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1. Zgodovina
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), ustanovljen leta 1975 po prvi širitvi Evropske 
unije, je zaznamoval začetek izvajanja evropske regionalne politike. Finančni zneski, 
dodeljeni v sklad, so naslednjih deset let ostali skromni, vse do sprejetja Delorsovega paketa I 
leta 1988, s katerim so se proračunska sredstva za strukturne sklade za obdobje 1988-1993 
podvojila. Od takrat dalje se sredstva, namenjena regionalni politike, še predvsem ESRR, 
nenehno zvišujejo, da bi se ustrezno odzvali na izzive, ki jih prinašajo ekonomska in 
monetarna Unija ter nadaljnje širitve, predvsem pa zato, da bi prispevali k gospodarski in 
družbeni koheziji Evropske skupnosti.

V členu 158 Pogodbe ES je Skupnosti zastavljen cilj širjenja "skladnega razvoja na celotnem 
prostoru Skupnosti" preko krepitve gospodarske in družbene kohezije. Po členu 160 Pogodbe 
ES je bil ESRR ustanovljen z namenom "pomoči pri odpravljanju največjih razvojnih 
neravnovesij v regijah" in torej predstavlja glavni instrument regionalne politike Skupnosti.

2. Predstavitev predloga Uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, KOM(2004) 
495
Komisija je predstavila svoj predlog reforme kohezijske politike v obliki ene splošne in štirih 
specifičnih uredb. Uredba, v kateri so splošne določbe za Evropski sklad za regionalni razvoj, 
Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad1, je ključni sestavni del predlogov. Uredba o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj je torej specifična uredba, ki dopolnjuje splošne 
določbe o ESRR in se sklicuje na člene omenjene splošne uredbe.
Delovanje ESRR je osredotočeno na prednostne naloge Unije, kot so bile opredeljene v 
Lizboni in Göteborgu. Od zdaj naprej bo z namenom poenostavitve regionalne politike vsak 
program financiran samo iz enega sklada.

ESRR prispeva k financiranju treh novih ciljev.

ESRR skupaj s Kohezijskim in Evropskim socialnim skladom prispeva k doseganju cilja 
konvergence (čl. 4)2. Pomoč je prvenstveno namenjena trajnostnemu gospodarskemu razvoju 
preko podpiranja programov, osredotočenih na infrastrukturo in nove vidike, kot so 
raziskovanje, inovacije in preprečevanje naravnih ter tehnoloških tveganj.

Cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja (čl. 5) se financira iz ESRR in ESS. Komisija 
predlaga dvojni pristop: po eni strani programe regionalnega razvoja, katerih namen je 
krepitev konkurenčnosti in privlačnosti regij ter ki se financirajo izključno iz ESRR. Ti 
regionalni programi so oblikovani na podlagi treh prednostnih tem: podpori inovacijam in 
gospodarstvu znanja; zaščiti okolja in preprečevanju naravnih ter tehnoloških tveganj; širjenju 
dostopa do prevoznih in telekomunikacijskih storitev splošnega gospodarskega interesa tudi 
izven urbanih središč.
Po drugi strani pa se bodo iz ESS financirali nacionalni programi, katerih cilj je podpiranje 
prilagodljivosti delavcev in podjetij na podlagi evropske strategije za zaposlovanje.
Pod cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja se uvrstijo tiste regije, ki jih ne pokriva 
cilj 1, kot tudi tiste regije, ki zaradi gospodarskega napredka niso več upravičene do sredstev 

  
1 KOM(2004) 492.
2 Znesek, namenjen doseganju konvergence, znaša 264 milijard eurov, od česar je 201 milijarda namenjena ESRR in ESS (oziroma 76% skupnih 
sredstev za doseganje konvergence), preostanek pa (63 milijard eurov) Kohezijskemu skladu.
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za doseganje konvergence. Te regije bodo do leta 2013 prejemale prehodno, postopno 
zmanjšujočo se pomoč v okviru doseganja ciljev regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja 
(phasing-in).
Znesek, namenjen regionalni konkurenčnosti in zaposlovanju, se razdeli na: 83,44% za 
financiranje regij, ki ne spadajo pod cilj konvergence, in 16,56% za regije v okviru 
financiranja phasing-in. V splošni uredbi1 je se sredstva med ESRR in ESS delijo po 
naslednjem ključu:

• sredstva za financiranje regij, ki ne spadajo pod cilj konvergence, se razdelijo na enaka 
deleža med ESRR in ESS;

• sredstva za financiranje phasing-in se prav tako razdelijo med ESRR in ESS, pri 
čemer lahko delež ESS predstavlja do 50% razpoložljivih sredstev.

