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Odpravljanje razlik v najrevnejših regijah EU 

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. julija 2007 o vlogi in učinkovitosti kohezijske 

politike pri odpravljanju razlik v najrevnejših regijah Evropske unije (2006/2176(INI)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju členov 16, 87(3), 137, 141, 158 in 299(2) Pogodbe ES, 

– 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 sklepov Evropskega sveta na srečanjih 23. in 24. marca 2000 v Lizboni ter 

15. in 16. junija 2001 v Göteborgu, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. maja 2007 z naslovom "Četrto poročilo o 

gospodarski in socialni koheziji" (KOM(2007)0273), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 12. junija 2006 z naslovom "Strategija za rast in 

delovna mesta ter reforma evropske kohezijske politike: četrto poročilo o napredku glede 

kohezije" (KOM(2006)0281), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 1. marca 2006 z naslovom "Načrt za enakost med 

ženskami in moškimi (2006–2010)" (KOM(2006)0092), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. julija 2005 z naslovom "Kohezijska politika za 

podporo rasti in novim delovnim mestom: strateške smernice Skupnosti (2007–2013)" 

(KOM(2005)0299), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. maja 2005 z naslovom "Tretje poročilo o 

napredku glede kohezije: k novemu partnerstvu za rast, delovna mesta in kohezijo" 

(KOM(2005)0192), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. maja 2004 z naslovom "Tesnejše partnerstvo za 

najbolj oddaljene regije" (KOM(2004)0343), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 21. februarja 1996 z naslovom "Vključevanje 

enakih možnosti za ženske in moške v vse politike in dejavnosti Skupnosti" 

(KOM(1996)0067), 

– ob upoštevanju Posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 10/2006 o naknadnih 
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vrednotenjih programov Ciljev 1 in 3 za obdobje 1994–1999 (strukturni skladi)1, 

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A6-0241/2007), 

A. ker člen 158 Pogodbe ES določa, da je cilj Skupnosti spodbujati skladni razvoj ter zmanjšati 

razlike med različnimi stopnjami razvitosti regij in zaostalost regij z najbolj omejenimi 

možnostmi z okrepitvijo gospodarske rasti, 

B. ker so najrevnejše regije EU tiste, ki spadajo v okvir konvergenčnega cilja kohezijske 

politike in katerih BDP na prebivalca je nižji od 75 % povprečja BDP na prebivalca v 

celotni Uniji, 

C. ker pojem kohezije ni bil jasno opredeljen in zajema različne dejavnosti, ki pospešujejo 

usklajen gospodarski, socialni in teritorialni razvoj v regijah EU, 

D. ker je v sklepih njegove resolucije z dne 24. aprila 2007 o posledicah prihodnjih širitev za 

učinkovitost kohezijske politike2 navedeno, da je treba sedanjo strukturo financiranja 

kohezijske politike ponovno pregledati zaradi novih širitev; poleg tega predlagajo, da se 

mora financiranje regionalne konkurenčnosti in teritorialnega sodelovanja bolj osredotočati 

na vključevanje regionalnih gospodarstev in infrastrukture evropskega pomena ter na 

pomoč regijam, da se bodo lahko soočale z izzivi globalizacije in demografskimi 

spremembami; 

E. ker je eno izmed temeljnih načel EU solidarnost, ki omogoča zmanjševanje neenakosti pri 

regionalnem razvoju Unije; 

F. ker je dosedanja kohezijska politika EU učinkovito prispevala k razvoju številnih regij v 

nekdanjih kohezijskih državah (Irska, Grčija, Portugalska in Španija), čeprav so nekatere še 

vedno precej nerazvite, njen vpliv v smislu konvergence najrevnejših regij pa je pripomogel 

k povečanju blaginje v celotni EU, 

G. ker je cilj kohezijske politike ta, da države članice in regije postanejo uspešna gospodarstva 

in s tem neodvisne od zunanje pomoči, čeprav prejem sredstev iz strukturnih skladov ni 

časovno omejen, 

H. ker ni dovolj podrobnih podatkov in primerjalnih študij z razvrstitvijo napredka regij, ki 

prejemajo sredstva iz strukturnih skladov,  

I. ker je število prebivalcev EU po njeni razširitvi na 27 držav članic naraslo na skoraj 

493 milijonov3, pri čemer jih okoli 30 %4 živi v sedanjih sto regijah s konvergenčnim 

ciljem, in ker so razlike v BDP med regijami v EU-27 sedaj veliko večje, kot so bile v EU-

