
DT\553195SL.doc PE 353.399v02-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za regionalni razvoj 

17.1.2005

DELOVNI DOKUMENT
o predlogu Uredbe Sveta o ustanovitvi Kohezijskega sklada

Odbor za regionalni razvoj 

Poročevalec: Alfonso Andria



PE 353.399v02-00 2/6 DT\553195SL.doc

SL

1. Zgodovinski pregled

Kohezijski sklad1 je bil ustanovljen leta 1993 z Maastrichtsko pogodbo v okviru priprav na 
gospodarsko in monetarno unijo. Pravzaprav morajo države članice za sodelovanje v 
gospodarski in monetarni uniji zmanjšati državni primanjkljaj in nadzirati javni dolg. Po drugi 
strani pa morajo manj napredne države veliko vlagati, da bodo dohitele najbolj razvite sosede, 
in zvišati svojo zmožnost rasti. Kohezijski sklad je bil ustanovljen z namenom omogočiti 
manj naprednim državam, da se približajo konvergenčnim merilom z nadaljevanjem vlaganj v 
infrastrukturo, zahvaljujoč pomoči, dodeljeni iz Kohezijskega sklada. 

Člen 161-2 Pogodbe predvideva: „Kohezijski sklad, ki ga je Svet ustanovil (...), zagotavlja 
finančne prispevke za projekte na področju okolja in vseevropskih omrežij v okviru prometne 
infrastrukture “.
Cilj je vzpostaviti sklad, ki dopolnjuje druge instrumente Skupnosti za regionalni razvoj, na 
področju okolja in prometne infrastrukture za skupni interes, z namenom spodbujanja 
ekonomske in socialne kohezije ter solidarnosti med državami članicami.

EP se je vedno zavzemal za pomen in obstoj Kohezijskega sklada ter njegov prispevek k 
gospodarski rasti v Evropi.

Do tega so upravičene samo države članice, ki imajo bruto nacionalni dohodek (BND) na 
prebivalca manjši od 90 % povprečja Skupnosti, in države, ki so vzpostavile program za 
izpolnitev ekonomskih konvergenčnih meril, določenih v členu 104 Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti.

Kohezijski sklad se od razširitve EU 1. maja 2004 uporablja za deset novih držav članic in 
tudi za tri države članice, upravičenke v EU-15 (Španija, Portugalska, Grčija), do konca 
obdobja 2000–2006. Irska od 1. januarja 2004 ni več upravičenka. Glede na napoved 
Evropske komisije (Eurostat) Španija od 1. januarja 2007 ne bo več izpolnjevala meril za 
upravičenost do financiranja iz Kohezijskega sklada.

2. Predstavitev predloga Uredbe o ustanovitvi Kohezijskega sklada

Evropska komisija v svojem tretjem poročilu o ekonomski in socialni koheziji2 ter v predlogu 
reforme kohezijske politike, v obliki splošne uredbe3, v obdobju 2007–2013 predvideva 
združitev prednostnih nalog kohezijske politike v tri temeljne cilje: zbliževanje, konkurenca 
in sodelovanje. 
Uredba o ustanovitvi Kohezijskega sklada je posebna uredba, ki dopolnjuje splošna določila o 
strukturnih skladih in koheziji. 
Cilj te uredbe je podrobno določiti nalogo Kohezijskega sklada in njegove posebne načine 
uporabe, zlasti glede področja uporabe sklada in pogojne pomoči.
Komisija predlaga, da Kohezijski sklad nameni 62,99 milijard EUR v obdobju 2007–2013 –

  
1 Uredba (ES) št. 1164/94, spremenjena z uredbama (ES) št. 1264/1999 in (ES) št. 1265/99.
2 Sporočilo Evropske komisije. Tretje poročilo o ekonomski in socialni koheziji. KOM (2004) 107, končna 
različica z dne 17.2.2004
3 KOM (2004) 492



DT\553195SL.doc 3/6 PE 353.399v02-00

SL

to je 23,86 % sredstev namenjenih za cilj zbliževanja1 – kar predstavlja znaten porast sredstev 
Kohezijskega sklada glede na 18 milijard EUR v obdobju 2000–2006.

