem inovacijskih grozdov in 
razpisov za pridobitev finančne podpore še naprej izgrajevati;

23. meni, da je splošna nova kategorija finančne podpore med 75 % in 90 % v nasprotju s 
preizkušenimi načeli kohezijske politike EU (finančno podpiranje najšibkejših, 
horizontalno združevanje endogenih možnosti pri bogatejših regijah), zato to vmesno 
kategorijo zavrača;

24. jasno meni, da je treba cilj 3 „teritorialnega“ sodelovanja na vseh notranjih mejah EU
in v njegovih treh razsežnostih (čezmejno, medregionalno, čeznacionalno) okrepiti, in 
zahteva, naj se delež strukturnih skladov poviša na 7 %; poudarja vlogo obmejnih regij za 
dosego ciljev Evropa 2020; meni, da je okrepljena povezava z vseevropskimi omrežji v 
skladu z evropskimi prednostnimi nalogami in čezmejnimi infrastrukturami nujna, in 
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zahteva ustrezno dodatno ponudbo finančne pomoči za vse obmejne regije;

25. meni, da bi novi tematski skladi (podnebje, energija, promet) spodkopali preizkušeno 
načelo skupne odgovornosti v zvezi s sredstvi in ogrozili regionalno sodelovanje pri 
izvajanju ciljev Evropa 2020;

26. zahteva, naj ESS kot sestavni del kohezijske politike še naprej krepi socialno 
vključenost, ekonomsko rast in zaposlovanje; meni, da je ESS najpomembnejši politični 
instrument na trgih dela in področju zaposlovanja v EU; poseben pomen pripisuje
spodbujanju usposabljanja in mobilnosti, večji enakosti med spoloma, vključevanju 
prikrajšanih oseb ter podpori malim in srednje velikim podjetjem;

27. opozarja na sinergije vključujočih pristopov, zlasti v povezavi ESS z ESRR, in zahteva 
prav v zvezi z integriranim razvojnim načrtovanjem, naj se olajša možnost navzkrižnega 
financiranja med obema skladoma;

28. zahteva skupni strateški okvir za ESRR, ESS, Kohezijski sklad, EKSRP in ESR za 
obdobje financiranja po letu 2013; meni, da je treba model enotnega regulativnega 
pristopa (upravljanje, upravičenost do podpore, revizija, pravila o poročanju) še okrepiti s 
skupno okvirno uredbo;

29. spodbuja preverjanje ponovnega vključevanja programov EKSRP, povezanih z 
regijami (obstoječi podporni osi 3 in 4), v tem okviru in zahteva zavezujoče pogoje za 
države članice in regije, da bi se vzpostavili enotnejše upravne strukture za strukturne 
fonde EU in programi za podeželski razvoj, povezani z regijami;

30. iz razlogov učinkovitosti zahteva ukinitev oz. združitev skladov, pomembnih za 
regionalni razvoj in kohezijo; priporoča opustitev Sklada za globalizacijo kot 
samostojnega instrumenta in ustrezno upoštevanje njegove naloge v socialnem skladu; 
zahteva preverjanje, v kolikšnem obsegu bi lahko združitev Kohezijskega sklada in Sklada 
za regionalni razvoj ustrezala evropskim pogodbam; opozarja, da so izdatki iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada praviloma predvideni za financiranje 
istovrstnih projektov;

31. sprejema cilje partnerstev za razvoj in naložbenih partnerstev (namesto prejšnjih 
nacionalnih strateških okvirnih načrtov) med EU in državami članicami, ki jih je 
predlagala Komisija; zahteva, naj se tukaj določijo prednostne naloge pri naložbah za 
izvajanje strategije Evropa 2020 ter nadaljnjih kohezijskih in strukturnopolitičnih ciljev; 
meni, da je kar najhitrejša razjasnitev konkretne porazdelitve pristojnosti med udeleženimi 
ravni nujna, in zahteva upoštevanje nacionalnih oz. regionalnih pristojnosti v skladu z 
načelom subsidiarnosti;

32. podpira ohranitev operativnih programov kot najpomembnejšega instrumenta za prenos 
strateških dokumentov v konkretne naložbene prioritete; tukaj zahteva jasne in merljive 
cilje;

