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Evropa potrebuje 
strategijo, da bi iz 
krize izšla 
močnejša in se 
soočila z 
dolgoročnimi 
izzivi.

Zaradi krize bo naloga zagotavljati prihodnjo gospodarsko rast 
veliko težja. V času krize se je naš potencial rasti prepolovil. 
Lahko se zgodi, da bodo številne investicijske priložnosti, 
talenti in zamisli zapravljeni zaradi negotovosti, oslabelega 
povpraševanja ter pomanjkanja sredstev. Pred Evropo so jasne 
izbire, ki pa niso lahke. Evropa se mora takoj skupaj soočiti z 
neposrednim izzivom okrevanja in dolgoročnimi izzivi, 
obnoviti svojo konkurenčnost in spodbosti produktivnost ter 
EU vrniti na pravo pot blaginje. Potrebujemo strategijo za 
preoblikovanje EU v pametno, trajnostno in vključujoče 
gospodarstvo, ki ga bo odlikovala visoka stopnja zaposlenosti, 
produktivnosti in socialne kohezije. To bi morala biti strategija 
Evropa 2020.

Kaj predlaga 
Komisija?

Na podlagi ocene lizbonske strategije je Evropska komisija 3. 
marca 2010 sprejela predlog1 o strategiji Evropa 2020. 
Komisija predlaga tri prednostne naloge, ki se medsebojno 
krepijo: pametno, trajnostno in vključujočo rast, ter sedem 
vodilnih pobud2, s katerimi želi spodbuditi napredek na vsakem 
od prednostnih področij. Komisija predlaga tudi pet krovnih 
ciljev3, da bi tako opredelili, kako naj bi se EU razvila do leta 
2020, in spremljali napredek. Da bi zagotovili, da bodo države 
članice prilagodile strategijo Evropa 2020 lastnemu položaju, bi 
bilo treba te cilje EU preoblikovati v nacionalne cilje in 
načrtovano ukrepanje. Strategija bo terjala trden okvir 
upravljanja in bolj osredotočen nadzor nad državami, da bi 
zagotovili njeno pravočasno in učinkovito izvajanje.

Parlament 
pozdravlja splošne 
cilje, vendar je 
kritičen glede 
glavnih elementov

Evropski parlament je pozdravil4 predlog Komisije za strategijo 
Evropa 2020, saj ta obravnava številne šibke točke predhodne 
lizbonske strategije. Vendar pa je izrazil tudi razočaranje glede 
glavnih elementov strategije, ki jih je potrdil Evropski svet 26. 
marca 2010; pozval je Evropski svet, naj iz sedanje krize 
potegne vse potrebne zaključke in določi resnično daljnovidno, 
ambiciozno in skladno strategijo5. Parlament je zlasti opozoril 

                                               
1 KOM(2010)2020.
2 „Unija inovacij“; „Mladi in mobilnost“; „Evropski program za digitalne tehnologije“; „Evropa, gospodarna z 
viri“; „Industrijska politika za dobo globalizacije“; „Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna 
mesta“; in „Evropska platforma za boj proti revščini“
3 75 % prebivalstva v starosti od 20 do 64 let mora imeti zaposlitev; 3 % BDP EU je treba nameniti raziskavam 
in razvoju; doseči je treba cilje 20/20/20 na področju podnebja in energetike (vključno z zmanjšanjem emisij za 
30 % pod ugodnimi pogoji); delež mladih, ki se odločijo za zgodnjo opustitev šolanja, mora biti pod 10 % in vsaj 
40 % mladih mora uspešno zaključiti terciarno izobraževanje; revščina naj bi ogrožala 20 milijonov ljudi manj 
kot danes.
4 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2010 o EU 2020 (P7_TA(2010)0053)
5 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. junija 2010 o EU 2020 (P7_TA(2010)0223)



DT\851775SL.doc 3/14 PE454.602v01-00

SL

na to, da je vsebina strategije EU 2020 zelo splošna; takšni so 
na primer krovni cilji, vodilne pobude – ki so zgolj akcijski 
načrti –, ovire in kazalniki. Poročevalec se s temi pripombami v 
celoti strinja. Pregled proračuna, ki ga je pripravila Komisija, 
ne vsebuje podrobnosti o tem, kako bodo različne politike 
dodeljene različnim ciljem strategije EU 2020, pa tudi ne o tem, 
ali bodo horizontalne politike (npr. SKP, kohezija) razdeljene 
med cilje. To pa je bistvenega pomena za oblikovanje strukture 
naslednjega večletnega finančnega okvira in za njegovo 
notranjo prožnost.