15, s povprečnim BDP na prebivalca od 24 % (jugovzhodna Romunija) do 303 % (ožji 

predel mesta London) povprečnega BDP EU, 

J. ker so v EU-27 najrevnejše regije s konvergenčnim ciljem zlasti tiste v novih državah 
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članicah, ki so kohezijsko politiko šele začele izvajati, zato ni mogoče oceniti njene 

učinkovitosti pri zmanjševanju neenakosti, 

K. ker je v najrevnejših državah članicah gospodarska rast neenakomerna in je skoncentrirana 

okoli mestnih območij, velik delež prebivalstva teh držav pa živi na podeželju, 

L. ker v regijah, ki so gospodarsko revne zaradi pomanjkanja osnovne infrastrukture, 

omejenega dostopa do javnih storitev in visoke brezposelnosti, število prebivalcev upada 

hitreje kot v drugih regijah, kar ogroža njihovo zmožnost za zagotavljanje resničnega 

razvoja, 

M. ker člen 299(2) Pogodbe ES določa, da mora Skupnost svojo politiko prilagoditi ter sprejeti 

posebne in specifične ukrepe za najbolj oddaljene regije, pri čemer mora upoštevati poseben 

položaj teh regij, med katerimi večina spada med najrevnejše regije EU zaradi kombiniranih 

ter trajnih posledic strukturnih in geografskih pomanjkljivosti, ki močno ovirajo njihov 

razvoj, 

N. ker je bila v sklopu kohezijske politike uporaba sredstev v najrevnejših regijah nekaterih 

novih držav članic v obdobju 2004–2006 nizka, 

O. ker je za uspešno izvajanje financiranja iz strukturnih skladov, kakršno mora biti, da bi 

najrevnejšim regijam zagotovili znatno gospodarsko rast, ki bi jim omogočila, da 

postopoma ujamejo razvitejše regije glede na BDP na prebivalca, potrebno tesno 

sodelovanje med organi na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter na ravni Skupnosti, 

P. ker odobritev financiranja sama po sebi še ne zagotavlja, da bodo sredstva dobro 

uporabljena, in ker organi v revnih regijah pogosto nimajo ustreznega znanja in izkušenj ter 

osnovnih primernih sredstev, da bi lahko v celoti izkoristili kohezijska sredstva, do katerih 

so upravičeni, 

Q. ker obstaja vrsta razlogov za gospodarsko zaostalost posameznih regij in ker v najrevnejših 

regijah EU primanjkuje predvsem osnovne infrastrukture, ki je bistvena za uravnotežen 

trajnostni razvoj in dodatne naložbe, ter ustreznih človeških virov in pobud na področju 

izobraževanja, vseživljenjskega učenja in inovacij, 

R. ker so zasebni lastniški kapital, tvegani kapital, menjavajoči se skladi in mikroposojila za 

novoustanovljena podjetja, ključna gonilna sila za podjetništvo, inovacije in ustvarjanje 

delovnih mest; 

S. ker socialna izključenost in izredno visoka raven dolgotrajne brezposelnosti prevladujeta 

predvsem v revnejših regijah, zlasti med ženskami, starejšimi in invalidnimi osebami ter 

ranljivimi etničnimi skupinami, 

T. ker temeljne pravice državljanov zajemajo enak dostop moških in žensk do vseh javnih 

storitev, enake možnosti na trgu dela in enak dostop do izobraževanja, kulture ter 

zdravstvenih in socialnih storitev,  

1. poziva k odločnemu ukrepanju za zmanjšanje največjih razvojnih pomanjkljivosti v 

najrevnejših regijah EU in zlasti ugotavlja, da nove države članice, v katerih se od leta 2004 

izvaja kohezijska politika, potrebujejo posebno podporo zaradi stalnih institucionalnih, 

upravnih in gospodarskih težav; 



2. poudarja, da je treba v kohezijskih državah EU-15 preučiti zgodovinski razvoj; poziva 

Komisijo, naj v sodelovanju z zadevnimi državami članicami, njihovimi regijami, lokalnimi 

organi in drugimi zainteresiranimi stranmi jasno poudari ukrepe, ki so v uspešnih regijah 

(na primer na Irskem) omogočili razvoj, in glavne ovire v regijah, ki zaostajajo v razvoju, 

da do njih ne pride tudi v regijah novih držav članic; 

3. Komisijo in države članice opozarja na položaj regij, ki zaradi izključno statističnih 

podatkov ne spadajo več med najrevnejše regije v EU-27, kljub temu, da so najrevnejše 

regije v EU-15 in da podatki o njihovem razvoju niso izboljšani; priporoča, da se upošteva 

tudi poseben položaj teh regij; 

