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Uvod 
 
Ta delovni dokument je iz dveh delov. Prvi del obravnava osnovna načela in elemente, ki jih 
vsebuje predlog Komisije, ter različna vprašanja, ki jih zadeva razprava. Drugi del obravnava 
položaj v pogajanjih o posebni vsebini osnutka uredbe. 
 
I. OSNOVNA NAČELA IN ELEMENTI PREDLOGA 
 
(i) Ozadje 
 
Predlog Komisije za splošno uredbo močno sledi zaključkom Tretjega poročila o ekonomski 
in socialni koheziji1, ki ga je predstavila februarja 2004. Prikazuje koherentno splošno 
zgradbo strukturnih skladov, ki temelji na strateškem pristopu k naslednjim trem 
razsežnostim: 
 

– prednostna naloga, okrepljena v zvezi s širitvijo Unije, ki bi prikazala solidarnost med 
povezanimi državami in konvergentnimi regijami; 

 
– tesno razmerje med vsemi nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji ter 

lizbonskim in göteburškim dnevnim redom, ki bo vzpostavljeno z oblikovanjem 
regionalne konkurenčnosti in ciljem zaposlovanja; upoštevati bi moralo glavna 
neskladja v načinu njegovega delovanja in si prizadevati dopolniti cilj konvergence na 
preostalem območju Skupnosti; 

 
– krepitev teritorialnega sodelovanja. 

 

Tako je daleč najpomembnejša politika spodbujanja ciljev EU pri prebivalcih na lokalni ravni. 

(ii) Finančni vidiki 
 
Da bi te elemente popolnoma zajeli z načrtom, je treba preučiti bilanco proračuna, ki jo 
vsebuje predlog, čeprav morajo podrobne razprave o skupnem finančnem paketu potekati 
drugod.  
 
Komisija je predlagala, da se bo znesek za kohezijo ohranil kot odstotek evropskega BNP 
(bruto nacionalnega proizvoda). Tako bi se znesek 0,41 % BNP EU razdelil strukturnim in 
kohezijskim skladom, kar je enako 0,46 % pred transakcijami v posamezne kmetijske in 
ribiške instrumente, ki bodo financirani z 0,5 % BNP EU. 
 
Komisija za doseganje tega ni predlagala povečanja zgornje meje sredstev za proračun EU, ki 
bo ostal nespremenjen pri 1,24 % BNP, vendar pa predlaga povečanje uporabe tistih sredstev, 
ki nimajo zgornje meje.  
 
(iii) Razdelitev sredstev 
 
Komisija je predlagala naslednjo razdelitev sredstev: 
                                                 
1 Še neobjavljeno v UL, Bilten EU/2004/1/  1.3.131, (KOM(2004) 107 – C5-0092/2004). 
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Predlagana razdelitev sredstev za obdobje med letoma 2007–2013 

 znesek (v mrd. €) 
% skupnega 
zneska 

Cilj konvergence, 
od tega: 264,0 78,54 % 

regije z BDP pod 75 % povprečja EU25 177,8 52,90 % 
regije v „opuščanju“ (statistični učinek) 22,1 6,58 % 
kohezijski sklad 63,0 18,74 % 
najbolj obrobne regije 1,1 0,33 % 

Regionalna konkurenčnost in cilj zaposlovanja, 
od tega: 57,9 17,22 % 

regije v „opuščanju“ (brez cilja 1 z rastjo BDP) 9,6 2,85 % 
regionalni program (ESRR) 24,1 7,18 % 
nacionalni program (ESS) 24,1 7,18 % 

Cilj teritorialnega sodelovanja, 
od tega: 13,2 3,94 % 

čezmejno sodelovanje 4,7 1,40 % 
čezmejna vez s sosedskim instrumentom 1,6 0,48 % 
mednarodno sodelovanje 6,3 1,87 % 
mreže sodelovanja in izmenjava izkušenj 0,6 0,18 % 

Rezerva 10,1 3,00 % 
Tehnična pomoč 1,0 0,30 % 
SKUPNA KOHEZIJSKA POLITIKA 336,1 100,00 % 
 