Izvajanje strategije 
2020: ne gre le za 
porabo; optimalna 
mešanica politik.

Pri strategiji EU 2020 ne gre le za porabo, niti ni ta glavna. Da 
bi presegli ovire in uresničili cilje strategije Evropa 2020, 
moramo izkoristiti vse instrumente, ki so na voljo na ravni EU, 
zlasti enotni trg. V vsakem primeru je treba oceniti, katera 
mešanica politik je najboljša za doseganje teh ciljev –  
zakonodaja, usklajevanje, izdatki ali kombinacija vsega 
naštetega. Če bo financiranje utemeljeno, bo treba spoštovati 
načelo subsidiarnosti (kdo lahko to najbolje uresniči) in načelo 
sorazmernosti (oblikovanje programa porabe, s katerim bo 
mogoče na najbolj učinkovit način doseči pričakovane 
rezultate).

Nujnost sinergije 
med proračunom 
EU in 
nacionalnimi 
proračuni.

Strategija EU 2020 zavezuje EU in še zlasti države članice. Za 
doseganje rezultatov je treba naloge, vire in dolžnosti jasno 
opredeliti in usklajeno razdeliti med evropsko, nacionalno, 
regionalno in lokalno raven upravljanja. Proračun Evropske 
unije predstavlja le 2 % celotne evropske javne porabe. Zato je
nujno, da glavnina vlaganj pride iz nacionalnih proračunov ter, 
na podlagi ustreznih spodbud in ugodnih okvirnih pogojev, iz 
zasebnega sektorja. Prav tako je nujno doseči večjo sinergijo 
med porabo na ravni EU in na nacionalni ravni. Čeprav EU in 
države članice svoje politike usklajujejo s pomočjo številnih 
formalnih (npr. širše smernice gospodarske politike, odprta 
metoda usklajevanja) in posrednih mehanizmov, se proračunske 
sinergije redko udejanjijo v praksi1. Novi mehanizem 
usklajevanja gospodarskih in proračunskih politik (t.i. evropski 
semester) ponuja ustrezen okvir za doseganje želenih 
proračunskih sinergij. V okviru tega novega šestmesečnega 
cikla bodo države članice v aprilu pregledale svoje srednjeročne 
proračunske strategije in obenem oblikovale nacionalne 
programe reform. Junija in julija bosta Evropski svet in Svet 
pripravila nasvete v zvezi s politikami, nakar bodo države 
članice dokončno oblikovale svoje proračune za prihodnje leto. 

                                               
1 Po podatkih raziskave, ki jo je naročil Parlament nacionalni proračuni, razen nekaterih izjem – predvsem v 
okviru regionalne politike –, le redko opozarjajo na svoj prispevek k doseganju ciljev lizbonske strategije ali 
drugih strategij EU.



PE454.602v01-00 4/14 DT\851775SL.doc

SL

Države članice morajo v svojih srednjeročnih proračunskih 
strategijah navesti podrobne podatke o prispevku k različnim 
ciljem strategije EU 2020. Prav tako morajo navesti podatke o 
tem, kako so nacionalna sredstva in sredstva EU porabile za 
doseganje različnih ciljev strategije EU 20201. Komisija mora 
te dragocene podatke uporabiti za boljše ciljno usmerjanje 
svojih instrumentov finančnega načrtovanja ter za spodbujanje 
izmenjave najboljših praks in učenje politike med državami 
članicami.

Proračun EU –  
majhen v 
primerjavi z 
nacionalnimi, a z 
močnim učinkom 
vzvoda.

Čeprav je mnoge cilje EU mogoče doseči s pomočjo 
zakonodaje ali usklajevanja politik, je Parlament poudaril2, da 
mora glavnina proračunskih sredstev sicer priti iz držav članic, 
vendar pa mora proračun EU zaradi svoje sposobnosti 
mobiliziranja in usklajevanja igrati osrednjo vlogo pri izvajanju 
te strategije ter mora služiti kot merilo za novo generacijo 
programov porabe.

Sedanji proračun 
strategije EU 2020 
ne odraža v 
zadostni meri.