Evropsko teritorialno sodelovanje (čl. 6) je cilj, nastalega na podlagi uspeha pobude 
Skupnosti INTERREG III, bo organiziran z nadnacionalnimi, čezmejnimi in medregijskimi 
elementi ter bo v celoti financiran iz ESRR, v katerem je zanj namenjenih 13,2 milijarde 
eurov oziroma 3,94% celotnega zneska, dodeljenega vsem trem ciljem skupaj.2

Na koncu pa uredba predvideva specifične določbe o posebnih teritorialnih značilnostih (čl. 8, 
9, 10, 11):

V zvezi z urbano dimenzijo (čl. 8) ESRR "podpira razvoj participativnih, integriranih strategij 
za reševanje velikega števila gospodarskih, okoljskih in socialnih problemov v strnjenih 
mestnih naseljih".3 Delovanje v okviru mestnih področij je torej del operativnih programov, ki 
se financirajo iz ESRR4, saj specifični programi, kot je pobuda Skupnosti URBAN5, ne 
obstajajo več.Člen 8(2) navaja, da se z odstopanjem od člena 33(2) splošne uredbe podpora iz 
ESRR ukrepom iz cilja urbane dimenzije, ki spadajo v okvir uredbe o Evropskem socialnem 
skladu v naslov "konkurenčnosti in zaposlovanja", poveča za 10 %.

Sredstva ESRR so namenjena tudi podeželskim območjem in območjem, odvisnim od ribištva 
(čl. 9). Namenjena so spodbujanju širjenja gospodarskih dejavnosti takšnih območij6. Države 
članice in regije morajo zagotoviti dopolnjevanje in skladnost med ukrepi, ki se sofinancirajo 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za ribištvo, ter 
programi, ki se sofinancirajo iz ESRR.

Sicer regionalni programi, sofinancirani iz ESRR, ki zadevajo območja z naravnimi ovirami 
(čl. 10) v okviru cilja konkurenčnosti, sodelujejo pri "financiranju naložb, katerih namen je 
izboljšanje dostopnosti, spodbujanje in razvoj gospodarskih dejavnosti povezanih s kulturno 
dediščino, pospeševanje trajnostne rabe naravnih virov in spodbujanje turizma"7.

Poleg tega pa so specifičnega financiranja ESRR deležne še najbolj obrobne regije (čl. 11), ne 
glede na to, ali dosegajo cilj konvergence, in sicer za njihovo vključevanje v notranji trg in 

  
1 Člen 17, KOM(2004) 492.
2 V programskem obdobju 2000-2006 se INTERREG III v celoti financira iz ESRR in ima na razpolago sredstva v obsegu 4,875 milijard eurov.
3 Člen 8, KOM(2004) 495.
4 Člen 36(4)(b), KOM (2004) 492 končno.
5 Za URBAN so za obdobje 2000-2006 na voljo sredstva v višini 739 milijonov eurov.
6 Člen 9, KOM(2004) 495.
7 Člen 10, KOM(2004) 495.
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zaradi upoštevanja njihovih specifičnih omejitev1. 0,42% sredstev, dodeljenih za doseganje 
cilja konvergence, je tako namenjenih najbolj obrobnim regijam.

Vzporedno z zgornjimi mejami za sodelovanje v ESRR, so za prispevke ESRR predvideni 
dodatki2: dodatek v višini 10% za ukrepe medregionalnega sodelovanja v okviru ciljev 
konvergence in konkurenčnosti; dodatek v višini 5% v okviru cilja konkurenčnosti za 
območja z naravnimi ovirami z nizko ali zelo nizko poseljenostjo in območja, ki so do 30. 
aprila predstavljala zunanje meje. Dodatki za ta različna območja se lahko seštevajo do 
omejitve sodelovanja Skupnosti v višini največ 60%.

V členu 7 so iz prispevkov ESRR izključeni: DDV, obresti za dolgove, nakup zemljišč v 
znesku, ki presega 10 % celotnih upravičenih izdatkov, nastalih v okviru obravnavanega 
projekta, nakup stanovanja in razgradnja jedrskih elektrarn.

• Dodeljevanje sredstev iz ESRR

Dodeljevanje sredstev iz ESRR za obdobje 2007-2013

Znesek v milijardah 
eurov

% cilja

Cilj konvergence:
- Regije z BDP, nižjim od 75% povprečja Skupnosti: ESRR in ESS
- Statistični učinek: ESRR in ESS
- Kohezijski sklad

264
178.9

22.1
62.99

67.8%
8.4%
23.8%

Cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja:
- Regije, ki ne spadajo pod cilj konvergence: ESRR in ESS

- Phasing-in: ESRR in ESS

57.9
48.3

ali 24,15 za ESRR
9.5

83.4%

16.6%

Evropsko teritorialno sodelovanje:

- ESRR 13.2

  
1 Člen 11, KOM(2004) 495.
2 Člen 52(1), KOM(2004) 492.
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Pripombe in predlogi

Komisija je s svojim predlogom uspela učinkovito in uravnoteženo uskladiti kohezijsko 
politiko s prednostnimi nalogami iz Lizbone in Göteborga (med njimi: konkurenčnost, 
dostopnost, zaposlovanje in socialno vključevanje, zaščita okolja in preprečevanje tveganj).
V besedilu členov 4, 5 in 6 so povzete teme in področja posredovanja ESRR, ki se zdijo 
skladni z njegovimi cilji.
Vredno je izpostaviti in okrepiti nekatera temeljna načela, kot so usmerjenost posredovanj, 
dodatnost in partnerstvo.