 
(iv) Najpomembnejše spremembe v primerjavi s preteklim obdobjem 
 
Najpomembnejši novi elementi v predlogu so: 

– močnejše osredotočenje na cilj konvergence, ki pomeni skoraj 80 % skupnega zneska 
v primerjavi z malo manj kot 70 % v preteklem obdobju; 

– relativno zmanjšanje razdelitve za novo regionalno konkurenčnost in cilj zaposlovanja 
v primerjavi s starima ciljema 2 in 3: 23,8 % med letoma 2000–2006 v nasprotju s 
14,3 % za obdobje po letu 2007 (zunaj „uvajanja“, ki je bilo prej vključeno v cilj 1); 

– veliko povečanje sredstev za cilj teritorialnega sodelovanja v primerjavi s pobudo 
Interreg III iz prejšnjega obdobja, zato da bi se omogočilo: 

o povečanje čezmejnih programov po širitvi 

o novi sosedski instrument 

o večji pomen mednarodne razsežnosti 

– pobude Skupnosti, kot so URBAN, EQUAL in LEADER, so bile „vključene“ ali 
povezane v splošno načrtovanje; 

– povečano partnerstvo med pristojnimi regionalnimi, lokalnimi, urbanimi in drugimi 
javnimi organi, ekonomskimi in socialnimi partnerji ter drugimi telesi, kot so civilna 
družba, okoljski partnerji in nevladne organizacije; 
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– sprejetje načela „sorazmernosti“ tam, kjer je nadzor Skupnosti povečan ali zmanjšan v 
zvezi s količino denarja EU, ki je namenjen za projekt; 

– uvajanje strateškega pristopa, ki temelji na strateških smernicah Skupnosti o koheziji 
in nacionalnih strateških referenčnih okvirih;  

– poenostavljen in decentraliziran sistem oskrbe v zvezi z upravljanjem, nadzorom in 
načrtovanjem, s poudarkom na pogodbeni naravi načrtovanja; te spremembe bodo 
pomenile konec okvirov podpore Skupnosti in programskih dopolnil, ohranjeni bodo 
le operativni programi; 

– uporaba pomembne rezerve Skupnosti za kakovost in učinkovitost za nagraditev 
doseženega napredka v primerjavi z začetnim stanjem in nacionalne varnostne rezerve 
za kritje nepredvidene lokalne ali sektorske krize. 

 
Končno je treba opozoriti, da ni verjetno, da bi se prekoračitev programov v naslednjem 
obdobju zaradi pravila samodejnega prenehanja obveznosti (n + 2), ki bo ohranjeno, 
nadoknadila. Sredstva iz proračuna EU, ki ne bodo izplačana v dveh letih po preteku 
obveznosti, bodo dokončno izgubljena. 
 
II. STANJE 
 
Sedanja razprava Sveta o osnutku uredbe bo v smislu zgornjega posnetka glavnih elementov 
predloga v središče postavila dve najpomembnejši vprašanji: 
 

– razpravo o finančnih vidikih, ker je kohezijska politika eden od glavnih elementov 
finančnih načrtov; 

 
– politične vidike in vprašanje vodenja; ravnovesje med Skupnostjo in nacionalnim 

posredovanjem za doseganje ciljev kohezije in ravnovesje med Skupnostjo in 
državami članicami pri upravljanju in nadziranju politike Unije. 

 
Opisani sta spodaj, sledi jima pregled glavnih trditev v samem predlogu. 
 
(i) Finančna razprava 
 
Parlament nas v zvezi s finančnimi vidiki omejuje pri podrobnih razpravah, ki se začenjajo, 
zaradi dela Začasnega odbora za politične izzive in proračunska sredstva razširjene Unije 
2007–2013, ki še poteka. To omogoča Evropskemu parlamentu, da enoglasno obravnava to 
vprašanje. 
 