33. zahteva zavezujočo vključitev zveznih dežel in regij v vzpostavitev partnerstev za razvoj 
in operativnih programov; meni, da so nujne ustrezne opredelitve v uredbah o strukturnih 
skladih;
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34. podpira sistem tematskih prednostnih nalog, ki ga je predlagala Komisija; nižja je 
stopnja razvoja držav članic ali regij, širše bi moral biti zasnovan takšen seznam 
prednostnih nalog, pri čemer je treba upoštevati posebne regionalne razvojne potrebe;

35. zahteva, naj vse države članice obvezne prednostne naloge predvidijo na področjih 
inovacij, infrastrukture in zmerne uporabe virov in jih ustrezno prilagodijo posebnim 
potrebam regij; poudarja, da je treba ponujati in izvajati nadaljnje prednostne naloge na 
prostovoljni osnovi in v skladu z načelom subsidiarnosti; zahteva, naj se energija, 
izobraževanje in odpravljanje revščine uvrščajo med ponujene prednostne naloge;

36. zahteva, naj se preprečijo zamude pri začetku izvajanja programov, ter načeloma 
hitrejše postopke odločanja in ocenjevanja; zahteva, naj se za to izboljšajo tehnična 
podpora in mreže udeleženih uprav, zahteve glede objave, razpisni roki in roki za oddajo 
potrebnih mnenj pa občutno skrajšajo;

Spodbude, pogoji, usmerjenost na rezultate, sofinanciranje, možnosti financiranja

37. zahteva, naj se izplačila sredstev finančne podpore vežejo na pogoje naložbenih 
partnerstev v skladu z reformami držav članic, da bi se zagotavljala učinkovita uporaba 
finančne podpore na področjih, neposredno povezanih s kohezijsko politiko; meni, da je 
ustrezno, da se povezava vzpostavi predvsem s pravilnim prenosom že sprejete 
zakonodaje EU (regulacija cen, razpisi, promet, okolje, zdravje idr.), da bi tako preprečili 
nepravilnosti in zagotovili učinkovitost; vendar zavrača zahteve, naj države članice 
izvedejo temeljne socialne in ekonomske reforme;

38. sprejema močnejšo usmerjenost kohezijske politike na rezultate, ki jo je predvidela 
Komisija, s predhodno določitvijo ustreznih ciljev in kazalcev; poudarja, da pri tem pride 
v poštev le nekaj jasno opredeljenih in merljivih kazalcev, ki morajo biti neposredno 
medsebojno povezani s finančno podporo in o katerih se je treba dogovoriti skupaj z 
regijami/državami članicami;

39. zahteva, naj se kazalci usmerijo na medsebojne povezave z evropsko dodano 
vrednostjo (povečanje produktivnosti, raziskovalni dosežki, prevozne storitve, regionalna 
rast, pomembne okoljske izboljšave); zahteva, naj se pri merjenju napredka na področjih 
pod pretežno nacionalno pristojnostjo (stopnje izobrazbe, meje revščine, prizadevanja na 
področju vključevanja) količinske zahteve ukinejo in naj se raje ocenjujeta vzorčnost in 
inovativnost projektov;

40. meni, da je sofinanciranje eno temeljnih načel kohezijske politike; zahteva preverjanje 
najvišjega deleža EU, ki bi moral bolj slediti regionalni stopnji razvoja, evropski dodani 
vrednost in vrstam ukrepov ter se ustrezno zvišati ali znižati; 

41. meni, da je omejitev najvišje finančne podpore na 75 % nujna, ker sicer v ospredju prošenj 
ni nujnost projekta, temveč predvsem finančni vidik (dodeljen denar); zahteva, naj se za 
regionalne deleže olajšajo zasebno sofinanciranje in tržno usmerjene možnosti 
kreditiranja;

42. zahteva, naj se pri neposrednih subvencijah za poslovanje upošteva dejansko stanje, da 
kohezijska politika zlasti pri velikih podjetjih prej finančno podpira stranske učinke, kot 
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pa deluje na usmerjanje mesta, zato zahteva, naj se finančna podpora podjetjem usmeri v 
naložbe ter raziskave in razvoj oz. jih bolj posredno ponuja prek infrastrukturne podpore; 
poleg tega zahteva jasno določilo v splošni uredbi o strukturnih skladih, ki izključuje 
finančno podporo EU za preselitve znotraj EU, ter občutno znižanje preizkusnega praga za 
preverjanje takih naložb;

