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I. Smernice in cilji poročila

Poročilo o vplivu in posledicah strukturnih politik na kohezijo Evropske unije vsebuje 
naslednje cilje:

• prispevati k razpravi o četrtem poročilu o koheziji, ki ga bo Komisija predstavila 24. 
in 25. maja 2007 v Leipzigu;

• ovrednotiti vpliv strukturne politike na gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest 
ter njeno kritično vlogo pri doseganju ciljev lizbonske strategije in izvajanja strateških 
smernic v novi kohezijski politiki;

• vztrajati na pomembnosti razvoja celovite strukturne politike, ki bi skladno 
povezovala delovanje strukturnih in kohezijskih skladov z drugimi politikami 
Skupnosti.

• prispevati k razvoju dejavnosti, ki povečujejo prepoznavnost kohezijske politike; 

• podati predloge za izvajanje nove kohezijske politike, s katerimi bi povečali njen vpliv 
na evropske regije.

Pri vprašanju vpliva kohezijskih politik v Evropski uniji moramo opredeliti štiri različna 
področja: gospodarski, družbeni, ozemeljski vpliv in vpliv na upravljanje.

I. Gospodarski vpliv
Poročilo skuša prispevati k povečanju gospodarskega vpliva strukturnih skladov v novem 
programskem obdobju 2007–2013 ter izpostavlja naslednje vidike:

1. Prispevek strukturnih skladov k ekonomski konvergenci med različnimi 
regijami EU:

Konvergenca med ravnjo BDP v različnih regijah EU je glavni cilj kohezijske politike. 
V nekaterih regijah je bil ta cilj dosežen, vendar obstajajo številni primeri, kjer se je 
zgodilo ravno obratno. Obenem prihaja do konvergence med državami članicami in do 
povečevanja razlik med regijami, celo znotraj teh istih državah. Drugi cilj je tudi 
stabilna in nadzorovana regionalna rast, da ne bi prišlo do gospodarskega 
neravnovesja. 

2. Učinek strukturnih skladov na privabljanje naložb:
Finančni prispevek strukturnih skladov je omejen na 4 % nacionalnega BDP-ja, 
vendar sprožajo veliko večje naložbe. Sofinanciranje poveča javno porabo in privabi 
zasebne naložbe. Pobuda JEREMIE bo na primer manjšim in srednje velikim 
podjetjem pomagala pri kombiniranju različnih virov financiranja. 

3. Spodbujanje konkurenčnosti:
Strukturni skladi prispevajo k spodbujanju konkurenčnosti regij, še posebej z ukrepi v 
okviru Cilja 2 (gospodarski razvoj in konkurenčnost). Lizbonska strategija kot okvir 
Skupnosti za spodbujanje konkurenčnosti usmerja to strategijo k novi kohezijski 
politiki, predvsem z dvema instrumentoma: strateške smernice Skupnosti in metoda 
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označevanja premoženja (earmarking) pri sredstvih za dejavnosti v okviru omenjene 
lizbonske strategije.

4. Spodbujanje inovativnih zmožnosti regije in okrepitev evropskega 
raziskovalnega prostora ter spodbujanje raziskav

Inovacije so osnova konkurenčnega gospodarstva. EU inovacije spodbuja z različnimi 
instrumenti. Okvirni program za inovacije in konkurenčnost ter sedmi okvirni program 
za raziskave sta dodatna instrumenta za spodbujanje inovacij. Poleg tega na področju 
inovacij obstajajo omrežja in pobude, ki jih podpira Evropska komisija, kot na primer 
Pro Inno Europe in Inovativne regije v Evropi (IRE). Za povečanje sinergije morajo 
biti strukturni instrumenti lažje združljivi s temi instrumenti Skupnosti.

II. Družbeni vpliv
V družbenem okolju bo poročilo prispevalo k optimizaciji družbenega vpliva v fazi izvajanja 
novega programskega obdobja. 

