
PR\900996SL.doc PE488.060v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za regionalni razvoj

2011/2312(INI)

29.8.2012

OSNUTEK POROČILA
o optimizaciji vloge teritorialnega razvoja v kohezijski politiki
(2011/2312(INI))

Odbor za regionalni razvoj

Poročevalec: Derek Vaughan



PE488.060v01-00 2/11 PR\900996SL.doc

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

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

OBRAZLOŽITEV..................................................................................................................9



PR\900996SL.doc 3/11 PE488.060v01-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o optimizaciji vloge teritorialnega razvoja v kohezijski politiki
(2011/2312(INI))

Evropski parlament,

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

– 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 
skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/19991,

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

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2011 o petem kohezijskem poročilu 
Komisije in strategiji za kohezijsko politiko po letu 20133,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. junija 2011 o trenutnem stanju in prihodnji 
sinergiji ESRR in drugih strukturnih skladov za večjo učinkovitost4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi večletni 
finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. junija 2011 o evropski mestni agendi in njeni 
prihodnosti v kohezijski politiki6, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. junija 2011 o cilju 3: izziv za teritorialno 
sodelovanje - prihodnji načrt čezmejnega, medregijskega in sosedskega sodelovanja7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. oktobra 2010 o kohezijski in regionalni politiki 
EU po letu 20138,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2010 o prispevku kohezijske politike k 
doseganju lizbonskih ciljev in ciljev strategije EU 20209,

– 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 

                                               
1 UL L 210, 31.7.2006, str. 25-78.
2 UL L 291, 21.10.06, str. 11-32.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0316.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0286.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0284.
7 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0285.
8 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0356.
9 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0191.
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državah članicah in Uniji1, 

– ob upoštevanju študije, ki jo je objavil Evropski parlament, z naslovom „Kohezijska 
politika po letu 2013: kritična ocena zakonodajnih predlogov“,

– ob upoštevanju sklepov poljskega predsedstva 24. in 25. novembra 2011 o ozemeljski 
razsežnosti politik EU in prihodnji kohezijski politiki2,

– ob upoštevanju predloga Komisije o uredbi Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. 
oktobra 2011 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 predloga Komisije o uredbi Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
6. oktobra 2011 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),

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

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. oktobra 2010 o pregledu proračuna EU 
(COM(2010)0700) in njegovih tehničnih prilog (SEC(2010)7000),

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

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 31. marca 2010 z naslovom „Kohezijska 
politika: strateško poročilo o izvajanju programov 2007–2013 za leto 2010“ 
(COM(2010)0110); 

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

– 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 člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenja Odbora za zaposlovanje in 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0189.
2 Sklepi poljskega predsedstva o ozemeljski razsežnosti politik EU in prihodnji kohezijski politiki: „V smeri 
integriranega, ozemeljsko raznolikega in institucionalno pametnega odziva na izzive EU, 24.-25. november 
2011; Poznań“.
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socialne zadeve (A7-0000/2012),

A ker je namen kohezijske politike zmanjšati razlike med regijami EU s krepitvijo 
gospodarske, socialne in ozemeljske kohezije in ker je bila učinkovita pri spodbujanju 
evropskega povezovanja prek družbenega in gospodarskega razvoja;

B. ker uredba o skupnih določbah določa skupna pravila, ki jih je mogoče uporabljati za vseh 
pet evropskih programov financiranja (ESRR, ESS, Kohezijski sklad, EKSRP, ESPR), ki 
so oblikovani za izvajanje kohezijskih politik za podeželje in ribiških politik;

C. ker skupni strateški okvir išče mehanizme, s katerimi bi bilo mogoče doseči večjo
usklajenost med skladi, zajetimi v uredbi o skupnih določbah (ESRR, ESS, Kohezijski 
sklad, EKSRP, ESPR), in boljše povezovanje skladov, zajetih v uredbi o skupnih 
določbah, z drugimi področji politik EU;

D. ker je ozemeljska razsežnost prečen vidik kohezijske politike in daje evropskim regijam 
možnost, da uporabijo posamezne ozemeljske potenciale, da bi delovale v smeri 
uresničevanja ciljev kohezijske politike;