43. priznava učinek vzvoda in mobilizacijske možnosti novih finančnih instrumentov ter 
načeloma podpira okrepljeno financiranje posojil in zahteva razširitev obnovljivih 
finančnih instrumentov na več finančno podprtih področij (med drugim na raziskave in 
infrastrukturo); za to zahteva poenostavitve in večjo pravno varnost za celotno obdobje 
financiranja; meni, da bi morala odgovornost za uporabo sredstev najpozneje po obdobju 
financiranja preiti na nacionalno raven oz. raven projekta;

44. poudarja, da mora nepovratna finančna podpora vedno ostati sredstvo izbire in akterje 
na mestu samem zavezati, da vsakokrat določijo ustrezen splet financiranja v skladu z 
regionalnimi potrebami;

45. meni, da mora EIB okrepiti vlogo pri financiranju infrastrukture vseevropskih omrežij; 
zahteva več nastavkov za samostojne rešitve v obliki javno-zasebnih partnerstev; meni, 
da ima načeloma Evropski parlament veliko odgovornost za ustrezno preglednost ter 
naloge, povezane z odločanjem in nadzorom; 

46. meni, da so nepovratna globalna finančna sredstva na podregionalni ravni ustrezen 
instrument za samostojne inovacijske strategije v skladu z evropskimi 
strukturnopolitičnimi cilji; predlaga, naj se preizkušeni instrument konkurenčnih 
postopkov uporablja tudi za nepovratna globalna finančna sredstva;

Proračun, finančno upravljanje, krčenje birokracije, proračunska disciplina, finančni 
nadzor

47. meni, da se je sedemletno programsko obdobje izkazalo kot dobro in da bi se moralo 
ohraniti najmanj do konca naslednjega programskega obdobja (2020); vendar zahteva 
sistem za hitrejše strateško ponovno ocenjevanje izhodiščnih pogojev, da bi se lahko še 
hitreje in bolj prilagodljivo odzvali na izredne dogodke (finančna kriza, energetska kriza, 
naravne katastrofe);

48. poudarja, da so se proračun EU v sedanji proračunski strukturi in z njo povezane 
uredbe o skladu izkazale kot dobre prav za izvajanje kohezijske in strukturne politike, 
tako da so spremembe potrebne samo tam, kjer se formalni procesi niso izkazali kot dobri 
oz. kjer obstajajo ugovori zoper obstoječo proračunsko ureditev; zahteva, da je treba tudi 
pri še tako neznatni spremembi ustaljenih in preizkušenih struktur postopati zelo previdno;

 49. meni, da je vključitev ciljev Evropa 20120 v obstoječe ciljne strukture in strukture 
skladov ter s tem proračunske postavke zelo mogoča; zavrača razdelitev proračuna EU na 
teoretične pojme, povezane z rastjo, „smart“, „inclusive“ ali „sustainable“;

50. meni, da sta kohezijska in strukturna politika po letu 2013 odločilni politični področji za 
medsektorsko udejanjanje strategije Evropa 2020, zato zahteva najmanj iste proračunske 
pristope kot v tekočem programskem obdobju;
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51. za države članice, ki resno kršijo merila stabilnosti EU in obenem izkazujejo 
nepravilnosti pri uporabi strukturnih sredstev, zahteva predlog za ostrejše, samosprožilno 
določilo za okrepljen nadzor nad zakonito in s cilji skladno uporabo strukturnih sredstev; 

52. od držav članic oz. regij zahteva določitev organov, ki so edini odgovorni za zakonito 
upravljanje sredstev iz strukturnih skladov;

53. meni, da bo imela Komisija v prihodnje večjo odgovornost za izboljšanje nacionalnih 
upravnih postopkov; zato meni, da je Komisija odgovorna za izvajanje postopka 
akreditacije nacionalnih oz. federalnih uprav in inšpekcijskih organov; meni, da so 
uspešne akreditacije in dosežene nižje stopnje napak povezane s pravico do 
poenostavljenega poročanja v daljših časovnih presledkih; 

54. za enostavnejše upravljanje zahteva razširitev standardnih postopkov z višjimi 
standardnimi stroški na enoto in pavšali splošnih stroškov; zahteva večje upoštevanje 
načela sorazmernosti, kar pomeni, da se za udejanjanje manjših programov zahtevajo 
precej manjše obveznosti poročanja in preverjanja;