Parlament je že poudaril3, da v sedanjem proračunu finančne 
potrebe za reševanje izzivov 21. stoletja niso izražene v 
zadostni meri.Glede na to, kateri programi po ugotovitvah 
Komisije podpirajo različne vodilne pobude strategije EU 
20204, v prvotnem osnutku proračuna za leto 2011 le 43 % 
proračunskih sredstev (brez upravnih stroškov) podpira cilje 
strategije EU 2020. Iz analize podatkov, ki jih je predložila 
Komisija, sledijo naslednji rezultati: 

- samo razdelka 1a (notranje politike, 86 %) in 1b (kohezijska 
politika, 67 %) izrazito podpirata strategijo EU 2020;

- Glede razdelka 2 (naravni viri) Komisija meni, da odhodki, 
povezani s trgom, in neposredne pomoči (73,5 % tega 
razdelka) ne prispevajo k strategiji EU 2020; 

- razdelek 1b (kohezijska politika) opazno največ prispeva k 
trem ciljem strategije EU 2020 (60 % vseh stroškov, 
povezanih s strategijo EU 2020); zato kohezijska politika 
velja za glavni instrument izvajanja strategije EU 2020; 

- razdelki 3a (svoboda, varnost in pravica), 3b (državljanstvo) 
in 4 (zunanji odnosi) naj bi tako v absolutnem kot v 
relativnem smislu le malo prispevali k strategiji EU 2020.

Poročevalec izraža določen dvom glede rezultatov, ki jih je 
                                                                                                                                                  
1 P7_TA (2010)0223
2 P7_TA (2010)0191 
3 P7_TA (2010)0053
4 Pismo komisarja Lewandovskega poslanki Jedrzejewski z dne 20. avgusta o financiranju strategije EU 2020 iz 
proračuna EU za leto 2011.
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posredovala Komisija, in jo poziva, naj pojasni, kakšna merila 
je uporabila za ugotavljanje, ali posamezni program izdatkov 
podpira strategijo EU 2020.
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EU 2020 mora biti 
glavna, vendar ne 
izključna referenca 
politik za naslednji 
večletni finančni 
okvir.

Na podlagi razprave v odboru poročevalec ugotavlja, da mora 
biti strategija Evropa 2020 referenca politik za večletni finančni 
okvir po letu 2013. Obenem meni, da na strategijo Evropa 2020 
ne smemo gledati kot na vseobsegajočo strategijo, ki pokriva 
vsa področja politik EU. To bi namreč razvodenelo njeno 
osredotočenost na rast in delovna mesta, poleg tega bi jo bilo 
nemogoče upravljati na skladen način.  Poročevalec meni, da 
področja politik, kot so državljanstvo, pravičnost, svoboda in 
varnost ter zunanji odnosi, zasledujejo druge cilje, zato bi jih 
morali obravnavati ločeno od strategije EU 2020.

Reformirana SKP 
in kohezijska 
politika morata biti 
vključeni v 
strategijo 2020.

Poročevalec se strinja s sklepom Evropskega sveta1, da bodo 
„strategijo (...) morale podpreti vse skupne politike, tudi 
skupna kmetijska politika in kohezijska politika“.

Kmetijsko in kohezijsko politiko bo morda najtežje vključiti v 
okvir strategije 2020, vendar pa je njun prispevek bistvenega 
pomena za njen uspeh. V zvezi s tem želi poročevalec spomniti 
na pred kratkim sprejeta stališča Parlamenta o vključitvi SKP2

in kohezijske politike3 v okvir strategije 2020.

Kohezijska politika 
ključna za 
doseganje ciljev 
strategije EU 2020

Kot je pokazala analiza osnutka proračuna za leto 2011, so 
kohezijska politika in njeni strukturni skladi ključni mehanizmi 
za izvajanje prednostnih nalog pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti v državah članicah in njihovih regijah. Zato je 
zelo pomembno čim bolj povečati dodano vrednost financiranja 
iz kohezijskih skladov, pri čemer je treba dati prednost 
njegovemu osredotočenju na cilje strategije Evropa 2020, ter se 
strogo osredotočiti na rezultate.