E. ker je sedaj z Lizbonsko pogodbo kohezijska politika priznana kot temeljni cilj EU;

Vseobsegajoči pomisleki: krepitev ozemeljskih ciljev

1. prepoznava poenostavljen večnivojski sistem upravljanja kot sestavni del procesa 
odločanja v okviru kohezijske politike, pri katerem je sodelovanje potrebno na vseh 
ravneh na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni pri načrtovanju, razvoju in 
izvedbi evropskih programov financiranja; poziva Komisijo, naj zagotovi, da se to odraža 
v razvijanju jasnih in dobro opredeljenih pogodb o partnerstvu; 

2. poudarja dejstvo, da je treba proračun za kohezijsko politiko po letu 2013 ohraniti na 
njegovi sedanji ravni, da se zagotovi, da bo podpora še naprej dosegala območja, ki 
potrebujejo gospodarsko in socialno oživitev;

3. pozdravlja predloge Komisije, da v središče uredbe o skupnih določbah postavi pristop, ki 
je usmerjen v rezultate, pri čemer so v središču pozornosti merljivi rezultati, ki jih doseže 
kohezijska politika, da se poveča trajnost naložb in zagotovi učinkovitost programov 
financiranja;

4. podpira celostne predloge Komisije iz uredbe o skupnih določbah za zmanjšanje 
upravnega bremena; zato poudarja, da morajo biti pravila, preverjanje in upravičenost 
jasni od začetka in da je uspešno poenostavitev upravnih postopkov mogoče doseči z 
integriranim pristopom k zagotavljanju sredstev;

5. poudarja potrebo po zagotavljanju prožnosti za programe financiranja, ki temeljijo na 
lokalnih in regionalnih ciljih, pri čemer morajo biti zainteresirane strani na regionalni 
ravni vključene v vseh fazah, da se zagotovi, da evropski programi financiranja 
zadovoljujejo potrebe po odpravljanju socialnih in gospodarskih neenakosti;

6. poudarja, da bi bilo treba prožnost razširiti na pripravo projektov, ki bi v večji meri 
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delovali v okviru različnih skladov, zajetih v uredbi o skupnih določbah, ter da bi ta večja 
prožnost pomagala poenostaviti uresničevanje projektov ter povečati dopolnjevanje in 
večsektorske vidike evropskega financiranja;

7. priznava, da lahko kohezijska politika pomembno prispeva k uresničevanju ciljev 
strategije Evropa 2020; vseeno ugotavlja, da se kohezijske politike, kot stalnega in pravno 
zavezujočega cilja EU, ne sme uporabljati izključno kot sredstva za izvajanje strategije 
EU 2020;

8. poudarja, da bi veljalo razmisliti tudi o uporabi drugih programov financiranja (npr. 
Obzorje 2020), nemara skladno s financiranjem kohezijske politike, ko se poskuša 
uresničiti cilje strategije EU 2020;

9. opaža večjo osredotočenost na mesta in mestna območja kot gonila gospodarske rasti;

10. izraža zaskrbljenost glede opredelitve mest in mestnih območij glede na različno velikost, 
vire ter družbene in gospodarske vidike mest v EU;

Večja integracija evropskih skladov za obdobje 2014-2020

11. pozdravlja predloge iz uredbe o skupnih določbah, ki spodbujajo boljše usklajevanje in 
integracijo programov financiranja, da se zagotovi večji učinek sredstev, ter močnejšo 
prisotnost ozemeljske razsežnosti kohezijske politike v okviru za obdobje 2014-2020;

12. poudarja, da bo boljše usklajevanje med kohezijsko politiko in drugimi področji politik, ki 
jih izpostavlja uredba o skupnih določbah, omogočilo evropskim regijam nadaljevati 
gospodarski razvoj z uporabo svojih prednosti;

13. kot primer navaja valižanski urad za evropsko financiranje (Wales European Funding 
Office – WEFO) in njegovo namero integracije evropskih skladov v Walesu z 
oblikovanjem enotnega portala, ki bo omogočal dostop do informacij o vseh skladih, 
zajetih v uredbi o skupnih določbah; poudarja potencial, da bo portal tega urada 
vključeval skupno platformo z enotnim postopkom za prijave, plačila, spremljanje in 
ocenjevanje za vse sklade, zajete v uredbi o skupnih določbah; poudarja, da bi ta pristop 
omogočil enostavnejše prepoznavanje potencialnih sinergij in integracije med tokovi 
financiranja ter tako uskladil in poenostavil proces zaprošanja za evropska sredstva;

