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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Zakonodajno ozadje

Predlog Komisije o splošnih določbah, ki veljajo za Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in kohezijske sklade predstavlja splošno osnovo za 
reformo strukturnih skladov. "Kohezijski zakonodajni paket" sestavlja uredba za Evropski 
sklad za regionalni razvoj1, uredba za Evropski socialni sklad2, uredba za kohezijski sklad3 ter 
uredba, ki vzpostavlja okvir za delovanje čezmejnega organa za upravljanje programov 
sodelovanja4.

V februarju 2004 je Komisija predstavila dva predloga, katerih cilj je ambiciozna kohezijska 
politika razširjene unije s 27 ali več državami članicami. Prvič, v predlogu finančnega načrta 
razširjene unije s 27 državami članicami za obdobje od 2007 do 2013 [KOM(2004)0101] je 
336,1 milijarde evrov (kar ustreza 373,9 milijarde evrov pred transferji predlaganim enotnim 
instrumentom podeželja in ribolova) dodeljenih za podporo treh prioritet reformirane 
kohezijske politike Drugič, tretje kohezijsko poročilo [KOM(2004)0107] vsebuje predlog 
prioritet in sistem izvedbe programov nove generacije v okviru kohezijske politike za obdobje 
2007-2013.

Predlog splošnih določb o ESRR, ESS in kohezijskem skladu razlikuje med temi tremi skladi 
in podporo ribištvu, kmetijstvu in okolju v okviru financiranja za "ohranitev in upravljanje 
naravnih virov". Zato je Komisija predlagala, da je pomoč ribištvu za obdobje od 2007 do 
2013 zbrana v novem Evropskem skladu za ribištvo, ki bo nadomestil trenutni finančni 
instrument za usmerjanje ribištva. Financiranje ribištva iz Evropskega sklada za ribištvo se bo 
tako vodilo ločeno pod svojo proračunsko postavko. Komisija je ocenila, da bodo pričakovani 
izdatki za SRP znašali 7,6 milijarde evrov, od tega je 4,963 milijard evrov predvidenih za 
Evropski sklad za ribištvo.

Izzivi nove kohezijske politike

Potreba po ponovni proučitvi pravil kohezijske politike je deloma nastala na osnovi širitve 
EU, ki je prinesla s seboj velike izzive. Širitev bo imela znaten vpliv na izvajanje ukrepov, 
povezanih s ciljem konvergence, katerega mejna vrednost BDP na prebivalca bo še vedno pod 
75 % povprečja EU. Tretje kohezijsko poročilo navaja, da 92 % državljanov v novih državah 
članicah živi v regijah, ki imajo BDP na prebivalca nižji od 75 % povprečja EU s 25 
članicami. To bo vplivalo na 18 regij, katerih BDP na prebivalca je bil pod 75 % povprečja 
EU pred širitvijo, saj ne bodo več dosegale mejne vrednosti cilja konvergence. Komisija je 
predlagala prehodni mehanizem, ki bi takšna "statistično prizadeta" območja še naprej 
vključeval v območja s ciljem konvergence do konca leta 2013.

Širitev je zanimiva priložnost za celotno Unijo, vendar 12,5 % zmanjšanje povprečnega BDP 
Unije, ki je neposredna posledica pridružitve 10 novih držav članic, jasno postavlja izziv novi 

  
1  KOM(2004)0495.
2  KOM(2004)0492.
3  KOM(2004)0494.
4  KOM(2004)0496.
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kohezijski politiki, ki se mora nemudoma in učinkovito spopasti s pomembnimi socialno-
ekonomskimi razlikami znotraj razširjene EU.  

Bolj strateški pristop

Da bi odgovorili na izzive bodoče kohezijske politike, Komisija predlaga novo arhitekturo, ki 
temelji na strateškem pristopu in medtem ko v celoti upošteva lizbonsko in göteborško agendo 
racionalizira kohezijsko politiko z določanjem prioritet, zagotavljanjem usklajevanja s 
sistemom gospodarskega in socialnega upravljanja ter omogočanjem rednega in odprtega 
pregleda nad doseženim napredkom.
Komisija zato predlaga, da Svet po posvetovanju s Parlamentom o predlogu Komisije, 

sprejme splošni strateški dokument, ki bo državam članicam in regijam določal jasne 
prioritete. Komisija pa bo objavila letno zbirno poročilo o napredku držav članic.
Prednostne teme programov se določijo v okviru treh novih ciljev kohezijske politike:
konvergenca, regionalna konkurenčnost in zaposlovanje ter regionalno sodelovanje.
Predlagan proračun za vse te cilje je 336,1 milijarde evrov (0,41 BND EU).

Cilj konvergence vključuje regionalne in nacionalne programe ESRR, ESS in kohezijskega 
sklada, vključno s posebnim programom za najbolj obrobne regije. Proračun za ta cilj znaša 
264 milijard evrov (78,5 %). Regionalna konkurenčnost in zaposlenost temelji na programih 
ESRR in nacionalnih programih ESS. Predviden proračun znaša 57,9 milijarde evrov (17,2 
%). Regijsko sodelovanje pa bodo krili čezmejni in nadnacionalni programi ter mreža 
programov ESRR. Predviden proračun znaša 13,2 milijardi evrov (3,94 %).