                                               
1 Sklepi Evropskega sveta z dne 25. in 26. marca 2010.
2 P7_TA(2010)0223 „63. opozarja, da bi bilo treba reformo skupne kmetijske politike do leta 2013 in trajnostno 
gozdarsko strategijo obravnavati v okviru strategije EU 2020; je prepričan, da lahko kmetijstvo in gozdarstvo s 
pravim političnim okvirom in ustreznimi proračunskimi sredstvi igrata pomembno vlogo v celoviti evropski 
strategiji za zagotavljanje varnega gospodarskega okrevanja, hkrati pa pomembno prispevata k zanesljivi 
preskrbi s hrano v EU in na splošno v svetu, ohranjanju podeželske krajine, ki zajema 90 % ozemlja EU, 
zagotavljanju varovanja delovnih mest na podeželju in zagotavljanju koristi za okolje ter iskanju alternativnih 
virov energije;“

3 P7_TA(2010)0223 „61. meni, da bi morala biti močna in dobro finančno podprta kohezijska politika, ki 
vključuje vse evropske regije, v celoti skladna s strategijo EU 2020 ter da je ta politika, skupaj s svojim 
horizontalnim pristopom, pogoj za uspešno doseganje ciljev EU 2020 ter doseganje socialne, gospodarske in 
teritorialne kohezije; zato poziva k poenostavitvi pravil za izvajanje kohezijske politike v prid prijaznosti do 
uporabnika, odgovornosti in boljšemu odzivanju na prihodnje izzive in tveganje gospodarske krize;“
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Posledice za 
strukturo

Prednosti proračuna, ki po strukturi in vrednosti odraža 
politične prednostne naloge EU, so očitne. Preprosta rešitev bi 
torej bila, da se proračun oblikuje glede na strategijo Evropa 
2020. Komisija je predlagala strukturo, ki predvideva 
podpostavke za vsakega od treh ciljev strategije EU 2020.  
Tako oblikovan proračun bi zagotavljal bolj jasno sliko 
političnih prioritet, obenem pa bi omogočal boljše usklajevanje 
politik, ki prispevajo k istim ciljem, ter večjo prožnost znotraj 
podpostavk. Vendar pa bi takšna zgradba lahko povzročila 
kompleksno načrtovanje in upravljanje, če bi se določene 
politike (npr. kmetijska in kohezijska) raztezale prek več 
ciljev/podpostavk. Poročevalec bo to vprašanje podrobno 
obravnaval v delovnem dokumentu o strukturi.

Prožnost je nujna V strategiji, ki zajema obdobje do leta 2020, je gotovo potrebna 
prožnost.  Če lahko trdimo, da bo pametna, trajnostna in 
vključujoča rast ostala pomemben cilj vse do leta 2020, pa tega 
gotovo ne moremo trditi za prednostne naloge in ukrepe v 
okviru teh ciljev. Fizik Niels Bohr je nekoč dejal: 
„Napovedovanje je vedno težavno; še zlasti napovedovanje 
prihodnosti.“ Usklajevanje proračuna EU s strategijo Evropa 
2020 bo postopna naloga, ne le zato, ker bomo morali naše 
glavne politike preoblikovati v skladu z novimi cilji, temveč 
tudi zato, ker se bo vsebina teh ciljev zelo verjetno spreminjala. 
Kako bomo lahko v večletnem finančnem okviru za obdobje po 
letu 2013 upoštevali ugotovitve vmesnega pregleda strategije 
EU 2020, ki bo opravljen leta 2015/16? Le če bomo poskrbeli 
za ustrezno prožnost.
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PRILOGA
IZBRANI DOKUMENTI INSTITUCIJ IN ORGANOV EU V ZVEZI S STRATEGIJO EU

2020

Kot ozadje delovnega dokumenta vsebuje ta priloga odlomke iz nedavnih resolucij 
Evropskega parlamenta, sklepov Evropskega sveta ter mnenj Odbora regij in Evropskega 
ekonomsko-socialnega odbora v zvezi s posledicami strategije EU 2020 za večletni finančni 
okvir za obdobje po letu 2013. Zbrani so po opredeljenih štirih horizontalnih vprašanjih. 
Pregledani so bili naslednji dokumenti:

Sporočilo Komisije o Pregledu proračuna EU (KOM(2010)700) (COM3)
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/comm_en.htm

19. oktober 2010

Sporočilo Komisije o Prispevku regionalne politike k pametni rasti v okviru 
strategije Evropa 2020 (KOM(2010)553) (COM2)
1 http://ec.europa.eu/budget/reform/library/communication/com_2010_700_en.pdf

6. oktober 2010

Sklepi Evropskega sveta (EC2)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/115346.pdf

17. junij 2010

Resolucija Evropskega parlamenta o EU 2020 (EP5)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//EN

16. junij 2010

Resolucija Evropskega parlamenta o inovacijski politiki Skupnosti v 
spreminjajočem se svetu (EP4)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0143+0+DOC+XML+V0//EN