14. poudarja, da bi bilo mogoče, glede na značilnosti, ki so skupne skladom, zajetim v uredbi 
o skupnih določbah, in drugim programom financiranja (npr. Obzorje 2020, LIFE+), 
izboljšati učinkovitost evropskega financiranja z iskanjem morebitnih skladnosti med temi 
skladi; 

15. ugotavlja, da so bili strukturni skladi v preteklosti uspešni pri krepitvi zmogljivosti z 
zagotavljanjem sredstev za razvoj podjetij in organizacij, ki so nato postala partnerji v 
projektih sedmega okvirnega programa ali programa za konkurenčnost in inovacije, 
medtem ko so programi financiranja, kot je Obzorje 2020, prvenstveno osredotočeni na 
odličnost;

Mehanizmi za integracijo evropskih skladov
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16. pozdravlja predloge za regulativni okvir, ki bi bil osredotočen na podregionalno raven za 
lokalni in integriran razvoj prek „lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost“, „skupnih 
akcijskih načrtov“ in „celostnih ozemeljskih naložb“;

17. poudarja, da je treba sedaj, po predlogih Komisije, razviti jasne povezave med temi 
instrumenti izvrševanja, da se zagotovi, da bodo vse naložbe dopolnjevale lokalne potrebe 
in da se ne bodo prekrivale z drugimi projekti;

18. poziva k celovitemu pristopu k povezanim instrumentom izvrševanja („lokalni razvoj, ki 
ga vodi skupnost“, „celostna ozemeljska naložba“, „skupni akcijski načrt“), da se 
lokalnim partnerstvom omogoči izbiranje – glede na njihove posamične potrebe – med 
različnimi kombinacijami teh instrumentov, kot je primerno, pri čemer se ti instrumenti 
uporabijo za uresničitev več tematskih prednostnih nalog, ne zgolj ene, ob hkratnem 
financiranju iz več skladov;

19. poudarja primer poddelegiranja svetom na Nizozemskem, ki vključuje dele programov 
financiranja (npr. ESRR), ki se z ravni regionalne oblasti delegirajo večjim lokalnim 
oblastem, ukrepi pa se izvajajo na lokalni ravni za zadovoljevanje lokalnih potreb; 
poudarja, da daje nalaganje upravne odgovornosti lokalnim organom večji potencial za 
združevanje najboljših kombinacij skladov, ki bodo prilagojene lokalnim potrebam; 
poudarja, da bi z upravnimi strukturami, ki so na lokalni ravni že vzpostavljene, ta pristop 
utegnil koristiti uresničevanju „celostnih ozemeljskih naložb“, „skupnih akcijskih 
načrtov“ in „lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost“;

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost 

20. podpira predlog Komisije za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, kot pomembno določbo 
iz uredbe o skupnih določbah, ki bo osredotočena na razvoj sinergij med vsemi skladi, 
zajetimi v uredbi o skupnih določbah;

21. meni, da je ta instrument izvrsten način za spodbujanje udeležbe od spodaj navzgor s 
strani preseka subjektov v lokalnih skupnostih, ki delujejo z uresničevanje lokalnih ciljev;

22. poziva Komisijo, naj pojasni svoje predloge o „lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost“ v 
fazi izvajanja, da se morebitnim udeležencem omogoči celovita opredelitev verjetnega 
namena, obsega in učinka tega instrumenta prek priprave delegiranih in izvedbenih aktov;

23. v napredku, doseženem po letu 2007 z lokalnimi akcijskimi skupinami za ribištvo, ki so 
sodelovale z lokalnimi akcijskimi skupinami LEADER, prepoznava primer, kako bi lahko 
„lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost“ združeval sredstva na lokalni ravni iz skladov, 
zajetih v uredbi o skupnih določbah; izpostavlja primer 11 lokalnih partnerstev na 
Danskem, ki uporabljajo tako EKSRP(LEADER) kot ESR (Axis 4) za financiranje 
projektov z uporabo istega sistema izvrševanja in uprave;

24 poudarja, da se je treba v naslednjem programskem obdobju zgledovati po primerih, kot je 
integrirana uporaba skladov EKSRP in ESR prek „lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost“, in sicer kot način razvijanja sinergij med vsemi skladi, zajetimi v uredbi o 
skupnih določbah;
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Skupni akcijski načrti