55. podpira predlog Komisije, naj se izdatki nacionalnim organom povrnejo šele takrat, ko se 
upravičencem izplača ustrezen prispevek EU; meni, da bo to pospešilo izplačevanje in 
odločilno spodbudilo strog nacionalni nadzor; vendar opozarja, da bi lahko pri državah 
članicah in zveznih deželah nastopile morebitne težave z likvidnostjo, zato bi bilo treba 
najti rešitve, povezane z zavarovanjem;

56. podpira predlog Komisije, naj se dosledno uporablja „pravilo n+2“ razen za prvo leto 
financiranja in naj se odpravijo izjeme; meni, da to zagotavlja uravnoteženo razmerje med 
visokokakovostnimi naložbami ter enostavnim in hitrim udejanjanjem programov;

Sosedska in širitvena politika

57. poudarja kohezijskopolitični pomen Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva 
(EISP) za čezmejno sodelovanje z državami zunaj Evropske unije; meni, da prav 
infrastrukturna povezava (transport, energija) sosednjih držav ugodno vpliva tudi na 
evropske obmejne regije; zahteva, naj se sredstva iz EISP bolj usmerijo na strateške 
potrebe v zvezi z odjemom energije in transportno infrasturkturo;

58. poudarja še kohezijski pomen širitvenega procesa EU z instrumentom za predpristopno 
pomoč (IPA), ki kandidatkam za pristop pomaga pri vsebinski in organizacijski pripravi 
kohezijskih struktur;

59. ponavlja zahtevo po odgovorni vključitvi Odbora za regionalni razvoj v prihodnje 
oblikovanje obeh instrumentov;

60. s sedanjim izračunom ponovno opozarja na skrajne finančne posledice pristopa novih 
držav k EU za kohezijsko politiko; 11 poudarja, da bi te razsežnosti z vidika kohezijske 

                                               
11 Če bi bili Turčija in Hrvaška, ki se zdaj pogajata o pristopu, v programskem obdobju med letoma 2007 in 2013 
podprti s povprečno ravnijo financiranja na prebivalca novih držav članic (EU 12), bi za to skupno potreben 
obseg financiranja znašal 132,5 mrd. EUR.Od tega bi se 124,9 mrd EUR ali 94,3 odstotka razporedil na Turčijo, 
7,6 mrd. EUR ali 5,7 odstotka pa na Hrvaško. Če izhajamo iz podpore v znesku povprečnega deleža BDP v 
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politike daleč presegle zmogljivosti sprejemanja Skupnosti; zahteva odprtje 
instrumenta IPA za pripravo tudi začasnih, posebnih oblik sosedstva EU ali članstva in 
ponovno zahteva ločen kohezijskopolitični koncept za velike kandidatke za pristop, kot je 
Turčija;

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

                                                                                                                                                  
novih državah članicah (2006), bi dodatni obseg financiranja znašal 109,1 mrd. EUR.Od tega bi se 
99,8 mrd EUR razporedilo na Turčijo, 9,3 mrd. EUR pa na Hrvaško. (Untiedt, G. (2011) Das Volumen und die 
Verteilung der EU-Strukturfondsmittel für die Förderperiode von 2007 bis 2013 unter Berücksichtigung der 
Türkei und Kroatiens, mnenje prof. dr. G. Untiedta, GEFRA GbR, na zahtevo dr. Markusa Pieperja, MdEP).
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OBRAZLOŽITEV

1. Okvir

Evropska mednarodna skupnost bo glede na globalne napovedi rasti in prebivalstva izgubila 
na pomenu. Danes živi v EU-27 še približno 8 % svetovnega prebivalstva, leta 2050 pa jih bo 
le še 5 %. Gospodarska teža bo zaradi rasti zlasti na Kitajskem in v pomembnih hitro 
razvijajočih se državah padla z današnjih 20 % na tedaj približno 12 %.12

Če se evropska mednarodna skupnost želi uveljaviti v ekonomski in politični konkurenci in če 
naj zaradi te sorazmerne izgube pomembnosti ne sledi zmanjšanje blagostanja, mora Skupnost 
pri pomembnih vprašanjih, povezanih z zagotavljanjem prihodnosti, tesneje držati skupaj. To 
velja za zunanjo in varnostno politiko, pa tudi za odločilna vprašanja, povezana z notranjim 
trgom, raziskavami, energetsko oskrbo in dobavo naravnih virov. Skupnost se mora še 
močneje kot doslej posvetiti hitremu razvoju obnovljivih virov energije in svoji zmožnosti 
shranjevanja.