15. junij 2010

Resolucija Odbora regij o večjem sodelovanju lokalnih in regionalnih 
oblasti pri strategiji Evropa 2020 (COR)
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/CdR 199-2010 fin EN.doc

10. junij 2010

Resolucija Evropskega parlamenta o novi digitalni agendi za Evropo: 
2015.eu (EP3)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0066+0+DOC+XML+V0//EN

25. maj 2010

Resolucija Evropskega parlamenta o prispevku kohezijske politike k 
doseganju lizbonskih ciljev in ciljev strategije EU 2020 (EP2)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0191+0+DOC+XML+V0//EN

20. maj 2010

Sklepi Evropskega sveta (EC1)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/113591.pdf

25. in 26. marec 2010

Resolucija Evropskega parlamenta o EU 2020 (EP1)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//EN

10. marec 2010

Sporočilo Komisije EVROPA 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast (KOM(2010)2020) (COM1)
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-
%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

3. marec 2010

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o lizbonski strategiji po 
letu 2010 (EESC)
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.10090

4. novembra 2009
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USKLADITEV VEČLETNEGA FINANČNEGA OKVIRA ZA OBDOBJE PO LETU 2013 S 
STRATEGIJO EU 2020

Splošni vidiki
„Komisija bo predlagala ukrepe za razvoj inovativnih rešitev financiranja v podporo 
strategiji Evropa 2020, tako da bo v celoti izkoristila možnosti za izboljšanje učinkovitosti 
obstoječih proračunskih sredstev EU z jasnejšim določanjem prednostnih nalog in boljšim 
usklajevanjem porabe EU s cilji strategije Evropa 2020, da bi odpravila sedanjo 
razdrobljenost finančnih instrumentov EU (npr. R&R in inovacije, ključne infrastrukturne 
naložbe v čezmejna energetska in prometna omrežja ter nizkoogljično tehnologijo). (COM1)

„Danes sprejemamo strategijo Evropa 2020, našo novo strategijo za delovna mesta ter 
pametno, trajnostno in vključujočo rast. Ta predstavlja skladen okvir, ki bo omogočil Uniji, 
da bo uporabila vse svoje instrumente in politike, državam članicam pa, da bodo sprejemale 
bolje usklajene ukrepe. Spodbudil bo izvajanje strukturnih reform. Zdaj se je treba posvetiti 
izvajanju in mi bomo ta proces usmerjali in nadzorovali. „V prihodnjih mesecih bomo 
temeljiteje razpravljali o tem, kako se lahko določene politike, za začetek sta to inovacijska in 
energetska politika, uporabijo za uresničitev potenciala rasti EU;“ (EC2)

„5. g) Strategijo bodo morale podpreti vse skupne politike, med drugim tudi skupna kmetijska 
politika in kohezijska politika. Trajnosten, produktiven in konkurenčen kmetijski sektor bo 
glede na potencial podeželskih območij za rast in zaposlovanje pomembno prispeval k novi 
strategiji, hkrati pa bo moral zagotoviti tudi pošteno konkurenco. Evropski svet poudarja, da 
je treba spodbujati gospodarsko, socialno in teritorialno kohezijo ter vzpostaviti 
infrastrukturo, da bi pripomogli k uspešnemu izvajanju strategije.“ (EC1)

„25. meni, da mora imeti proračun EU osrednjo vlogo pri doseganju ciljev strategije 
EU2020;...“ (EP2)

„33. meni, da v sedanjem proračunu finančne potrebe za reševanje izzivov 21. stoletja niso 
zadostno izražene; poziva Komisijo, naj pripravi ambiciozen predlog, s katerim bo zagotovila
uspeh strategije EU 2020;“ (EP1)

„3.9.1. Reforma proračuna EU v skladu z lizbonsko strategijo. Na splošno je treba ob 
upoštevanju lizbonske strategije znova pretehtati višino proračunskih sredstev, dodeljenih 
posameznim politikam in jih usmeriti v raziskave in konkurenčnost, okolje in podnebje, 
naložbe v trajnostno uporabo energije, produktivne javne izdatke v prid gospodarstva, aktivne 
politike trga dela, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, socialno kohezijo, 
preprečevanje revščine in ustvarjanja novih in kakovostnih delovnih mest. Razpravo o reformi 
proračuna EU v povezavi z lizbonsko strategijo je treba upoštevati tudi v prihodnjem 
finančnem okviru za obdobje 2014–2020. Za učinkovito izvajanje evropskih ciljev je treba v 
razpravo o financiranju strukturne in kohezijske politike po letu 2013 vključiti krepitev 
regionalne razsežnosti.“ (EESC)