25. podpira predlog iz uredbe o skupnih določbah, da se uvede „skupne akcijske načrte“, s 
katerimi se skupinam projektov omogoči financiranje iz več kot enega operativnega 
programa;

26. prepoznava skupne akcijske načrte kot pozitiven korak v smeri upravljanja na podlagi 
rezultatov, skladno z enim od vseobsegajočih ciljev kohezijske politike po letu 2013;

27. poudarja, da je pomembno zagotoviti, da se ti instrumenti razvijajo vzporedno z „lokalnim 
razvojem, ki ga vodi skupnost“, da se zagotovi, da bo slednji prerasel vlogo zgolj 
strateškega orodja, ki se opira na „skupne akcijske načrte“ ali „celostne ozemeljske 
naložbe“ za uresničevanje programov;

28. poziva, da se pojasni področje uporabe in povezovanje skupnih akcijskih načrtov ter če jih 
bo mogoče uporabljati za uresničevanje celotnih ali samo delov programov;

Celostne ozemeljske naložbe

29. pozdravlja predlog celostnih ozemeljskih naložb, ki bi mestom lahko zagotovile možnost 
zadovoljevanja njihovih posebnih potreb s črpanjem sredstev iz več prednostnih osi za 
izvajanje operativnih programov na celosten način;

30. pozdravlja dodatna pojasnila glede področja uporabe celostnih ozemeljskih naložb in 
možnosti, da bi se ta instrument, če bi ustrezal lokalnim potrebam, uporabljal v nemestnih 
območjih;

31. izpostavlja primer predlaganega modela „celostnih ozemeljskih naložb“ iz širšega 
območja Manchestra, ki združuje financiranje iz kar največ mogočih ustreznih virov za 
doseganje boljše vrednosti naložbe; poudarja dejstvo, da se ta model še razvija in da bi ga 
bilo nemara mogoče uporabiti za podporo strategiji, ki bo mestni regiji prinesla številne 
gospodarske in socialne koristi; poudarja, da bi predlagana celotna ozemeljska naložba 
povezovala prednostne naloge iz ESRR z ukrepi ESS ter da – glede na vedno večje 
osredotočanje ESRR na MSP in inovacije – obstajajo možnosti, da bi celostne ozemeljske 
naložbe v prihodnosti vključevale podporo iz projektov Obzorja 2020. 

Finančni instrumenti

32. pozdravlja predlog Komisije za večjo uporabo in razširitev področja uporabe finančnih 
instrumentov z oblikovanjem enostavnejših in jasnejših pravil za zagotavljanje večje 
učinkovitosti vseh petih skladov, zajetih v uredbi o skupnih določbah;

33. opozarja na potencial finančnih instrumentov pri odpiranju alternativnih virov financiranja 
za širok spekter subjektov, s čimer se dopolnjujejo tradicionalne metode financiranja;

34. poudarja, da bi bilo treba spodbujati tudi finančne instrumente – v smislu mehanizmov, ki 
omogočajo sodelovanje med podjetji, organizacijami javnega sektorja in izobraževalnimi 
ustanovami – kot sredstvo za razvoj celotnega pristopa k financiranju.
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OBRAZLOŽITEV

To samoiniciativno poročilo se osredotoča na iskanje učinkovitih in uspešnih mehanizmov za 
ustvarjanje sinergij med evropskimi programi financiranja, zajetimi v skupnem strateškem 
okviru Komisije. Povezovanje uresničevanja programov financiranja bo izboljšalo 
učinkovitost evropskega financiranja na lokalni in regionalni ravni. Ta dokument vključuje 
primere že vzpostavljenih mehanizmov oziroma mehanizmov, katerih izvajanje evropske 
regije še preučujejo. Poročevalec pozdravlja nadaljnje razprave in dodatne primere 
povezovanja evropskih programov financiranja, zlasti preučevanje možnosti združevanja 
številnih ločenih programov financiranja za ustvarjanje enotnih skladov.

Zakonodajni sveženj za kohezijsko politiko za obdobje 2014-2020, ki ga je predstavila 
Evropska komisija 6. oktobra 2011, vključuje skupne določbe za vseh pet skladov, zajetih v 
uredbi o skupnih določbah (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, 
Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo).