Razprava o tem področju je vseeno izjemno pomembna, ker je finančni paket pomemben 
sestavni element uspeha kohezijske politike. To je treba gledati v smislu groženj po 
zmanjšanjih proračuna, ki jih je predlagalo šest držav članic, ki so zahtevale zgornjo mejo pri 
1 % BDP. Vendar pa je ne glede na natančen znesek, o katerem so se dokončno strinjali, 
jasno, da bo proračun EU ostal zelo nizek. Celo pri 1,24 % BNP bi znašal le približno 2,5 % 
skupnih javnih izdatkov Unije. 
 
Vseeno je jasno, da bi vsako zmanjšanje proračuna EU najtežje prizadelo kohezijsko politiko, 



 

DT\550276SL.doc 5/9 PE 350.252v01-00 

 SL 

saj so bile odločbe o izdatkih za kmetijstvo (še en pomemben sestavni del proračuna EU) za 
obdobje do leta 2013 v glavnem že sprejete. O novem finančnem načrtu bi se bilo navadno 
treba dogovoriti, preden Komisija začne pripravljati predlog osnutka proračuna za leto 2007. 
V odsotnosti sporazuma bi se uporabljali letni proračuni, ki bi na koncu povzročili obdobje 
velike negotovosti in dvoma o večletnih programih strukturnih skladov. 
 
(i) Politična razprava 
 
Močno soglasje je, da bi Evropska unija morala imeti glavno vlogo pri zagotavljanju pomoči 
najrevnejšim regijam v Evropi. Vendar pa ostaja vprašanje o tem, kakšne ukrepe mora sprejeti 
EU zunaj cilja konvergence in do kakšne mere je treba politiko Unije določiti, upravljati in 
nadzirati centralno. Z drugimi besedami, ali je treba politiko zunaj cilja konvergence ponovno 
nacionalizirati in ali morajo biti države članice pri izvajanju preostale politike Skupnosti bolj 
gibljive, kot se jim zdi smiselno? 
 
O teh trditvah so potekale številne razprave po objavi poročila SAPIR1 poleti leta 2003. 
Obravnavala jih je Evropska komisija, ki se je po temeljiti preiskavi odločila za svojo sedanjo 
hipotezo, da bi Unija ostala „skupnost solidarnosti“ s prepričanjem, da predložitev Skupnosti 
ne zagotavlja le znatne dodane vrednosti v smislu ekonomske in socialne kohezije, ampak 
pomeni tudi pravo vrednost denarja za Unijo in države članice. Kohezijska politika EU 
pomeni bistveno manj kot 1 % skupnih javnih izdatkov v Evropi, vendar so strukturni skladi 
zaradi razmeroma skromnih sredstev vseeno sposobni izvajati pomemben vpliv na 
gospodarski razvoj. Kot je opozorila Komisija, kaže poročilo, da dosegajo regije, ki uživajo 
koristi kohezijske politike, dosegajo stalno višjo stopnjo rasti od povprečja EU. Še več, neto 
plačnice prejemajo od politike znatno finančno korist, saj se vsak potrošen euro nekajkrat 
povrne.2 
 
To razpravo je treba gledati v širšem smislu tako imenovane Lizbonske strategije, ki bi EU do 
leta 2010 spremenila v najbolj konkurenčno in dinamično gospodarstvo na svetu, ki temelji na 
znanju in je sposobno trajnostne gospodarske rasti z več in boljšimi delovnimi mesti ter večjo 
socialno kohezijo. Kakšna naj bo vloga kohezijske politike Unije pri doseganju tega cilja? Do 
kakšne mere bi morale biti države članice, regije in drugi socialnoekonomski akterji vključeni 
v strategijo?  
 
Predvsem je to odvisno od tega, ali priznavamo, da je partnerstvo sposobno dati rezultate, ki 
bi ustrezali našim ciljem. Razprava zadeva vprašanje, ali se je resnično koristno zanesti na 
pristop „od zgoraj navzdol“, da bi dosegli trajnostni gospodarski razvoj, in ali se ni bolje 
povsem vključiti v dejavno sodelovanje vseh zadevnih regionalnih in lokalnih akterjev v vsaki 
fazi postopka.  
 