Skupna kmetijska politika
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„9. je razočaran, da v prvotnih predlogih za strategijo EU 2020 kmetijstvo sploh ni omenjeno
in to kljub njegovemu potencialu za dejaven prispevek k soočanju z glavnimi izzivi 
prihodnosti; je prepričan, da lahko imata kmetijstvo in gozdarstvo s pravim političnim 
okvirom in ustreznimi proračunskimi sredstvi pomembno vlogo v celoviti evropski strategiji
za zagotavljanje varnega gospodarskega okrevanja in doseganje podnebnih ciljev, hkrati pa 
pomembno prispevata k zanesljivi preskrbi s hrano, rasti in ustvarjanju delovnih mest v EU in 
na splošno v svetu;“ (EP1)

„63. opozarja, da bi bilo treba reformo skupne kmetijske politike do leta 2013 in trajnostno 
gozdarsko strategijo obravnavati v okviru strategije EU 2020; je prepričan, da lahko 
kmetijstvo in gozdarstvo s pravim političnim okvirom in ustreznimi proračunskimi sredstvi 
igrata pomembno vlogo v celoviti evropski strategiji za zagotavljanje varnega gospodarskega 
okrevanja, hkrati pa pomembno prispevata k zanesljivi preskrbi s hrano v EU in na splošno v 
svetu, ohranjanju podeželske krajine, ki zajema 90 % ozemlja EU, zagotavljanju varovanju 
delovnih mest na podeželju in zagotavljanju koristi za okolje ter iskanju alternativnih virov 
energije;“ (EP5)

Kohezijska politika
„V središču strategije Evropa 2020 bo še naprej ekonomska, socialna in ozemeljska kohezija, 
s čimer bomo zagotovili, da bodo vsa naša prizadevanja in zmogljivosti usmerjene v 
uresničevanje prednostnih nalog iz strategije. Kohezijska politika in njeni strukturni skladi so 
že sami po sebi nadvse pomembni instrumenti Unije, delujejo pa tudi kot ključni mehanizmi za 
uresničevanje prednostnih nalog na področju pametne, trajnostne in vključujoče rasti v 
državah članicah in regijah.“ (COM1)

„25. ...meni, da je kohezijska politika zaradi svoje strateške usmerjenosti, trdnega in 
zavezujočega pogojevanja, prilagojenih ukrepov ter spremljanja in tehnične pomoči uspešen 
in učinkovit mehanizem za izvajanje strategije EU2020;“ (EP2)

„28. poudarja, da mora biti ključni element strategije EU2020 močna in dobro financirana 
kohezijska politika, ki bo zajemala vse evropske regije; meni, da je ta politika s svojim 
horizontalnim pristopom predpogoj za uspešno uresničevanje ciljev EU2020, pa tudi za 
doseganje družbene, gospodarske in ozemeljske kohezije v EU; zavrača vse poskuse ponovne 
nacionalizacije kohezijske politike in zahteva, naj se v pregledu proračuna EU v celoti podpre 
regionalna razsežnost te politike;“ (EP2)

„30. opozarja, da kohezijska politika ni podrejena strategiji EU2020; izpostavlja, da morajo 
biti prednostne naloge kohezijske politike sicer usklajene s cilji EU2020, vendar je treba 
omogočiti tudi zadostno mero prožnosti za prilagoditev regionalnim posebnostim ter podporo 
šibkejšim in najrevnejšim regijam pri reševanju socialno-ekonomskih težav, preseganju 
naravnih ovir in zmanjševanju razlik;“ (EP2)

„37. vseeno meni, da mora Unija kot svoja glavna mehanizma financiranja še naprej 
uporabljati kohezijski sklad in strukturne sklade, ki imajo dobro uveljavljene in operativne 
metode izvajanja; meni, da ni potrebno ustvarjati novih ločenih tematskih skladov za 
obravnavanje ciljev strategije EU2020 ter da jih je namesto tega treba vključiti v kohezijsko 
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politiko in politiko za razvoj podeželja;“ (EP2)

„2. poudarja, da je kohezijska politika s svojim decentraliziranim pristopom in sistemom 
upravljanja na več ravneh edina politika Evropske unije, ki cilje strategije Evropa 2020 in 
nove izzive povezuje z lokalnimi in regionalnimi oblastmi, vendar potrebuje ustrezna sredstva.
Zato je nujno, da je kohezijska politika tudi v prihodnje usmerjena v trajnostno gospodarsko 
rast, socialno vključevanje, zaposlovanje in boj proti podnebnim spremembam ter kakovost in 
učinkovitost javnih storitev;“ (COR)