Mandat Evropskega parlamenta za pogajanja o zakonodaji je sedaj oblikovan. Med 
prednostne naloge sodijo večje vključevanje lokalnih in regionalnih organov ter povečanje 
prožnosti za regije, da bi lahko določale prednostne naloge v skladu z njihovimi ozemeljskimi 
potrebami. Parlament v svojem stališču poudarja tudi potrebo po večjem osredotočanju na 
spodbujanje rasti in konkurenčnosti, pri čemer izpostavlja finančne instrumente kot 
pomembne mehanizme za uresničevanje teh ciljev.

Glede na to, da je bila ozemeljska kohezija sedaj – poleg gospodarske in socialne kohezije –
uvrščena med cilje pogodbe v okviru člena 174, je potreba po pristopu „od spodaj navzgor“ za 
mobilizacijo potencialov lokalnega in regionalnega razvoja vedno večja. Poročevalec meni, 
da so za uresničevanje tega bistvena skupna pravila za vse sklade, zajete v uredbi o skupnih 
določbah, in tesno sodelovanje med njimi. Poleg tega bi morale biti strategije izvajanja na 
lokalni ravni v pristojnosti lokalnih subjektov in organov, s ciljem zagotavljanja izpolnitve 
gospodarskih in socialnih potreb na ravni, ki je čim bližje državljanom.

Vseobsegajoči pomisleki: krepitev ozemeljskih ciljev

V trenutnih gospodarskih razmerah je jasno, da financiranje v okviru kohezijske politike 
postaja vedno pomembnejše za evropske regije, vedno večja pa je tudi potreba po 
zagotavljanju, da se denar porablja učinkoviteje, da državljani lahko v celoti izkoriščajo 
evropsko financiranje. Vključevanje lokalnih in regionalnih oblasti v vseh fazah načrtovanja, 
razvoja in uresničevanja evropskih programov financiranja je bistvenega pomena, da se 
zagotavlja odzivanje na lokalne potrebe. 

Prečen vidik kohezijske politike – njena ozemeljska razsežnost – daje evropskim regijam 
možnost, da uporabijo posamezne ozemeljske potenciale, da bi delovale v smeri uresničevanja 
ciljev kohezijske politike. Poročevalec pozdravlja predloge za poenostavitev in bolj 
rezultatsko usmerjen pristop kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Pristop, ki ga vodijo 
rezultati, lahko pomembno prispeva k učinkoviti in uspešni kohezijski politiki, prizadevanja 



PE488.060v01-00 10/11 PR\900996SL.doc

SL

za zagotovitev enostavnejšega uresničevanja in izvajanja programov pa bodo koristila 
oblastem in upravičencem.

Poročevalec pozdravlja večjo osredotočenost na regionalne in lokalne organe, zlasti kar 
zadeva oblikovanje pogodb o partnerstvu, kar je v skladu z upravljanjem na več ravneh. 
Pogodbe o partnerstvu bi morale zarisovati celosten pristop do ozemeljskega razvoja z 
vključevanjem ukrepov, kot je na primer zagotavljanje vzpostavitve nacionalnih in 
regionalnih mehanizmov za spodbujanje usklajevanja med skladi, zajetimi v uredbi o skupnih 
določbah, ter drugimi evropskimi in nacionalnimi instrumenti financiranja.

Večja integracija evropskih skladov za obdobje 2014-2020 

Večina evropskih institucij (Evropski svet, Evropski parlament, Odbor regij) pa tudi 
regionalnih vlad ter lokalnih in regionalnih zainteresiranih strani v EU je pozivala k večji 
integraciji tokov financiranja za obdobje 2014-2020. 

Poročevalec meni, da bo zagotavljanje možnosti za države članice ter regionalne in lokalne 
organe, da bi lahko uporabljali več evropskih programov financiranja za podporo projektom, 
izboljšalo učinkovitost evropskega financiranja, povišalo raven poenostavitve in zagotovilo 
morebitnim upravičencem lažji dostop do financiranja.

Z uredbo o skupnih določbah je bilo uvedenih več novih instrumentov za krepitev lokalne 
razsežnosti kohezijske politike, povečanje strateške osredotočenosti ozemeljskega 
sodelovanja in uvedbo bolj usklajenega pristopa na vseh ravneh uprave.

Četudi predlogi ponujajo očrt instrumentov za potencialno integracijo evropskega 
financiranja, pa bodo za izvajanje teh instrumentov potrebna dodatna pojasnila. Poleg tega 
ostaja nejasen način, kako bi se lahko uporabljali ti instrumenti, in Evropska komisija bi 
morala to dodatno pojasniti.