Hkrati se ta obširnejša razprava kaže v sprejetih stališčih v zvezi s tehničnimi podrobnostmi o 
potekanju kohezijske politike Unije. Še vedno poteka razprava o tem, ali je potrebna bistveno 
večja poenostavitev postopkov in prožnejše izvajanje politike. Predvsem iz tega izhaja, ali je 
treba poudariti pristop Skupnosti ali nacionalni pristop in do katere mere je nujno ali zaželeno 

                                                 
1 Poročilo neodvisne študijske skupine vrhunskih strokovnjakov, ustanovljene na pobudo predsednika Evropske 
komisije julija 2003 v Bruslju. 
2 Euro 3, regije cilja 2. 
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izvajati nadzor iz centra. 
 
To ključno vprašanje je predmet naslednjih posebnih trditev. 
 
(iii) Morebitne posebne trditve v predlogu 
 
Pod predsedovanjem Nizozemske je obravnavanje predloga na ravni Sveta s poglobljenim 
pregledom besedila, ki ga je zagotovila delovna skupina za strukturne ukrepe, precej 
napredovalo. Čeprav je Parlament formalno izključen iz teh razprav, so se vseeno pojavili 
številni kazalci morebitnih področij nesoglasja. 
 
Ta so obravnavana spodaj s sklicevanjem na stališče Parlamenta, ki ga je ta sprejel v resoluciji 
v torek 22. aprila 2004 v zvezi s Tretjim poročilom o ekonomski in socialni koheziji1 Taka 
sklicevanja navajajo „odstavke“ te resolucije, medtem ko „členi“ veljajo za predlog Komisije 
KOM (2004) 492 konč. 
 
Partnerstvo (člen 10) 
 
To načelo je treba pozdraviti in zlasti tudi predlog, da bi države članice trdno vključile regije 
v dejavno partnerstvo, ne le v izvajanje strukturnih operacij, ampak tudi v priprave in 
spremljanje nacionalnega strateškega finančnega okvira. V zvezi s tem je EP v resoluciji 
izrazil „odobravanje predlogov o stopnjevanju partnerstva in sodelovanja med lokalnimi, 
regionalnimi, nacionalnimi področji vladanja in področji vladanja EU ter o spodbujanju držav 
članic, da uporabljajo možnost sklepanja tristranskih sporazumov, kadar je potrebno“. Izrazil 
je tudi prošnjo, da „Komisija razvije usklajena in zavezujoča pravila in kriterije za partnersko 
združenje in razvoj okvira uredb o strukturnih skladih med letoma 2007–2013 in hkrati 
zagotavlja učinkovito partnerstvo s financiranjem stroškov njihovega sodelovanja“ (odst. 94). 
 
Predlog o ohranitvi načela partnerstva je požel splošno odobravanje v Svetu in videti je 
obširno priznanje dodane vrednosti, ki lahko iz njega izvira. Vendar pa je vključitev Komisije 
na seznam partnerjev „katerega koli drugega telesa, ki prestavlja civilno družbo, okoljske 
partnerje, nevladne organizacije in telesa, ki so odgovorni za spodbujanje enakosti moških in 
žensk“ povzročila odpor. 
 
Subsidiarnost in sorazmerno posredovanje (člen 11) 
 
Na splošno je bilo pozdravljeno načelo sorazmernosti, pri čemer so upravni ukrepi in nadzori 
sorazmerno povezani z ravnijo financiranja EU, zato da se zmanjšajo stroški transakcij. 
Parlament si je pri tem pridržal stališče, da „mora Komisija ohraniti moč neodvisnega 
spremljanja izvajanja strukturnih posredovanj in njihove skladnosti z zakoni in cilji EU“. 
Vendar pa je obdržal pravico „izraziti svoje dokončno mnenje šele po seznanitvi s predlogi 

                                                 
1 Resolucija Evropskega parlamenta o Tretjem poročilu o ekonomski in socialni koheziji, 
torek 22. aprila 2004 (KOM (2004) 107 – C5–0092/2004 – 2004/2005(INI)), A5-0272/2004, 
P5_TA–PROV (2004) 0368. 