4. meni, da so težave s financiranjem velika in nujna skrb, zlasti za nove države članice, ki 

težko izpolnjujejo zapletene zahteve kohezijske politike in pogosto nimajo dovolj lastnega 

(zasebnega ali javnega) kapitala za predfinanciranje subvencij Skupnosti glede na 

postopkovne težave in časovne omejitve pri izvajanju projektov, zaradi česar možni 

upravičenci ne morejo pridobiti ali zahtevati sredstev, ki bi jih lahko koristno uporabili;  

5. izraža zaskrbljenost, da je pomoč Skupnosti v nekaterih regijah slabo usmerjena, zaradi 

česar se položaj v njih kljub večletnem financiranju ne izboljšuje in se neprimerno zapravlja 

sredstva Skupnosti; 

6. predlaga, naj se v kohezijski politiki EU upošteva raznolikost potreb najrevnejših regij, pri 

čemer se pomoč prilagodi njihovim posebnim značilnostim in pogojem ter se izkoristi 

njihov potencial, da bi se lahko izvajali projekti, ki ustvarjajo trajne rezultate in resničen 

razvoj na podlagi večletnih razvojnih načrtov, ki ustrezno upoštevajo načrte za prostorski 

razvoj in druge politike Skupnosti; 

7. priporoča, naj se kohezijsko politiko EU prilagodi potrebam najbolj oddaljenih regij, kot so 

navedene v členu 299(2) prek posebnih in specifičnih ukrepov; podpira strategijo EU za 

pomoč njenim najbolj oddaljenim regijam in Komisijo poziva, naj hitro predloži podrobne 

podatke o vsebini napovedanega "tesnejšega sodelovanja", zlasti v zvezi z izboljšanjem 

konkurenčnosti najbolj oddaljenih regij in akcijskim načrtom za širšo sosesko; 

8. priporoča, naj regije in države članice za pospešitev gospodarske rasti, dodatne naložbe in 

zagotovitev uravnoteženega trajnostnega razvoja v najrevnejših regijah dajo prednost 

projektom, s pomočjo katerih bi te regije postale dostopnejše z zagotovljeno osnovno 

infrastrukturo, zlasti na področju prometa, informacijske tehnologije in telekomunikacij, pri 

čemer je treba upoštevati socialni in okoljski vpliv takih projektov; 

9. poziva države članice ter regionalne in lokalne organe, naj pri načrtovanju prihodnjih 

regionalnih razvojnih programov upoštevajo potrebo po uravnoteženem razvoju v 

posameznih regijah; meni, da je zlasti pomembno upoštevati posebne potrebe mestnih 

območij z ustrezno urbanistično politiko, vključno s stanovanjsko politiko za "revne 

predele", in izvajati ustrezno podeželsko politiko; 

10. meni, da je zlasti pomembno dodeliti mestom več pristojnosti na področju kohezijske 

politike, da se bodo lahko skupaj odzvala na posebne potrebe mestnih območij; v zvezi s 

tem poziva Komisijo in države članice, naj v celoti izrabijo možnosti programov celostnega 

razvoja, kjer je mogoče kohezijsko politiko neposredno povezati z mestnim načrtovanjem;  

11. spodbuja države članice, naj najrevnejše regije naredijo privlačnejše za vlagatelje s 



poudarjanjem naravnih in kulturnih dobrin teh regij, da bi se razvile tradicionalne oblike 

gospodarskih dejavnosti ob spodbujanju uravnoteženega mestno-podeželskega razvoja; zato 

poziva Komisijo, naj se bolj posveti opredeljevanju in podpiranju ukrepov za ohranjevanje 

posebnega znanja in običajev, ki jih vzdržujejo prebivalci v tistih regijah Evrope, ki 

zaostajajo v razvoju; 

12. pozdravlja osredotočanje na kohezijsko politiko za krepitev inovacijske zmogljivosti 

Skupnosti v obdobju 2007–2013; ugotavlja, da mora ta cilj veljati tudi za najrevnejše regije; 

zlasti poudarja, da je treba odpraviti razlike v tehnološkem razvoju v posameznih regijah, 

med regijami in v državah članicah s podpiranjem omrežij za tehnološko sodelovanje; 

13. Komisijo in države članice opominja, da je treba na podlagi vseh ocen kohezijske politike 

zagotoviti boljšo inovativno kohezijsko politiko v prihodnji razširjeni Uniji; opozarja, da se 

je treba osredotočiti na nove pojme teritorialnega razvoja in konkretnejše zamisli za 

podpiranje razvoja regionalne kritične mase okoli mestnih območij ali drugih regionalnih 

grozdov; opozarja tudi na to, da je treba pri uporabi strukturnih skladov uporabiti pristope, 

ki se bodo razlikovali glede na potrebe vseh regij;  

