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Cilj kohezijske politike EU je doseči večjo gospodarsko in socialno kohezijo med regijami 
Unije. Regije, ki zaostajajo v razvoju ali so v postopku prestrukturiranja oziroma se soočajo s 
specifičnimi zemljepisnimi, gospodarskimi ali družbenimi problemi, potrebujejo pomoč. 
Tovrstna pomoč je že koristila številnim, prej revnim regijam Unije. Strukturni skladi so 
naprimer pripomogli, da so štiri tako imenovane kohezijske države Irska, Grčija, Portugalska 
in Španija zabeležile izredno rast. Pozitivni učinek kohezijske politike EU je znaten.

Vseeno je treba poudariti, da so regionalne razlike veliko bolj očitne v EU 25 kot prej v EU15 
in zahtevajo odločno ukrepanje za zmanjšanje razkoraka. Ob že doseženem precejšnjem 
gospodarskem napredku v državah članicah, ki so k Uniji pristopile leta 2004, zlasti v 
primerjavi s slabim izhodiščnim položajem, ugotavljamo, da so težave pogosto posledica 
upravnih pomanjkljivosti. Pogosto prihaja do koncentracije gospodarske rasti v določenih 
predelih. Dokaz za tovrstno koncentracijo je še posebej viden v srednje in vzhodnoevropskih 
državah s hitro rastočimi regijami v okolici glavnih mest. Razraščajoče in vse bolj 
konkurenčno mestno okolje lahko v številnih pogledih močno vpliva na razvoj okoliških 
podeželskih občin. Seveda ne moremo mimo očitnega dejstva, da določene regije še vedno 
zaostajajo v razvoju. Nedavne številke, ki jih je objavil Eurostat, kažejo na velikansko razliko 
med najbogatejšimi in najrevnejšimi regijami EU. Na spodnjem delu lestvice prevladujejo 
novo pridružene države članice iz srednje in vzhodne Evrope. 

Regionalni BDP na prebivalca v EU 25 za leto 2003
(standard kupne moči EU25=100)

Prvih deset Zadnjih deset

1 notranji London (UK) 278 1 Lubelskie (PL) 33
2 Bruselj - prestolnica (BE) 238 2 Podkarpackie (PL) 33
3 Luksemburg 234 3 Podlaskie (PL) 36
4 Hamburg (DE) 184 4 Świętokrzyskie (PL) 37
5 pokrajina Île de France (FR) 173 5 Warmińsko-Mazurskie (PL) 37
6 Dunaj (AT) 171 6 Opolskie (PL) 37
7 Berkshire, Buckinghamshire in 

Oxfordshire (UK)
165 7 Észak Magyaroszág (HU) 38

8 avtonomna provinca Bolzano (IT) 160 8 Východné Slovensko (SK) 39
9 Zgornja Bavarska (DE) 158 9 Eszag-Alföld (HU) 39

10 Stockholm (SE) 158 10 Dél-Alföld (HU) 40

S tem osnutkom samoiniciativnega poročila želimo opozoriti na nekatera načela, ki naj bi jih 
države članice in Unija uporabile za doseganje večje učinkovitosti kohezijske politike EU. 
Poudarek je na tem, kako zelo pomembno je premostiti razkorak med regijami. Sredstva so, 
morajo pa biti učinkovito porabljena.

Višja stopnja rasti v najrevnejših regijah je osnovni pogoj za spodbujen, dolgoročno visok in 
trajen življenjski standard v Uniji. Konvergenca regij EU je nujna, če želi Unija ostati 
konkurenčna in močna v svetovnem merilu. Politični ukrepi lahko zvodenijo, če bodo regije v 
težavnem položaju kar naprej zaostajale, saj bodo stroški njihove izvedbe tem višji, kolikor 
bolj jih bomo odlagali na prihodnost.

● Kohezijska politika EU mora razumeti posebne potrebe regij, ki najbolj zaostajajo, 
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in poiskati natančne mehanizme za njihov razvoj.

Temeljna naloga je opredeliti glavne potrebe posamezne regije in dodeliti pravšnja sredstva. 
Za kohezijske države je treba pripraviti "zaledje" v obliki še drugih naložb. Konkurenčnost in 
cilj kohezije se nikakor ne izključujeta, vseeno pa je izjemno pomembno dojeti, na kateri 
točki učinek finančnega vzvoda sproži rast. Za doseganje določene konkurenčnosti morajo 
naprimer revne regije imeti razvito osnovno infrastrukturo, človeške vire in mala in srednje 
velika podjetja. Potrebne so neprestane naložbe v ključna politična področja.