 



 

DT\550276SL.doc 7/9 PE 350.252v01-00 

 SL 

uredb o strukturnih in kohezijskih skladih“ (odst. 86). 
 
Nekatere države članice zahtevajo zdaj nadaljnjo poenostavitev in razširitev načela 
sorazmernosti. Dejansko bi to pomenilo zmanjšanje „nadzornih“ funkcij Komisije. 
 
Parlament je vedno menil, da je poenostavitev kohezijske politike prednostna in da bi moralo 
biti „za podjetja, univerze in nacionalne organizacije enostavneje, da sodelujejo v projektih, 
ne da bi uradništvo po nepotrebnem oviralo njihove dejavnosti, zahteve po poročilu plačil 
idr.“ (odst. 88). Vendar pa je ločnica med manj nadzora in sploh nič nadzora neznatna. 
 
Parlament mora preučiti, kako bo zagotovil vzpostavitev pravilnega ravnovesja. 
 
Dodatnost (člen 13) 
 
Soglasje, da bo dodatnost ostala ključno načelo kohezijske politike, je močno. Kot navaja 
predlog Komisije, „ne smejo prispevki iz strukturnih skladov ne smejo nadomestiti javnih ali 
enakovrednih strukturnih izdatkov države članice“. Prispevki EU morajo zato zagotoviti 
dodano vrednost k temu, kar je država v vsakem primeru že nameravala potrošiti. 
 
To je očitno težko nadzirati. Vendar pa je v zvezi s tem EP pokazal na „potrebo po posebni 
pozornosti za zagotovitev, da so zadevni državni in regionalni organi v skladu z načelom 
dodatnosti, pri čemer je treba sredstva Skupnosti dodati državnim sredstvom in jih ne dodeliti 
namesto njih ter zagotoviti Komisiji potrebne možnosti za nadzor“ (odst. 95). 
 
Zato je treba pozdraviti odločitev Komisije, da je treba to načelo spoštovati, zlasti pri uporabi 
nacionalnega strateškega finančnega okvira. Vendar pa se zdi nenavadno, da je treba 
srednjeročno preverjanje omejiti na cilj „konvergence“ in ne uporabiti za cilj regionalne 
konkurenčnosti in zaposlovanja. To velja še zlasti v primeru, da je naloga tega cilja spodbujati 
bolj uravnovešen razvoj. 
 
Dejansko je bilo poudarjeno, da bi ta ideja lahko bila v nasprotju z načelom enakega 
obravnavanja in da bi lahko diskriminirala revnejše države članice. 
 
Nediskriminacija (člen 14) 
 
Predlog Komisije o enakopravnosti moških in žensk ter vključitev spolne enakopravnosti je že 
sprejet del pravnega reda Skupnosti. Prejetih je bilo že veliko zahtev po razširitvi tega načela 
na druge družbene skupine. Parlament je sam opozoril, da je treba „spodbujati vključitev 
deprivilegiranih skupin v družbo in odstraniti ovire za dostop hendikepiranih oseb“ (odst. 19). 
 
Zato mora Parlament te zahteve pozorno preučiti. 
  
Strateške smernice Skupnosti o koheziji (člena 23–24) 
Nacionalni strateški referenčni okvir (člena 25–26) 
 
Parlament je dosledno iskal izboljšave usklajevanja regionalne politike z drugimi sektorskimi 
politikami in se je v tej zvezi strinjal, da bo „osredotočenje regionalne politike na omejene 
teme pri obstoju obširne kohezijske strategije spodbujala koherenco in dopolnjevanje“ (odst. 



 

PE 350.252v01-00 8/9 DT\550276SL.doc 

SL 

74). Posebno v resoluciji je zaključil s „sprejetjem vseevropskega strateškega dokumenta o 
kohezijski politiki in pripravami strateških dokumentov o politiki s strani držav članic“ (odst. 
87). 
 
Kot smo že razpravljali, nekatere države članice nasprotujejo takšni strategiji, ki je usmerjena 
na Skupnost, in se zavzemajo za bolj nacionalni pristop. V zvezi s tem vprašanjem je EP ostal 
dosleden in trden. Zato v resoluciji „odobrava priznanje Komisije, da evropska regionalna 
politika zadeva vse regije in države članice Unije, in izraža zadovoljstvo, da ni bila 
predlagana nobena ponovna nacionalizacija kohezijske politike“ (odst. 4). 
 