2. Vloga regij in dodana vrednost kohezijske politike

Kohezijska in strukturna politika bosta imeli pri vprašanjih, povezanih s prihodnjo 
konkurenčnostjo, ključno vlogo. Evropske regije in mesta ter njihova podjetja so že zelo 
močno vpeti v svetovno gospodarstvo, kar je povezano z evropsko zgodovino posameznih 
nacionalnih držav. Ob tem je evropska ekonomska struktura veliko bolj zapletena od azijskih 
ali severnoameriških. Več kot polovica globalnih povezav med večnacionalnimi podjetji in 
njihovimi hčerinskimi podjetji izvira iz EU.  Kohezijska politika se mora te še obstoječe 
prednosti mednarodnega povezovanja močneje oprijeti in na mednarodne rastoče trge privesti 
tudi več malih in srednjih podjetij. 

Vendar takšna politika, usmerjena k rasti in inovacijam, deluje le na neoviranem notranjem 
trgu, ki ga je treba še naprej usklajevati. Poleg tega je lahko taka politika trajnostna le, če 
bodo regionalnopolitični cilji povezani z vseevropskimi cilji glede inovacij in raziskav ter z 
okoljskimi izzivi in če bodo vključeni tudi znanje in izkušnje bogatejših regij. 

Poleg elementa rasti je potrebno tudi zmanjševanje regionalnih in socialnih razlik. Le če 
prebivalstvo in regije v celoti podpirajo to politiko, sta kohezijska in strukturna politika 
naposled sprejemljivi, kar je potrebno za njuno uspešno izvajanje. Prav na tej podlagi je treba 
poudariti, da kohezijska politika EU z načeli skupne odgovornosti v zvezi s programom in 
sredstvi pomeni svetovno edinstven, celosten in preizkušen politični pristop, ki ga je treba 
izgrajevati.

Zato je treba – tudi v zvezi s sprejemljivostjo potrebnega proračuna za strukturne sklade –
evropsko dodano vrednost natančneje opredeliti in jo bolj poudariti. Evropske cilje je treba 
še močneje povezati s cilji regionalnega razvoja. Sedanje, v lizbonskem procesu udejanjano 
določanje namenskosti dodeljevanja sredstev za politiko, usmerjeno k inovacijam, je s tega 

                                               
12 Viri: Objave Združenih narodov 2006 in MDS 2009.
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vidika uspešen pristop, ki ga je treba – vendar bolj usmerjeno na rezultate – še naprej 
uporabljati za strategijo Evropa 2020. 

Vprašanje, ki si ga je pri evropski dodani vrednosti treba dodatno postaviti, se glasi: V 
kolikšnem obsegu je kohezijska politika resnično dala pobudo za projekte? Ali ne bi bili 
številni projekti, naselja, infrastrukturne povezave izvedljivi tudi samo pod nacionalno, 
regionalno ali podjetniško odgovornostjo? Le kadar so evropski programi izvorni 
spodbujevalci projektov in jim s tem dajejo dodano vrednost, je mogoče upravičiti močno 
kohezijsko politiko. Sicer Skupnost prek številnih birokratskih ovinkov financira samo 
stranske učinke.

Poročevalec meni, da imajo nacionalni ali celo regionalni oziroma lokalni organi politično 
odgovornost prav na nekaterih ključnih področjih strategije Evropa 2020 (manj osipnikov, 
večje število visoko kvalificiranih, več zaposlenih, manj revščine, več okoljskih naložb 
lokalnih oblasti). Kohezijska politika tukaj ne bi smela biti katalizator za načelno 
evropeizacijo socialne ali okoljske politike. To bi bilo za kohezijsko politiko občutno 
prezahtevno. Namesto tega se je treba močneje osredotočiti na regionalni prispevek k 
vseevropskim zadevam (varstvo okolja, podnebne spremembe, energija, prometna 
infrastruktura idr.), spodbude za rast in inovacije (mala in srednje velika podjetja ter 
mednarodna omrežja idr.), socialne vzorčne projekte (integrirano razvojno načrtovanje, 
zdravje, demografija idr.) in ob vsem tem zlasti tudi na zmanjševanje razlik za prikrajšane 
regije.