Upravičenost do financiranja iz Kohezijskega sklada (člen 5-3 predloga splošne uredbe2)
Tako kot za obdobje 2000–2006 so do tega upravičene samo države članice, ki imajo bruto 
nacionalni dohodek (BND) na prebivalca manjši od 90 % povprečja Skupnosti, in države, ki 
so vzpostavile program za izpolnitev ekonomskih konvergenčnih meril, določenih v členu 104 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Omenjena merila so: 
– obvladanje javne porabe: država članica ne more biti upravičena do pomoči iz Kohezijskega 
sklada, če je njen državni primanjkljaj prevelik (večji od 3 % nacionalnega BDP)
– spoštovanje meril ekonomske konvergence, oblikovanih v okviru gospodarske in monetarne 
unije (Pakt stabilnosti in rasti)

Področja uporabe pomoči (člen 2 te uredbe)
Vseevropska transportna omrežja, zlasti projekti evropskega interesa in infrastrukture 
povezane z okoljem, ostajajo prednostne naloge posega Kohezijskega sklada. Novost, ki jo 
uvaja uredba, je, da v skladu s prednostnimi nalogami iz Göteborga Kohezijski sklad krepi 
svoj prispevek k trajnostnemu razvoju. Tako lahko od zdaj naprej financira projekte na 
področju prometa zunaj vseevropskih omrežij, v zvezi z železnico, rečnimi in morskimi 
plovnimi potmi, multimodalnimi programi prevoza in trajnim mestnim prometom, ter na 
področjih, ki spodbujajo trajnostni razvoj, glede na okoljsko razsežnost, ključnih področjih 
energetske učinkovitosti in obnovljive energije.

Pogojna pomoč Kohezijskega sklada (člen 4 te uredbe)
V sedanjem sistemu se v primeru prekoračitve dovoljenega državnega primanjkljaja odobritev 
plačila odpove in tekoči projekti se takoj onemogočijo.
V novi uredbi se bodo v primeru prekoračitve dovoljenega primanjkljaja s posledicami 
odpovedale samo odobritve za prevzem obveznosti 1. januarja naslednjega leta, če zadevna 
država članica ni začela z ukrepom s posledicami po ugotovitvi Sveta o prevelikem državnem 
primanjkljaju. Odpoved odobritve za prevzem obveznosti povzroča preklic prihodnjih in ne 
tekočih projektov. Ta odpoved se prekine, če Svet v enakih okoliščinah ugotovi, da je zadevna 
država članica začela s popravnimi ukrepi, ki omogočajo vrnitev prejšnjega stanja v skladu s 
Pogodbo in odločitvami Sveta.

Poenostavitev (člen 33 in 38 predloga splošne uredbe)
Na podlagi poenostavitve izvajanja regionalne politike se posegi Kohezijskega sklada v 
prihodnje vključujejo v večletno načrtovanje strukturnih skladov in zanje veljajo enaka 
splošna merila3 kot za strukturne sklade. 
V prihodnje bo Kohezijski sklad sodeloval z ESRR (Evropskim skladom za regionalni
razvoj), pri programih večletnih vlaganj, vodenih na decentraliziran način. Financiral bo 
„prednostne naloge“, namesto da bi „posamezne projekte“ predložil Komisiji v odobritev. 
Financiranje vključuje „velike projekte“, ki presegajo znesek 25 milijonov EUR za okolje in 

  
1 1. cilj, zbliževanje, predstavlja 78,5 % finančnih sredstev dodeljenih trem ciljem, to je 264 milijard EUR. 17,2 
% je namenjenih za 2. cilj, regionalni konkurenci in delovnim mestom, to je 57,9 milijard EUR, in 3,94 % za 3. 
cilj, evropskemu ozemeljskemu sodelovanju, to je 13,2 milijard EUR.
2 KOM (2004) 492
3 Večletno načrtovanje, partnerstvo, ocenjevanje, dodatnost, upravljanje, spremljanje in ocenjevanje uporabe 
skladov, plačila in finančni nadzori, pravilo N + 2.
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50 milijonov EUR za druga področja.