Zunanja razsežnost
„5. h) strategija bo imela tudi poudarjeno zunanjo razsežnost, ki bo zagotavljala, da se bodo 
instrumenti in politike EU uporabljali tudi za uveljavljanje naših interesov in stališč na 
mednarodnem prizorišču, in sicer s prisotnostjo na odprtih in pravičnih trgih po vsem svetu.“ 
(EC2)

„64. meni, da bi bilo treba več pozornosti nameniti zunanji razsežnosti strategije EU 2020;
poziva Komisijo k širšemu in celovitejšemu pristopu pri svojem zunanjem delovanju, v skladu 
s pojmom EU o usklajenosti politik za razvoj; poziva Komisijo, naj uporabi svojo trgovinsko 
strategijo za EU 2020 za spodbujanje osrednjih vrednot Unije, kot so spodbujanje človekovih 
pravic, demokracije, pravne država, temeljnih svoboščin in varstva okolja;“ (EP5)

DOLOČANJE PREDNOSTNIH NALOG

„41. meni, da mora EU začeti velike gospodarske projekte, kot so resnično evropsko 
energetsko omrežje, dokončanje projekta Galileo ter široka raba zelenih tehnologij, vključno 
s sistematično obnovo vseh zgradb EU, e-zdravjem ter boljšo in najsodobnejšo infrastrukturo 
za IKT;“ (EP1)

„21. poziva k okrepljenemu evropskemu pristopu do financiranja inovacij in do 
preprečevanja sedanje razdrobljenosti in kratkoročne usmerjenosti; meni, da je oskrba z 
zadostnimi finančnimi sredstvi bistvena za razvoja inovacij, zato je treba proračun EU za 
inovacije znatno povečati; poziva, naj se to upošteva tako pri reviziji zdajšnjega finančnega 
okvira kot pri načrtovanju za finančno perspektivo 2014–2020; ...“ (EP4)

„26. poudarja, da bi morala biti Evropa vodilna na področju razvoja spletnih tehnologij in 
nizkoogljičnih aplikacij informacijske in komunikacijske tehnologije; predlaga, naj se v 
naslednji finančni perspektivi proračun EU za informacijske in komunikacijske tehnologije 
podvoji;“ (EP4)

„50. ...predlaga, naj se v naslednji finančni perspektivi proračun EU za IKT podvoji in naj bo 
proračun za prevzem IKT štirikrat večji;“ (EP3)

„19. poudarja, da je za večje projekte raziskav in razvoja, bistvene naložbe v energetsko 
infrastrukturo, nove pristojnosti EU na področju vesoljske politike in tudi za politiko inovacij 
EU potrebna trdna, verodostojna in trajnostna finančna podpora EU, da se uresničijo 
bistveni cilji EU za leto 2020;“ (EP5)
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„29. ...poziva Komisijo, naj poveča skupna finančna sredstva, namenjena raziskavam in 
inovacijam v proračunu Skupnosti;“ (EP5)

„50. ugotavlja, da bodo v obdobju do leta 2020 in tudi pozneje potrebne precejšnje naložbe v 
energetsko infrastrukturo, ki bodo omogočile obvladovanje podnebnih sprememb. Te 
vključujejo nadgradnjo evropskih energetskih omrežij, kot so resnično evropsko energetsko 
nadomrežje in pametno omrežje, zeleni koridorji, dokončanje projekta Galileo, zelena 
tehnologija, e-zdravje, vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) ter brezplačen in enakopraven 
dostop do informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter širokopasovnega interneta;“ (EP5)

„55. opozarja na svojo zahtevo, da se zagotovi ustrezno financiranje v podporo čistim, 
trajnostnim in učinkovitim energetskim tehnologijam z nizkimi emisijami ogljika, ki naj bi po 
letu 2010 znašalo najmanj dodatni 2 milijardi EUR letno v proračunu EU, poleg sredstev za 
sedmi okvirni program ter okvirni program za konkurenčnost in inovativnost;...“ (EP5)

„49. ...zato poziva Komisijo in države članice, naj uvrstijo energetsko učinkovitost na vrh 
programa za EU, kar naj velja tudi za proračun;“ (EP5)