● Konkreten problem so težave regij pri porabi sredstev. Pristojni organi pogosto niso 
ustrezno strokovno ali kadrovsko usposobljeni za reševanje zapletenih zahtev 
kohezijske politike, kar pomeni, da ne morejo zahtevati sredstev, do kateri so načelom 
upravičeni.

Zdi se, da gre pri tem za resnično pereč problem, s katerim se še zlasti srečujejo nove države 
članice in države pristopnice. 

Dejanska stopnja rasti BDP
(Stopnja rasti BDP - spremembe v odstotkih v primerjavi s predhodnim letom)
(Podatki za 2006, 2007 in 2008 so napovedi)

 1997  -98  -99    -00     -01  -02  -03  -04  -05  -06  -07  -08
Bolgarija -5.4 3.9 2.3 5.4 4.1 4.9 4.5 5.6 5.5 6.0 6.0 6.2
Romunija -1.2 2.1 5.7 5.1 5.2 8.4 4.1 7.2 5.8 5.6
EU25 2.7 3.0 3.0 3.9 2.0 1.2 1.3 2.3 1.7 2.8 2.4 2.4
EU15 2.6 2.9 3.0 3.9 1.9 1.1 1.1 2.2 1.5 2.6 2.2 2.3

Kot je razvidno iz preglednice, je v Bolgariji in Romuniji, ki se bosta EU pridružili 2007, 
potencial rasti precejšen. Da bi bil odziv na ta razvojni potencial pravi, morajo biti upravne 
službe in ustanove operativne. Obstaja nekaj splošnih ugotovitev o predpristopni pomoči, še 
zlasti pa je izpostavljena potreba po institucionalni zmogljivosti, ki je ob nujnem razvoju 
človeških virov osnovni pogoj za uspešno izvedbo programov in projektov. Splošno znano je, 
da je pri izvedbi različnih programov prišlo do številnih institucionalnih, vodstvenih in 
upravnih pomanjkljivosti na strani prejemnikov, pomanjkljivosti, ki mogoče še niso v celoti 
odpravljene, a s katerimi se je treba čim prej spopasti, če naj bodo sredstva pravilno in 
namensko porabljena.

Na vseh ravneh mora biti vzpostavljeno učinkovito usklajevanje. Pri tem imamo v mislih 
usklajevanje na politični, tehnični in upravni ravni, saj je to pogoj za pravilno ravnanje s 
sredstvi. Gre za pereč problem v večini nedavno pridruženih držav članic, v njegovo 
odpravljanje pa bo treba vložiti še veliko dela. Razprave o tem, kako zagotoviti skladnost med 
EU, državami članicami, regijami in lokalnimi skupnostmi, so izjemnega pomena in prav vse 
upravne instance morajo sodelovati v tem strukturiranem dialogu. Kohezijska politika ne 
zadeva le gospodarskih sredstev, potrebno je tudi partnerstvo. Za večji učinek finančnega 
vzvoda ni dovolj zgolj delovanje in sodelovanje ene ravni, potrebna sta tudi ustrezen pretok 
informacij in partnerstvo. 
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• Pripraviti bi bilo treba okvir, ki bi omogočal, da se učinki medsebojnega 
delovanja dejansko prenesejo v prakso in se izmenjujejo pridobljene izkušnje. 
Na ta način bi lahko vzpostavili tudi načelo in kulturo sodelovanja, potrebnih 
za zagotavljanje večjih upravnih zmogljivosti pri izvedbi določil iz uredb in 
pravil.

Pri zagotavljanju finančnih virov in razpoložljivega kapitala je zelo pomembno, da se krepi 
javno-zasebno partnerstvo. Za ta tip partnerskega sodelovanja je treba določiti izvedbena 
pravila in sočasno poskrbeti za zmanjševanje ovir. V novih državah članicah primanjkuje 
dobre prakse. Jaspers, Jeremie in Jessica so odlična pomoč malim in srednje velikim 
podjetjem na regionalni ravni, a vložiti bo treba še veliko več truda v obveščanje najrevnejših 
regij o njihovem obstoju, koristnosti in učinkovitosti. Na Poljskem naprimer so le redki že 
slišali o teh instrumentih. 