1. Prispevek k izvajanju evropske strategije zaposlovanj
Evropska strategija zaposlovanja ima tri glavne cilje: polna zaposlenost, kvalitetno in 
produktivno delo ter kohezija in regionalna ter družbena vključenost. Evropski 
socialni sklad je pomemben instrument pri izvajanju te strategije.

2.    Prispevek k ustvarjanju novih delovnih mest
Strukturni skladi imajo pomembno vlogo pri ustvarjanju delovnih mest. V regijah 
Cilja 2 se je nezaposlenost v obdobju 1995–2000 v povprečju zmanjšala za 1 % več 
kot v drugih regijah EU, čeprav ta zaposlitev ni bila vedno stalna. Zato je treba 
nadzorovati tudi kakovost in stalnost ustvarjenih delovnih mest. 

3.   Boj proti družbeni izključenosti
Nekatere skupine prebivalstva so bolj izpostavljene družbeni izključenosti. Evropski 
socialni sklad je podprl dejavnosti, ki zapostavljenim skupinam, invalidom, ženskam, 
itd. lajšajo dostop do trga dela. V novem programskem obdobju so bili ti cilji 
vključeni v vse politike in dejavnosti.

III. Ozemeljski vpliv
Koncept ozemeljske kohezije bolj zadeva projekt ustave. Poročilo pa želi podati priporočila o 
tem, kako naj se nova kohezijska politika bolj osredotoči na ozemeljski vpliv tudi brez 
sprejetja besedila ustave.

1. Izboljšanje dostopnosti regij z večjim tveganjem izključenosti
Regije s specifičnimi geografskimi značilnostmi kot so bolj oddaljene regije, otoki, gorate 
regije in redko poseljena območja trpijo zaradi težke povezave z gospodarskimi in 
družbenimi centri.  Zaradi izključenosti trpijo tudi druge regije. Težak dostop povzroča 
upadanje in staranje prebivalstva ter ogroža storitve splošnega gospodarskega interesa.

2. Urbana razsežnost in ustvarjanje policentričnega prostora
Ozemeljsko neravnovesje pri porazdelitvi mest povečuje prometne obremenitve v 
osrednjih conah, kar negativno vpliva na kvaliteto življenja, življenjske stroške, družbeno 
enakost ter na okolje v mestih. Komisija je že predlagala nekatere rešitve v svojem 
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sporočilu o urbanem prispevku1.  Kljub temu pa koncentracija gospodarskih dejavnosti v 
nekaterih središčih povzroča akumulacijo z nekaterimi negativnimi učinki. V novih 
državah članicah je kljub upadanju prebivalstva opazno večanje v prestolnicah.

3. Ponovno vzpostavljanje ozemeljskega ravnovesja med urbanimi območji in 
podeželjem 

Ohranjanje velikih neravnovesij v gospodarski razvitosti med glavnimi velemesti in 
preostalim delom države je značilno predvsem za nove države članice. Pri razvoju 
podeželja je treba upoštevati odnose med mestnimi območji in podeželjem. 

4. Prispevek k demografskemu ravnovesju na različnih evropskih območjih
V težko dostopnih območjih s slabo razvito infrastrukturo prihaja do upadanja in staranja 
prebivalstva.  Aktivno prebivalstvo se zbira v velemestih. Kohezijska politika lahko z 
ustvarjanjem infrastruktur v izoliranih območjih posredno vpliva na demografski razvoj. 
Ustvarjanje dobro plačanih delovnih mest v storitvenem sektorju je ključnega pomena za 
zadrževanje mladih na podeželju.

5. Okrepitev evropske gospodarske in socialne integracije
Gradnja transevropskega prometnega omrežja, izboljšanje dostopa do obrobnih območij, 
krepitev Evropskega raziskovalnega prostora in mnogi drugi ukrepi, ki jih financirajo 
strukturni skladi, prispevajo k evropski gospodarski in socialni integraciji. Dodana 
vrednost evropske regionalne politike v primerjavi s politikami na nacionalni ravni je prav 
v krepitvi te integracije.  