Prispevek Skupnosti in predfinanciranje (člen 51 in 81 predloga splošne uredbe)
Za vsako prednostno linijo programov prispevek Kohezijskih skladov velja za zgornjo mejo 
85 % javne porabe, ki jo sofinancira Kohezijski sklad. Po odločitvi Komisije o odobritvi 
prispevka sklada v operativni program Komisija plača agenciji določeni s strani države 
članice predfinanciranje, ki predstavlja 10,5 % prispevka Kohezijskega sklada zadevnemu 
operativnemu programu.

3. Pripombe in predlogi

Izvajanje Kohezijskega sklada je v obdobju načrtovanja 2007–2013 doživelo precejšno 
spremembo, ki izhaja iz razvoja pravil izvajanja med letoma 1993 in 2003. Pomembna 
reforma Kohezijskega sklada je leta 1999 že povzročila spremembo pravil Kohezijskega 
sklada in izvajanje bolj strateškega pristopa ter tudi izboljšanje predpisov, vodenja in 
finančnega nadzora projektov. Pravila Kohezijskega sklada so se v prejšnjih letih približala 
pravilom strukturnih skladov, kar je v novem predlogu Komisije pripeljalo do vključitve 
pravil Kohezijskega sklada v pravila strukturnih skladov. Ta poenostavitev bi morala 
prispevati k večji učinkovitosti postopka vodenja različnih skladov. 
Vendar se ob upoštevanju težav v sedanjem obdobju in za boljše delovanje v prihodnje 
priporoča izrecno vključitev pravil glede velikih projektov, ki predstavljajo najbolj 
pomembno orodje poseganja Kohezijskih skladov, urejenih s členi od 38 do 40 predloga 
splošne uredbe, v uredbi o Kohezijskih skladih. Poleg tega bi bilo treba v tej uredbi označiti 
financiranje tehnične pomoči (študije, ocenjevanja, strokovno znanje, statistike itd.), ki ga 
ureja člen 43 predloga splošne uredbe.

Kohezijski sklad in ESRR se bosta v obdobju 2007–2013 v primeru infrastruktur povezanih s 
prometom in okoljem upravljala po sistemu enotnega načrtovanja. Medtem bo Komisija 
velike projekte, ki presegajo celoten strošek 25 milijonov EUR za okolje in 50 milijonov EUR 
za druga področja, sprejela posebej, vendar jih bo upravljala v okviru programov, ki veljajo za 
njih. Zaželeno je, da na podlagi nacionalnih okvirov Kohezijski sklad objavi svoje lastne 
prednostne naloge ločeno od nalog ESRR.

Povišanje finančnega okvira Kohezijskega sklada z 18 (v obdobju 2000–2006) na 62,99 
milijard EUR je pomembno, ker je več kot polovica držav članic upravičena do sredstev 
Kohezijskega sklada. Razširitev področja uporabe ukrepov Kohezijskega sklada je vpisana v 
perspektivi za trajnostni razvoj iz Göteborga in omogoča odgovor na pomembne potrebe 
financiranja novih držav članic na področju okolja in prometa. Razdelitev financiranja 
Skupnosti med upravičenimi področji okolja in prometa mora biti uravnotežena. Za določeno 
prožnost ukrepov sklada je pomembno, da so prilagojeni potrebam vsake države članice. 

Člen 3-3 te uredbe predvideva izključitev upravičenosti stroškov nakupa ozemlja za znesek 
višji od 10 % skupnih stroškov, ki so upravičeni do zadevnega postopka. Nujno bo treba 
vzpostaviti klavzulo o prilagodljivosti, ki bo v nekaterih primerih omogočila doseči 
odstopanja in torej več prožnosti pri ugotavljanju upravičenih stroškov. 

