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Vpliv kohezijske politike EU na Severnem Irskem 
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politike EU na Severnem Irskem (2017/2225(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju vpliva kohezijske politike EU na Severnem Irskem,

– ob upoštevanju določb sporazuma iz Belfasta iz leta 1998 (Velikonočni sporazum),

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika ter člena 1(1)(e) sklepa konference predsednikov z 
dne 12. decembra 2002 o postopku odobritve samoiniciativnih poročil in Priloge 3 k 
temu sklepu,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenja Odbora za proračunski 
nadzor (A8-0240/2018),

A. ker kohezijska politika EU na Severnem Irskem deluje s pomočjo različnih 
instrumentov, med drugim Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega 
socialnega sklada, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo, programa PEACE za Severno Irsko ter obmejno regijo 
in čezmejnega programa Interreg;

B. ker je jasno, da je Severna Irska regija, ki je imela veliko koristi od kohezijske politike 
EU; ker je zelo dobrodošla zavezanost prihodnjemu financiranju v osnutku večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027, ki ga je pripravila Komisija;

C. ker je poleg običajnih sredstev iz kohezijskih skladov Severna Irska prejela zlasti 
sredstva, namenjena posebnim čezmejnim in medskupnostnim programom, vključno s 
programom PEACE;

D. ker je kohezijska politika EU, zlasti prek programa PEACE, odločilno prispevala k 
mirovnemu procesu na Severnem Irskem, podpira Velikonočni sporazum in še nadalje 
podpira spravo med skupnostma;

E. ker je bilo od oblikovanja prvega programa PEACE leta 1995 več kot 1,5 milijarde 
EUR namenjenih dvojnemu cilju spodbujanja kohezije med skupnostma, vpletenima v 
konflikt na Severnem Irskem in obmejnih irskih okrožjih, ter gospodarske in socialne 



stabilnosti;

F. ker je uspeh financiranja s kohezijskimi sredstvi EU delno posledica dejstva, da ta 
sredstva štejejo za „nevtralen denar“, ki torej ni neposredno povezan z interesi nobene 
od skupnosti;

1. poudarja, kako pomemben in pozitiven je prispevek kohezijske politike EU na 
Severnem Irskem, zlasti glede nudenja pomoči pri obnovi zapostavljenih mestnih in 
podeželskih območij, v boju proti podnebnim spremembam ter pri krepitvi stikov med 
skupnostma in čezmejnih stikov v okviru mirovnega procesa; zlasti ugotavlja, da je 
pomoč zapostavljenim mestnim in podeželskim območjem pogosto v obliki podpore 
novemu gospodarskemu razvoju, ki spodbuja na znanju temelječe gospodarstvo, kot sta 
znanstvena parka v Belfastu in Derryju/Londonderryju;

2. poudarja, da bo v sedanjem finančnem obdobju več kot 1 milijarda EUR finančne 
pomoči EU namenjena gospodarskemu in socialnemu razvoju Severne Irske in 
sosednjih regij, od katerih bo 230 milijonov EUR vloženih v program PEACE za 
Severno Irsko (s skupnim proračunom v višini skoraj 270 milijonov EUR), 
240 milijonov EUR pa v program Interreg V-A za Severno Irsko, Irsko in Škotsko (s 
skupnim proračunom v višini 280 milijonov EUR);

3. meni, da so posebni programi EU za Severno Irsko, zlasti program PEACE, ključnega 
pomena za podporo mirovnemu procesu, saj spodbujajo spravo in stike med 
skupnostma in čezmejne stike; ugotavlja, da so v zvezi s tem zlasti pomembni 
povezovanje med skupnostma, čezmejna družbena vozlišča in skupne storitve;

4. pozdravlja nadaljnje korake v okviru programa PEACE na Severnem Irskem in priznava 
prizadevanja vseh strani v okviru tega procesa; 

5. meni, da so imeli ukrepi za krepitev zaupanja med skupnostma ter ukrepi za mirno 
sobivanje, kot so skupni prostori in podporne mreže, ključno vlogo v mirovnem 
procesu, saj skupni prostori omogočajo obema skupnostma na Severnem Irskem, da se 
pri izvajanju skupnih dejavnosti združita v enotno skupnost in razvijeta vzajemno 
zaupanje in spoštovanje, kar pomaga premostiti vrzeli;

6. poudarja pomen lokalnega razvoja pod vodstvom skupnosti in pristopa od spodaj 
navzgor, s čimer se vse skupnosti spodbujajo k prevzemanju odgovornosti za projekte, s 
tem pa se krepi mirovni proces;