6.   Ohranjanje regionalne dediščine
Kulturna raznolikost in prepletanje vplivov ustvarjata neizmerno bogastvo evropske 
celine. Vsaka regija ima svoje običaje, svojo arhitekturo, svoj jezik in svoje kulturne 
značilnosti. Ukrepi regionalne politike jih pomagajo ohranjati in omogočajo, da vse je 
ozemlje EU živahno okolje, kjer se lahko živi in dela.

IV. Vpliv na upravljanje
Poročilo želi poudariti vpliv na upravljanje in oblikovati priporočila za povečanje tega vpliva.

1. Spodbujanje upravnih zmogljivosti:
Izvajanje evropske regionalne politike zahteva določene upravne zmogljivosti za 
dolgoročno upravljanje programov in projektov. V obdobju priprave na vstop v EU, so 
nove države članice vložile veliko napora v izboljšanje upravnih zmogljivosti. Ta 
postopek ustvarjanja upravnih zmogljivosti še ni zaključen, vendar se mora nadaljevati 
s fazo izvajanja nove regionalne politike.

2. Zagotavljanje stabilnosti velikih infrastrukturnih projektov s pomočjo večletnih 
programov
Večletno in strateško načrtovanje programov za regionalni razvoj je skupaj z načelom 
dodatnosti sredstev povečalo stabilnost velikih javnih projektov. Večletni sporazumi 
med različnimi partnerji zagotavljajo boljše financiranje dolgoročnih projektov. 
Nekateri veliki infrastrukturni projekti pa še vedno ostajajo neizvedeni, ker partnerji 

  
1 Sporočilo Komisije , „Kohezijska politika in mesta: urbani prispevek k rasti in zaposlovanju v regijah“, 13. 7. 
2006.
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ne spoštujejo finančnih sporazumov. 

3. Pričetek sodelovanja za demokratizacijo javnih politik
Načelo sodelovanja, ki se uporablja od pripravljalne faze do izvajanja posredovanja, je 
javne ukrepe demokratiziralo.  Tesno sodelovanje med Evropsko komisijo, pristojnimi 
organi vsake države članice na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter vključenimi 
gospodarskimi in socialnimi sogovorniki pozitivno vpliva na učinkovitost regionalne 
politike: na ta način so predvideni ukrepi bolj skladni s potrebami regije ali določene 
skupine.

4. Spodbujanje čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja (izmenjava dobrih 
praks)
Tretji cilj nove kohezijske politike z zelo omejenimi finančnimi sredstvi je 
spodbujanje ozemeljskega sodelovanja. Namen čezmejnega sodelovanja je 
približevanje sosednjih regij, ki jih ločujejo državne meje. Dodana vrednost te 
dimenzije razvojne regionalne politike je visoka, saj je ne more nadomestiti nobena 
državna politika. 

5. Večja prepoznavnost kohezijske politike za večjo podporo državljanov 
Številne raziskave kažejo, da je kohezijska politika Skupnosti bolj prepoznavna in ima 
največji odmev v regijah.  Večina prebivalstva v regijah, ki prejemajo sredstva iz 
strukturnih skladov, se zaveda njihovih pozitivnih učinkov.  Zato ima ta politika 
pomembno vlogo pri približevanju politik Skupnosti evropskim državljanom, kar 
povečuje podporo Evropski uniji na splošno. Za zagotavljanje prepoznavnosti 
dejavnosti, ki jih financirajo skladi za zaposlovanje, je treba objaviti imena 
pokroviteljev.

POBUDE:

• Vzpostavitev CENTER ZA SPREMLJANJE POLITIK SKUPNOSTI na področju 
kohezije, vključno z izmenjavo in širjenjem dobrih praks pri vključevanju cilja 
kohezije v faze oblikovanja in izvajanja.

• Poudariti je treba sposobnost okrepitve gospodarske in socialne integracije 
kohezijske politike kot dodane vrednosti strukturne politike na ravni Skupnosti.