Predlog Komisije ne določa podrobneje ključnih elementov strateških smernic. Treba bo 
preučiti, ali bi bilo koristno, da bi ta uredba podrobneje obravnavala načine doseganja glavnih 
kohezijskih ciljev ali je treba to pustiti do sprejetja strateških smernic. 
 
V vsakem primeru je jasno, da postopek, ki je predviden za sprejetje teh smernic – postopek 
soglasja po členu 161 Pogodbe – ni dovolj ustrezen za zahtevo Parlamenta po enakopravnem 
partnerstvu. Kot je izjavil EP, mora biti „evropski strateški dokument za kohezijo predmet 
evropskega prava, ki uteleša polno zakonodajno sodelovanje Evropskega parlamenta, kot je 
predvideno v členu III-119 osnutka Pogodbe o Ustavi za Evropo“ (odst. 89). 
 
V zvezi z nacionalnim strateškim referenčnim okvirom je natančno ravnovesje med 
predlaganimi strateškimi in operativnimi oddelki ter vsebino vsakega od njih že povzročilo 
številna stališča. V zvezi s tem bi Parlament želel ponovno predložiti svoje mnenje, da ostaja 
„dobro upravljanje strukturnih skladov“) njegova prevladujoča skrb (odst. 91). 
 
Strateško nadaljnje ukrepanje in letna razprava (členi 27–30) 
 
Ni videti, da bi predlog Komisije o letnem poročilu držav članic, letnem poročilu Komisije in 
letnem pregledu odobravala večina držav članic. Namesto tega se zdi, da gre za veliko 
podporo za triletni interval. 
 
Parlament je z odobravanjem že odgovoril na predlog „za letni pregled s strani evropskih 
institucij v zvezi z razpravljanjem o doseženem napredku; predlaga, da bi ta pregled lahko 
potekal med spomladanskim zasedanjem Evropskega sveta po posvetovanju s Parlamentom“ 
(odst. 90). 
 
Ocenjevanje (členi 45–47) 
 
V zvezi z ocenjevanjem je EP pozval zlasti „Komisijo, da pripravi postopke za naslednje 
načrtovano obdobje o preverjanju dodatnosti, ki so uporabnejši, vključeni v okvire 
načrtovanja, spremljanja in ocenjevanja ter primerni za uporabo z razpoložljivimi 
proračunskimi in statističnimi podatki“. Prav tako je pozval Komisijo, „da razvije posebne 
ukrepe, kot so sankcije, da zagotovi skladnost s tem načelom“ (odst. 97). 
 
Zdaj se zdi, da so predlogi Komisije, zlasti v zvezi s predhodnimi ocenjevanji, naleteli na 
odpor držav članic, ki jih štejejo za nepotrebne in obremenjujoče. Te države članice se 
zavzemajo za ohranitev sedanjih prožnejših ureditev. 
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Rezerva Skupnosti za kakovost in učinkovitost (člen 48) 
 
Rezerva za kakovost in učinkovitost je pomemben del predloga Komisije, ki jo je v resoluciji 
podprl Parlament kot mehanizem nagrajevanja napredka (odst. 96). 
 
Večina držav članic tej ideji nasprotuje. Vendar je zagotovo treba ohraniti nekaj učinkovitih 
varoval za ohranitev osredotočenja na različne cilje.  
 
Nacionalna varnostna rezerva (člen 49) 
 
Parlament je posebno pozdravil „ustanovitev nacionalnih rezerv, ki bi odgovarjale 
nepričakovanim sektorskim in lokalnim šokom, če imajo ti skladi resnično bistvo in niso le 
simbolične kretnje“ (odst. 96). 
 
Zdaj se zdi, da se države članice strinjajo, da so te rezerve neobvezne in da se državam 
članicam da možnost odločanja, ali bodo tako rezervo ustanovile ali ne. 
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