Poenostavitev sistema upravljanja ter večja decentralizacija odgovornosti oz. prenos 
odgovornosti na partnerje v državah članicah, regijah in lokalnih oblasteh sta 
najpomembnejša cilja reforme. Načrtovanje programov bo poenostavljeno s spremembo vlog 
različnih akterjev: Svet sprejme strateške smernice, na osnovi katerih države članice 
pripravijo strateške nacionalne okvirne dokumente za pogajanja s Komisijo. Komisija nato 
sprejme nacionalne in regionalne programe za vsako državo članico, vendar opredeli 
programe samo na ravni prioritet. Spodbujanje poenostavitve načrtovanja programov poteka 
tako, da so bodoča posredovanja ESRR in ESS usmerjena v vključitev le enega sklada na 
program, v nasprotju s sedanjimi programi, kjer sodeluje več skladov. Financiranje 
programov je neposredno povezano z glavno domeno posameznega sklada.  

Upravičenost in ribiški sektor

Komisija predlaga, da razporeditev finančnih virov, namenjenih za kohezijsko politiko, na 
države članice poteka na osnovi objektivnih meril, ki jih je Berlinski Svet (1999) določil za 
ugotavljanje prioritet na področju konvergence (BDP na prebivalca pod 75 % BDP 
Skupnosti), vendar pa se mora začasno upoštevati tudi statistični vpliv širitve. Nadalje 
Komisija predlaga, da je dodelitev virov državam članicam za cilj "regionalna konkurenčnost 
in zaposlovanje" odvisna od ekonomskih, socialnih in območnih kriterijev Skupnosti.
Razporeditev virov za tretji cilj pa bo potekala na osnovi primerjave števila prebivalstva, ki
živi v regiji, ki je upravičena do pomoči, in celotnega števila prebivalstva držav članic.

Ker se je velik delež finančnih virov za ribištvo prenesel na Evropski sklad za ribištvo, bo 
vloga strukturnih skladov v tem kontekstu le še dopolnilna.  V skladu s členom 3(3) v 
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predlogu je pomoč skladov namenjena predvsem preusmeritvi območij, ki so odvisna od 
ribištva, na druge netradicionalne gospodarske dejavnosti. Kljub vsemu je treba pri uporabi 
intervencijskih meril v okviru kohezijske politike upoštevati razločljivost socialno-
ekonomskih problemov v ribiškem sektorju, katerih vzrok je pogosto mehanizem skupne 
ribiške politike in zmanjševanje staleža. Ribiški sektor se bo lahko soočil z začasno krizo tudi 
v relativno bogatih državah. Nadalje je treba v skladu s predlogom Komisije posebno in enako 
pozornost nameniti specifičnim območnim karakteristikam, ki so tipične za najbolj obrobne 
regije Unije, malo naseljene dele na oddaljenem severu Unije kot tudi otoke, gorovja in 
obmejna območja Unije.

Evropski Parlament je bil pozvan, da odobri ta predlog, kar pomeni, da ne more predlagati 
predlogov sprememb.  Vendar pa v prizadevanju , da bi povečali vlogo strukturnih skladov pri 
podpori Evropskega sklada za ribištvo, vaš poročevalec predlaga, da se koncept regionalne 
konkurenčnosti in zaposlovanja uvede izključno na območjih, ki so v fazi prestrukturiranja, to 
pomeni, da prehajajo iz tradicionalnih na netradicionalne dejavnosti.  Na ta način se zagotovi, 
da ukrepi v okviru skupne ribiške politike v enaki meri prizadenejo območja, ki so znotraj ali 
zunaj območja, ki zapade pod cilj konvergence.  Vaš poročevalec meni, da imajo v takšni 
situaciji strukturni skladi lahko pomembno vlogo pri podpori Evropskega sklada za ribištvo.

Sklepi

Na splošno poročevalec pozdravlja strateško reformo kohezijske politike, ki naj bi na prvi 
pogled uvedla racionalizacijo in transparentnost v organizacijo in uporabo strukturnih 
skladov. Poročevalec se prav tako strinja s Komisijo o nujni nadaljnji decentralizaciji 
odgovornosti in prenosu te na partnerje v državah članicah, regijah in lokalnih oblasteh. Po 
drugi strani pa poročevalec ni prepričan, da bo poenostavitev upravljanja tudi zmanjšala 
upravne težave, s katerimi se soočajo najrevnejše regije pri uporabi strukturnih skladov s 
svojimi skromnimi viri.
Kar zadeva ločitev Evropskega sklada za ribištvo od strukturnih skladov in prenos 
financiranja ribištva na Evropski sklad za ribištvo se zdi to dober začetek za bolj učinkovito 
izrabo virov ter povečanje preglednosti financiranja.
Akcije, ki so potrebne za prestrukturiranje ribiškega sektorja kot tudi izboljšanje delovnih in 

življenjskih pogojev na območjih, kjer ribištvo še vedno igra pomembno vlogo, bo financiral 
Evropski sklad za ribištvo.
Poleg tega strukturni skladi podpirajo diverzifikacijo kmetijskega gospodarstva in območij, 
odvisnih od ribištva, v smeri netradicionalnih dejavnosti.
To pojasnjuje funkcije in komplementarno vlogo različnih skladov, ki imajo vpliv na ribištvo, 

vendar to ne sme imeti škodljivega vpliva na splošno raven financiranja, ki je trenutno na 
voljo za ribištvo v okviru strukturnih skladov, vključno s finančnim instrumentom za 
usmerjanje ribištva.
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