„51. poudarja, da mora Evropska unija učinkoviteje investirati v obstoječo prometno 
infrastrukturo, kot so vseevropska prometna omrežja (TEN-T), da bi povečala ustvarjanje 
delovnih mest, izboljšala socialno in ozemeljsko kohezijo ter oblikovala trajnosten in 
interoperabilen prometni sistem; poziva k medsebojnemu povezovanju načinov prevoza in 
pametni uporabo logistike, saj bodo potrebne inovacije, nove tehnologije in finančna 
sredstva, da se prometni sektor dekarbonizira in postane trajnosten;“ (EP5)

„34. poudarja, da je Parlament tudi opredelil mlade kot osrednjo prednostno nalogo za 
proračun 2011 in je jasno izrazil svojo namero za dodatno finančno podporo za vse 
pomembne programe na tem področju;“ (EP5)

DOPOLNJEVANJE Z NACIONALNIMI PRORAČUNI

„19. meni, da morajo države članice prikazati, kako so porabile sredstva EU, da bi dosegle 
različne cilje EU 2020...;“ (EP1)

„55. v zvezi s tem poziva, da Komisija in države članice nemudoma sestavijo časovni načrt 
financiranja za zneske, za katere bodo prevzele obveznosti, da se od leta 2010 zagotovi dotok 
sredstev za različne pobude strateškega načrta za energetsko tehnologijo (SET), pa tudi za 
dopolnilne pobude;“ (EP5)

KAKOVOST PORABE

„Večletni finančni okvir EU bo moral upoštevati tudi dolgoročne prednostne naloge za 
spodbujanje rasti. Ko bo dosežen dogovor o teh prednostnih nalogah, jih namerava Komisija 
vključiti v svoje predloge za naslednji večletni finančni okvir, ki ga bo predstavila naslednje 
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leto. Razprave se ne smejo osredotočati zgolj na raven financiranja, temveč tudi na zasnovo 
različnih finančnih instrumentov, kot so strukturni skladi, kmetijski sklad in sklad za razvoj 
podeželja, raziskovalni okvirni program ter okvirni program za konkurenčnost in inovativnost 
(PKI). Te moramo oblikovati tako, da se bodo kar najbolj povečali njihov učinek, učinkovitost 
in dodana vrednost na ravni EU in s tem dosegli cilji strategije Evropa 2020. Pomembno bo 
iskanje možnosti za povečanje vpliva proračuna EU, ki je sicer skromen, vendar ima ob 
primerni ciljni usmerjenosti lahko pomemben spodbujevalen učinek.“ (COM1)

„19. meni, da... mora biti financiranje EU odvisno od rezultatov in skladnosti s cilji strategije 
EU 2020;“ (EP1)

„6. kritično ocenjuje pomanjkanje splošne ocene učinka kohezijskih izdatkov na regionalni 
razvoj; poziva Komisijo, naj ovrednoti teritorialni učinek dodelitve strukturnih skladov za 
lizbonsko strategijo, in oceni, ali sistem dejansko prispeva k uravnoteženemu in usklajenemu 
regionalnemu razvoju;“ (EP2)

„32. meni, da je treba določiti jasne cilje glede primernih instrumentov financiranja malih in 
srednje velikih podjetij, da se zagotovita digitalna interoperabilnost in dostopnost, in da 
morajo jasno vključevati cilje EU za ekoinovacije;“ (EP5)

„40. poudarja, da je treba v javnih razpisih, objavljenih v okviru pobud za raziskave in 
inovacije, zagotoviti minimalna sredstva za mala in srednja podjetja, ki ustrezajo obveznostim 
iz sedmega okvirnega programa (15 % sredstev programa sodelovanja);“ (EP4)

„46. meni, da je treba prilagoditi pravila o razporeditvi strukturnih skladov EU, da bo 
upoštevana potreba po spodbujanju inovacij, ki omogočajo manjše stroške in boljšo uporabo 
virov;“ (EP5)

„30. poudarja pomembnost poenostavitve financiranja raziskav in razvoja ter zmanjšanja 
birokracije za izboljšanje učinkovitosti za na znanju temelječa podjetja in za spodbujanje 
novih zaposlitvenih možnosti;“ (EP5)

„44. meni, da je treba za boljše spodbujanje inovacij odpraviti odvečno birokracijo za 
prosilce; poziva Komisijo, naj s preoblikovanjem postopkov okvirnega programa in 
vzpostavitvijo odbora uporabnikov odpravi birokracijo;“ (EP4)