Poročevalec poudarja primere, kako so regionalne in lokalne oblasti v preteklem obdobju 
financiranja uporabljale pristope, podobne predlaganim instrumentom („lokalni razvoj, ki ga 
vodi skupnost“, „celostna ozemeljska naložba“). Ti primeri lahko drugim regionalnim in 
lokalnim organom ponudijo zamisli za uporabo „lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost“ in 
„celostnih ozemeljskih naložb“.

Področje uporabe „lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost“ – ta obstaja kot možnost za ESRR 
in ESS ter kot obvezni element EKSRP in ESPR – je takšno, da bi lahko bilo bistveno za 
izvajanje lokalnih razvojnih pobud „od spodaj navzgor“. „Lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost“ je mogoče uporabljati za spoprijemanje z vsakovrstnimi ozemeljskimi izzivi 
(mestni, podeželski, čezmejni itd.), financira pa ga lahko več instrumentov EU. Vseeno je 
jasno, da mora biti to orodje ustrezno opredeljeno v skupnem strateškem okviru in v kodeksu 
ravnanja, da bi lahko bilo uspešno. Operativni programi morajo tudi poudariti njegov poseben 
prispevek k integraciji financiranja z opredelitvijo področij, na katerih bi se lahko izvajal 
„lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost“.

Primer širšega območja Manchestra izpostavlja potencialni model, kako utegnejo „celostne 
ozemeljske naložbe“ postati vzvod za financiranje iz širših programov EU. Poročevalec 
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pozdravlja razvoj tovrstnih modelov kot prikaz mogočega področja uporabe novih 
instrumentov za obdobje financiranja 2014-2020. 

V dokumentu je poročevalec izpostavil tudi primer mehanizma, ki je v pripravi za izvajanje v 
Walesu, kjer je urad WEFO organ za upravljanje in potrjevanje vseh strukturnih skladov. 
Vlada Združenega kraljestva delegira pristojnosti za razvoj, izvajanje in spremljanje 
strukturnih skladov in skladov za razvoj podeželja v Walesu valižanski vladi. V Walesu vsi 
evropski skladi sodijo v pristojnost istega ministrstva, ki pomaga pri morebitnem dodatnem 
povezovanju tokov evropskega financiranja. Portal, kot ga predlaga urad WEFO, bo 
zagotavljal centraliziran sistem za vse javne in zasebne organizacije ter organizacije tretjega 
sektorja, da bodo lahko dostopale do informacij o morebitnem evropskem financiranju. 

Uporaba strukturnih skladov za krepitev zmogljivosti ozirom kot vzvod za naložbe v 
raziskave in inovacije (npr. okvirni program EU za raziskave in inovacije, prej sedmi okvirni 
program, sedaj Obzorje 2020) že obstaja. To poudarja, da že obstajajo sinergije med skladi, 
zajetimi v uredbi o skupnih določbah, in drugimi programi financiranja. Te sinergije bi bilo 
treba v celoti uporabiti pri prizadevanjih za uresničevanje dopolnjujočih se tematskih ciljev. 
Sklade, zajete v uredbi o skupnih določbah, in Obzorje 2020 bi bilo na primer mogoče 
uporabiti za projekte, usmerjene v krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij. Cilj 
osredotočanja na krepitev uporabe in kakovosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij 
je primer, kjer bi bilo mogoče usklajevati ESS s programom Erasmus za vse za zagotavljanje 
financiranja. Medtem bi lahko projekti, usmerjeni v tematske cilje 5, 6 in 7, ki zadevajo 
zmanjšanje vsebnosti ogljika, podnebne spremembe in okolje, uporabljali sklade, zajete v 
uredbi o skupnih določbah, skupaj s programom LIFE+ ali programom NER300. 

Poročevalec nazadnje pozdravlja nadaljnja pogajanja o zakonodajnem svežnju Komisije ter 
razprave s Komisijo, regionalnimi izvajalci in upravičenci glede morebitnih mehanizmov za 
usklajevanje evropskega financiranja. Poročevalec upa, da bodo instrumenti, ki jih Evropska 
komisija predlaga za spodbujanje večjih sinergij med skladi, sčasoma podprti s konkretnimi 
mehanizmi za izvajanje na regionalni in lokalni ravni.