Sledeča vprašanja pa vsekakor zaslužijo poglobljeno obravnavo.

• Urbana dimenzija

Čeprav so sredstva, ki so na razpolago za to vprašanje, mnogo večja od tistih, namenjenih 
pobudi URBAN (za URBAN je bilo za obdobje 2000-2006 na razpolago 739 milijonov 
eurov), se nam zdi, da bi morali urbano dimenzijo bolj upoštevati, saj bodo novi projekti 
zadevali številne državljane, ki živijo v mestih. V ta namen želi poročevalec bistveno okrepiti 
urbano dimenzijo preko:

• uvedbe obveznega minimalnega zneska sredstev, ki jih je vsaka država članica dolžna 
nameniti za urbano dimenzijo znotraj operativnih programov;

• dviga meje za podporo ESRR za ukrepe v urbanih področjih, financirane iz ESS; v 
predlogu Komisije je trenutna zgornja meja 10% (člen 8(2)); tako bi mestom 
omogočili bolj prilagodljiv način opredeljevanja primernih ukrepov za reševanje 
lokalnih izzivov;

• večje vpletenosti lokalnih skupnosti v pripravo nacionalnih strateških referenčnih 
okvirov, s katero bi zagotovili spoštovanje načela partnerstva;

• vključitve velikih mest v vse prednostne naloge za financiranje ESRR. V tem 
predlogu, natančneje v členu 5(3) o prednostnih nalogah za intervencijo ESRR, velika 
mesta niso vključena v projekte, osredotočene na dostop do telekomunikacijskih in 
prometnih storitev splošnega gospodarskega interesa. Ob upoštevanju njihove ključne 
vloge pri regionalnem razvoju poročevalec meni, da je nujno potrebno vključiti tudi 
velika mesta v prednostne naloge ESRR.

• Invalidne osebe

Poročevalec se strinja, da bi moral biti ESRR ključno orodje za zmanjševanje in blažitev 
socialne izključenosti invalidnih oseb na vseh področjih življenja. Da bi strukturni skladi ne 
vodili k ustvarjanju novih ovir za invalidne osebe, predlagamo naslednje:

• jasno referenco, s katero bi povezali zahteve po dostopnosti za invalidne osebe 
k dodeljevanju sredstev. Posebej bi bilo treba obravnavati vključitev meril 
dostopnosti pri projektih za razvoj naselij.



PE 353.363v01-00 6/6 DT\552546SL.doc

SL

• vključitev specifične zaveze k odpravljanju ovir, s katerimi se soočajo 
invalidne osebe pri dostopanju do blaga, storitev in zgradb, v člen 2, ki določa 
namen ESRR.

• Okolje

Osnutek uredbe o ESRR odpira nekaj možnosti za financiranje v svojih treh ciljih, kot recimo 
spodbujanje biotske raznovrstnosti in varstva narave (v okviru cilja konvergence) in razvoj 
infrastrukture, povezane s programom Natura 2000 (v okviru cilja regionalne 
konkurenčnosti). Te izrecne omembe biotske raznovrstnosti in programa Natura 2000 so 
dobrodošle.

Da bi okrepili okoljski vidik kohezijske politike, bi morali zaščito in izboljšanje okolja 
izrecno omeniti v vseh zadevnih členih.

Omemba "trajnostnega gospodarskega razvoja" v členu 5(2) je vprašljiva, saj poročevalec 
meni, da bi moralo vlaganje Natura 2000 poleg neposrednih gospodarskih koristi prinesti 
izboljšave tudi širši javnosti, recimo na področjih zdravstva in izobraževanja. Da bi pokazali 
upoštevanje tega načela, bi kazalo namesto besedne zveze "trajnostni gospodarski razvoj" 
uporabiti besedno zvezo "trajnostni razvoj".

• Cilj teritorialnega sodelovanja

Za ta novi cilj so namenjena finančna sredstva v višini 13,2 milijarde eurov. Komisija 
predlaga delitev teh sredstev na enaka dela za čezmejno in nadnacionalno sodelovanje. 
Nekatere države članice so želele povečati dodeljenega zneska za čezmejno sodelovanja na 
račun nadnacionalnega sodelovanja. 
Poročevalec podpira stališče Komisije in meni, da je potrebno ohraniti delitev sredstev za 
čezmejno in nadnacionalno sodelovanje na enaka deleža. Omeniti je treba, da primerjava 
finančnih sredstev za pobudo INTERREG (4,875 milijard eurov) z zneskom, dodeljenim za 
čezmejno sodelovanje, pokaže občutno zvišanje.

• Razprava o finančnem načrtu

Kar zadeva razpravo o finančnem načrtu, od katere je odvisna bodoča kohezijska politika, 
poročevalec izpostavlja pomen uporabo stopnje 1,24% bruto domačega proizvoda Unije, kot 
jo je predlagala Evropska komisija. V luči ciljev iz člena 158 Pogodbe je to bistveno za 
zagotovitev močne evropske regionalne politike, podprte z ustreznimi finančnimi sredstvi.