7. ugotavlja, da so vsi deležniki na Severnem Irskem zavezani ohranjanju ciljev kohezijske 
politike EU v regiji; v zvezi s tem poudarja pomen usklajenega upravljanja na več 
ravneh in načela partnerstva; 

8. vendar meni, da bi bilo treba storiti več za povečanje splošne ozaveščenosti o učinku 
financiranja EU na Severnem Irskem, njegove prepoznavnosti in nujnosti, zlasti s 
pomočjo obveščanja splošne javnosti o učinku projektov, ki jih financira EU, za 
mirovni proces in splošni gospodarski razvoj regije;

9. pozdravlja dejstvo, da sistemi upravljanja in kontrole v regijah delujejo pravilno in se 
zato finančna pomoč EU porablja učinkovito; kljub temu poudarja, da je treba poleg 
skladnosti pri ocenjevanju uspešnosti programa PEACE vselej upoštevati tudi njegove 
cilje;



10. meni, da je ne glede na tekoča pogajanja med EU in Združenim kraljestvom bistvenega 
pomena za Severno Irsko po letu 2020, da sodeluje v nekaterih posebnih programih EU, 
kot sta program PEACE in program Interreg V-A za Severno Irsko, Irsko in Škotsko, 
saj bi to zelo koristilo trajnostnemu gospodarskemu in socialnemu razvoju, zlasti na 
prikrajšanih, podeželskih in obmejnih območjih, ker bi prispevalo k zmanjšanju 
obstoječih vrzeli; poleg tega poziva, naj se v okviru večletnega finančnega okvira za 
obdobje po letu 2020 uporabijo vsi ustrezni finančni instrumenti, ki bi omogočili 
nadaljevanje ciljev kohezijske politike;

11. glede na dosežke posebnih kohezijskih programov EU za Severno Irsko meni, da bi se 
morala podpora EU teritorialnemu sodelovanju (brez poseganja v tekoča pogajanja med 
EU in Združenim kraljestvom) nadaljevati tudi po letu 2020, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
projekti in projekti, ki zajemajo vse skupnosti, predvsem zaradi dosežkov programa 
PEACE in programov Interreg, ki so še zlasti pomembni za stabilnost regije; se boji, da 
bi odprava teh programov ogrozila ukrepe za krepitev zaupanja med skupnostma in 
čezmejno sodelovanje ter posledično mirovni proces; 

12. poudarja, da 85 % sredstev za program PEACE in programe Interreg prihaja iz EU, zato 
meni, da je pomembno, da bi EU tudi po letu 2020 pomagala skupnostma na Severnem 
Irskem ter prevzela dejavno vlogo pri upravljanju razpoložljivih kohezijskih sredstev 
EU za financiranje dejavnosti obeh skupnosti na Severnem Irskem, s čimer bi pomagala 
pri premagovanju družbenega razkola; v zvezi s tem meni, da bi bilo treba ohraniti 
sredstva na ustrezni ravni tudi po letu 2020; poudarja, da je to pomembno za nadaljnja 
prizadevanja za utrditev miru; 

13. poziva Komisijo, naj promovira severnoirske izkušnje s kohezijskimi sredstvi, zlasti s 
programom PEACE, kot primer, kako EU obravnava spore in razkole med skupnostmi; 
v zvezi s tem poudarja, da je proces sprave na Severnem Irskem pozitiven primer za 
druga območja v EU, ki so doživela konflikte;

14. poudarja, da bi bilo treba dobro prakso s sredstvi iz kohezijskih skladov in programom 
PEACE obravnavati kot model EU in ga promovirati, da se odpravi nezaupanje med 
sprtimi skupnostmi in doseže trajni mir v drugih delih Evrope in celo po svetu;

15. meni, da je bistvenega pomena, da bi prebivalci Severne Irske, zlasti mladi, ohranili 
dostop do gospodarskih, družbenih in kulturnih izmenjav po vsej Evropi, zlasti do 
programa Erasmus+;

16. ugotavlja, da namerava Komisija v predlogu naslednjega večletnega finančnega okvira 
za obdobje 2021–2027 predlagati nadaljnje izvajanje programov PEACE in Interreg; 
poleg tega ugotavlja, da je aprila 2018 Združeno kraljestvo predložilo dokument s 
stališčem glede prihodnosti kohezijske politike, v katerem navaja, da je s pomočjo 
Izvajalske agencije Severne Irske, irske vlade in EU pripravljeno poiskati morebitne 
naslednike programov PEACE IV in Interreg V-A za obdobje po letu 2020, poleg tega 
pa se je zavezalo spoštovati obveznosti iz programov PEACE in Interreg v okviru 
sedanjega večletnega finančnega okvira;

17. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, skupščini in 
izvršnemu organu Severne Irske ter vladam in parlamentom držav članic in njihovih 
regij.