• Komisija mora preučiti, katere javne politike na nacionalni ravni in na ravni 
skupnosti spodbujajo konvergenco in pripravi sporočilo na to temo.

• Komisija mora v okviru vmesne ocene nove kohezijske politike v letu 2009 preučiti 
učinek strukturnih skladov na privabljanje privatnih naložb in učinke novih 
instrumentov za izvajanje, ki povečujejo konkurenčnost v okviru nove kohezijske 
politike.

• Komisijo poziva, naj preuči nove oblike kombiniranja instrumentov strukturnih politik 
z drugimi orodji Skupnosti za povečevanje sinergije pri spodbujanju raziskav in 
inovacij. 
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• Komisija mora ugotoviti, če je smotrno, kot predlaga poročilo Aho1, da se vsaj 20 % 
strukturnih sredstev nameni za raziskave in tehnološki razvoj ter preučiti potrebo po 
vzpostavitvi kvantitativnih ciljev na področju raziskav in tehnološkega razvoja.

• Komisijo naproša, naj določi kvantitativne cilje vpliva programov Skupnosti na 
podporo raziskav in tehnološkega razvoja, še posebej sedmega okvirnega programa 
za raziskave in programa za konkurenčnost in inovacije.

• Ker vemo, da mala in srednje velika podjetja pogosto nimajo potrebe po inovacijah, 
je treba za spodbujanje inovacij v povezavi z evropskimi programi vzpostaviti 
funkcijo TEHNOLOŠKEGA ANIMATORJA, ki bo na področje inovacij vnesel 
dinamičnost in bo z dostopom do pomoči ter evropskih programov podjetjem olajšal 
inovacije. Ta animator bi se lahko povezoval z regionalnimi projekti, tehnološkimi 
parki, skupinami, omrežji, itd.

• Komisija in države članice morajo izboljšati prispevek Evropskega socialnega sklada 
k izvajanju Evropske strategije zaposlovanja (ESZ) s spodbujanjem usklajevanja

• Komisija mora pridobiti boljše informacije glede kakovosti delovnih mest, ki jih 
ustvarijo strukturni skladi.

• Da bi se izognili socialni izključenosti nekaterih skupin prebivalstva, morajo 
Komisija in države članice posebno pozornost posvetiti izpolnjevanju ciljev, ki so 
vključeni v vse politike in ukrepe (dostop, spol,...).

• Komisijo, države članice in regije, še posebej tiste iz Cilja Konvergenca, poziva, naj 
prednostno financirajo ukrepe, ki spodbujajo vzpostavitev policentričnih območij in s 
tem preprečujejo nastajanje ozemeljskih neravnovesij v urbanih aglomeracijah.

• Komisijo, države članice in regije poziva, naj preučijo kateri instrumenti so 
najprimernejši za dosego ozemeljskega ravnovesja med urbanimi območji in 
podeželjem, pri tem pa naj spodbujajo uporabo dobrih praks.

• Komisijo, države članice in regije poziva, naj na podeželju podpirajo in spodbujajo 
gospodarske dejavnosti povezane z razvojem novih tehnologij, saj te ne potrebujejo 
fizične bližine velikih urbanih centrov.

• Komisija mora preučiti možnost ostrejšega kaznovanja opustitve že pričetih 
projektov, ki jih financira EU.

• Poročilo želi poudariti pomembnost čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja 
kohezijske politike in povabiti upravne organe k povečevanju transnacionalnega in 
medregijskega sodelovanja preko različnih omrežij sodelovanja.

• Komisija mora v okviru izvajanja preučiti ukrepe za izboljšanje prepoznavnosti 
posegov, ne le pri velikih infrastrukturnih projektih, temveč tudi pri manjših projektih. 

  
1 Poročilo skupine neodvisnih strokovnjakov o raziskavah in razvoju ter inovacijah za vrh v Hampton Courtu 
januarja 2006.