Poenostavitev in največja učinkovitost postopkov upravljanja, ki jih je predlagala Komisija, 
sta dobrodošli spremembi. Predlog Komisije predvideva bolj strateški pristop načrtovanja, na 
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temelju „strateških smernic Skupnosti za kohezijo“, in tudi na prednostne naloge Komisije ter 
nove okvire nacionalnih strateških priporočil. Ti referenčni dokumenti bodo nadomestili 
dejanske okvire podpore Skupnosti (CSF), enotne dokumente načrtovanja (DOCUP) in 
dopolnila k načrtovanju. 
Kljub temu je zaželeno, da Komisija oblikuje seznam okvirnih prednostnih nalog v času 
načrtovanja, za kakovost in ocenjevanje rezultatov projektov in tudi za učinkovitost 
financiranj Skupnosti. 

„Sistem premij“ v obliki „rezerve Skupnosti kakovosti in izvedbe“ je predviden samo za 
strukturne sklade (členi 20, 48, 49 predloga splošne uredbe). Cilj Kohezijskega sklada je 
različen od cilja strukturnih skladov. Namerava nadomestiti nacionalne proračunske stroške 
za podporo projektov v državah članicah upravičenkah, brez notranjega regijskega 
razlikovanja. Kohezijski sklad je izredno pomemben v obdobju 2007–2013, ker je po 
razširitvi več kot polovica držav članic upravičena do njegovih posegov; financiranje 
Skupnosti bo med drugim trikrat večje od financiranja v prejšnjem obdobju. Zato je 
pomembno, da je prispevek Kohezijskega sklada pri uresničevanju ekonomske in socialne 
kohezije pravilno ocenjen in da se dosežene napredke najboljših držav članic nagradi. 
Za konkurenčnost držav in njihovih ozemelj je treba nujno uvesti mehanizem „sistema 
premij“, ki temelji na treh glavnih merilih: kakovost predlaganega in končanega projekta, 
zmožnost države članice upravičenke za porabo proračunskih okvirjev, ki jih dodeli 
Kohezijski sklad, in izvedba projekta. Druga merila „sistema premij“ bi bila lahko na primer 
transnacionalnost projekta in prizadevanja za trajnostni razvoj; stopnja sodelovanja in 
usklajenosti posegov med sosednjimi državami na ravni prometa in tudi na ravni okolja, 
spodbujanje projektov v korist virov obnovljive energije ali ekološko sprejemljiva obdelava 
odpadkov.

Sedaj bo kohezijska politika ob uporabi načela subsidiarnosti usmerjena proti napredni 
krepitvi in primerna za vlogo regionalnih akterjev. Vendar za izvajanje tehnična in upravna 
zmogljivost na lokalni ravni ni vedno prilagojena novi vlogi. Posebni spremljevalni ukrepi in 
uporaba sistema „najboljše prakse“ so lahko uporabni posegi za nacionalne in regionalne 
uprave, z namenom boljšega vodenja prejetih skladov.

Uvajanje uporabe pravila N + 21 v Kohezijskem skladu, za katerega od zdaj naprej veljajo 
ista pravila kot za ESRR in ESS, omogoča spodbujanje hitre uporabe sredstev Kohezijskega 
sklada. Izkušnja sedanjega obdobja je pokazala, da je to pravilo prispevalo k učinkoviti 
disciplini pri skrbni in natančni pripravi projektov ter k upravljanju strukturnih skladov. Torej 
je treba pozorno slediti uporabi pravila N + 2 pri posegih Kohezijskega sklada, ki so različni 
od posegov strukturnih skladov.

V razpravi o prihodnosti Kohezijskega sklada so nekateri za mehanizem „postopne 
ukinitve“, kot je že predviden za strukturne sklade. Čeprav obstajajo pomembne težave na 
finančni in tehnični ravni pri uporabi te vrste mehanizma, je prav tako primerna prehodna 
pomoč za države, ki zaradi vpliva statistike po razširitvi niso več upravičene do Kohezijskega 
sklada.

  
1 Razbremenitev neuporabljenih posojil v dveh letih po obveznosti (členi od 92 do 96 predloga splošne uredbe).
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