14. poziva Komisijo in države članice, naj podprejo projekte, ki krepijo regionalno zmogljivost 

za ustvarjanje in prevzem nove tehnologije, zlasti tiste, ki je povezana z varstvom okolja in 

razvojem naravnih virov ter zajema razširjanje modelov, ki temeljijo na manjši porabi 

energije in uporabi obnovljivih virov energije, kar bo tem regijam omogočilo doseg 

vodilnega položaja na področju ekoinovacij, ne da bi pri tem utrpele negativne posledice 

netrajnostnega razvoja, kot so jih v procesu razvoja utrpele druge regije; 

15. poudarja, da je na področju kohezijske politike za spodbujanje uravnoteženega razvoja 

pomembno teritorialno sodelovanje (čezmejno, nadnacionalno in medregionalno); v zvezi s 

tem spodbuja vzpostavitev mrež regionalnega in medsektorskega sodelovanja, v katere 

bodo vključene predvsem najrevnejše regije; 

16. poziva Komisijo, države članice in lokalne organe, naj v najrevnejših regijah spodbujajo 

podjetništvo z integriranim sistemom gospodarskih in socialnih spodbud za vlagatelje, pri 

tem pa opozarja, da je treba upravne postopke precej poenostaviti, zlasti kar zadeva 

vzpostavitev novih in razširitev obstoječih gospodarskih dejavnosti; 

17. spodbuja države članice, naj podpirajo podjetništvo v šolah in programe usposabljanja za 

bodoče podjetnike, ki so namenjeni predvsem mladim, ženskam, starejšim osebam in 

manjšinam, izpostavljenim socialni izključenosti; 

18. pozdravlja sprejem novih instrumentov, kot sta pobudi Skupna evropska sredstva za mikro, 

mala in srednje velika podjetja (JEREMIE) in Skupna evropska podpora za trajnostne 

naložbe v mestna območja (JESSICA); vendar opozarja, da sta se omenjena instrumenta v 

celoti začela izvajati pozno in da je ozaveščenost o možnosti, ki jih ponujata na lokalni in 

regionalni ravni, še vedno nizka; ugotavlja vse večje potrebo po tem, da se taki instrumenti 

objavijo in uporabljajo v čim širšem obsegu v državah članicah ter uporabljajo v skladu z 

dejanskimi razmerami v teh državah, pri čemer je treba upoštevati resnične potrebe 

morebitnih upravičencev in njihovo zmožnost, da te instrumente uporabijo v praksi; 

19. poziva Komisijo, naj okrepi prizadevanja za zagotovitev tehnične pomoči državam 

članicam in regijam z vzpostavitvijo primernega programa za usposabljanje; pozdravlja 

pobudo za skupno pomoč pri podpori projektov v evropskih regijah (JASPERS), ki 



zagotavlja pomoč pri izvajanju velikih projektov; 

20. pozdravlja nedavno sprejeto pobudo "Regije za gospodarsko spremembo" in zavezo, ki je 

bila v njej sprejeta, in sicer za razširjanje najboljših praks, ki so imele v preteklosti očiten 

pozitiven vpliv in so prispevale h regionalni gospodarski rasti; v skladu s tem poziva 

Komisijo, naj zagotovi vključitev najrevnejših regij v mrežo izmenjave najboljših praks, 

katerih opis naj se objavi na javni spletni strani v vseh uradnih jezikih Evropske unije; 

21. spodbuja države članice, naj vzpostavijo javno-zasebna partnerstva kot učinkovita sredstva 

za vključevanje zasebnega kapitala v financiranje regionalnih projektov; v zvezi s tem 

predlaga določitev preprostih in preglednih pravil, ki bodo urejala vzpostavitev takšnih 

partnerstev, ki dolgoročno vplivajo na javne finance; 

22. poziva Komisijo, da si bolj prizadeva za lažje razumevanje direktiv, pravil in smernic, s 

čimer bi se preprečilo napačno razlago in olajšalo izvajanje programa; 

23. spodbuja države članice in ustanove Skupnosti, naj še bolj poenostavijo postopke, da se 

zagotovi preglednost in učinkovitost dodeljevanja sredstev, ki morajo biti hitro na voljo 

končnim upravičencem; v zvezi s tem tudi predlaga, naj se v celoti uresniči zamisel o 

ustanovitvi centrov za stike in okrepijo postopki za nadzor uporabe sredstev;  poleg tega 

spodbuja države članice, naj delujejo v skladu z evropsko pobudo za preglednost in 

odgovornostjo upravljalnega organa za pripravo objave, v elektronski ali drugi obliki, 

seznama upravičencev, nazivov dejavnosti in zneska javnih sredstev, dodeljenih 

dejavnostim, kot je določeno v členu 7(2)(d) Uredbe Komisije (ES) št. 1828/20061, ki izvaja 

Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006; 

24. poziva države članice, naj zagotovijo učinkovito politično, tehnično in upravno usklajevanje 

ter dejansko upoštevanje načela partnerstva, ki bi prispevalo k dobremu upravljanju s 

sredstvi; izraža zaskrbljenost, ker v najrevnejših regijah primanjkuje pravilno delujočih 

mehanizmov za usklajevanje in partnerstvo; 

25. Komisijo in države članice opozarja, da je treba za zagotavljanje uravnoteženega razvoja 

vzpostaviti sinergijo med gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki na podlagi analiz 

razlogov za gospodarsko zaostalost, s posebnim poudarkom na brezposelnosti in njenih 

osnovnih strukturah, zlasti v najrevnejših regijah; 

26. poudarja, da je stopnja nezaposlenosti v nekaterih najrevnejših regijah EU nad 20 %; izraža 

zaskrbljenost zaradi dejstva, da brezposelnost zadeva zlasti najrevnejše regije ter je še vedno 

večja med ženskami in manjšinami, izpostavljenimi družbeni izključenosti; poziva države 

članice, naj zagotovijo pomoč za ženske na trgu dela ter odpravijo razlike med ženskami in 

moškimi pri plačah; poleg tega poziva, naj se pozornost nameni zlasti posebnemu položaju 

romskega prebivalstva, pri katerem je problem dolgotrajne brezposelnosti zelo pereč; 

27. poudarja, da je treba Evropski socialni sklad koristno uporabiti pri naložbah v človeški 

kapital v najrevnejših regijah, in sicer z zagotavljanjem boljšega izobraževanja, s stalnim 

večanjem ravni kvalifikacij, zlasti med mladimi, ženskami in starejšimi osebami ter 

predstavniki manjšin, ki so izpostavljeni družbeni izključenosti, in z vlaganjem v 

spremljevalne ukrepe ter z ustrezno pomočjo, javnimi storitvami in storitvami oskrbe, ki 

omogočajo boljše zaposlitvene priložnosti; 
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28. poudarja, da je treba spodbujati enake možnosti za ženske in moške na vseh stopnjah 

oblikovanja in izvajanja projektov, ki spadajo na področje kohezijske politike EU; 

29. ugotavlja, da je bilo leto 2007 proglašeno za evropsko leto enakih možnosti za vse, ter 

poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo projekte za večjo ozaveščenost o 

vključevanju načela enakosti spola v vse programe Skupnosti, zlasti tiste, ki vplivajo na 

ekonomsko in socialno kohezijo; 

30. poziva Komisijo, naj Parlamentu redno zagotavlja zanesljive statistične analize o posebnem 

položaju žensk in moških v najrevnejših regijah EU, da se zagotovi ustrezno spremljanje 

vpliva, ki ga ima kohezijska politika, v smislu izboljšanja življenjskih pogojev za vse 

družbene skupine; 

31. poziva Komisijo, naj izboljša sistem za ocenjevanje kohezijske politike in določi novi način 

merjenja regionalnega razvoja, ki bo temeljil ne le na BDP, ampak tudi na drugih 

kazalnikih, kot so stopnje brezposelnosti ter drugi količinski in kakovostni kazalniki, pri 

tem pa izboljša metodologijo za izračun paritete kupne moči, in sicer z oblikovanjem 

regionalnih, ne pa nacionalnih kazalnikov; 

32. poziva Komisijo, naj Parlamentu redno posreduje posodobljene, zanesljive in primerljive 

statistične podatke, na podlagi katerih bo lahko natančno ocenil napredek pri razvoju 

najrevnejših regij EU; 

33. poziva Komisijo, naj analizira vpliv kohezijske politike ter ob vmesnem pregledu proračuna 

Skupnosti leta 2009 in v naslednjem poročilu o ekonomski in socialni koheziji preuči 

vzroke za neželene rezultate, ki izhajajo iz politike Skupnosti, ter s tem zagotovi, da bo 

kohezijska politika v programskem obdobju 2007–2013 čim bolj učinkovita; 

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

 

 