• Posebno pozornost je treba nameniti vprašanju, v kolikšni meri so nove države 
članice obveščene o pobudah Jaspers, Jeremie in Jessica. 

• Bolj je treba izpostaviti pomen načela dodatnosti. Ključni odgovor na 
vprašanje, kako spodbuditi dodatne naložbe, je zasebni kapital. Poleg tega 
mora biti finančna podpora porabljena transparentno, saj je le to zagotovilo, da 
bo resnično prispevala k zastavljenim ciljem. 

Partnerstvo je tesno povezano z inovativnostjo, še drugim ključnim elementom 
gospodarskega razvoja. Kohezijska politika EU je dejansko usmerjena v večanje inovacijske 
sposobnosti EU, zato je pomembno, da se tega cilja ne spregleda v najrevnejših regijah.

• Vladati bi moralo vzdušje živahnega podjetniškega duha, za to pa je potrebna 
angažiranost prav vseh prebivalcev. Posebna spodbuda naj gre ženskam in 
mladim. Pomemben dejavnik pri spodbujanju inovativnosti so tudi 
kakovostnejša pravila in uredbe v državah EU, saj njihova kakovost lahko 
negativno vpliva na inovativni proces v pomembnih gospodarskih sektorjih. 
Najrevnejše regije so v tem pogledu še bolj občutljive. 

Primeri kažejo na pomanjkljivo zmogljivost novih držav članic za uporabo sredstev. 
Izboljšati je treba upravno sposobnost in doseči, da bodo regije dejansko sposobne 
namensko porabiti prejeta sredstva. Zelo pomembna je tehnična pomoč, zlasti pri izvajanju 
novih projektov. Očitna je potreba po kakovosti, tako zunanji v obliki strokovnega znanja kot 
notranji: kako izvedeti, kaj je treba poiskati, kako ugotoviti, kaj je potrebno, kako poskrbeti za 
ustrezen nadzor. Izvedeni projekti morajo biti trajnostnega značaja. Treba je natančno 
pregledati vse vidike trajnosti in preko izmenjave mnenj in strokovnjakov podatke 
posredovati pristojnim organom.

• Že vzpostavljeno trajnostno delovanje je pomemben dejavnik, za katerega pa 
so potrebni še dodatni pokazatelji. Zaradi tega je nujno treba oceniti trajnostne 
projekte, ki so že bili izvedeni.
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• Poseben znesek iz skladov bi bil lahko namenjen pripravi, spremljanju, 
ocenjevanju in strokovnjakom. Tovrstna – in pravilno porabljena – pomoč bi 
bila lahko izjemno koristna zlasti v državah z bolj kompleksnim upravnim 
sistemom.

Sredstva morajo do upravičenih regij prispeti kar najhitreje. Včasih namreč traja vse 
predolgo, da sredstva pridejo do upravičencev, zato je poseben izziv za vse strani, kako 
poskrbeti za njihovo pravilno kroženje.

Izogniti se kompleksnosti pri porabi sredstev iz strukturnih skladov je težavna naloga, tudi 
zato, ker jo urejajo tri različne ravni predpisov: pravila Skupnosti, nacionalni predpisi in 
prakse na regionalni ravni. Zaradi tega je poenostavitev izziv za vse te tri ravni in način, da se 
izognemo vsem kasnejšim razlagam in zagotovimo lažjo izvedbo programov. 

Za preprečevanje negativnih učinkov je potrebna sinergija med različnimi politikami, tako 
evropskimi kot nacionalnimi. Politike bi se morale dopolnjevati in si ne nasprotovati. 
Teritorialno kopičenje koristi drugih evropskih politik v osrednjih državah in regijah lahko 
denimo oslabi učinek razvojne politike. Razvoj je močno povezan s socialno in okoljsko 
tematiko, zato se je treba še bolj osredotočiti tudi na ta dva vidika.

• Posledice možnih negativnih učinkov med politikami bi morale biti vključene 
v vmesni pregled proračuna Skupnosti leta 2009 in v četrto poročilo o 
gospodarski in socialni koheziji.

Nujno je treba mobilizirati vse zainteresirane strani. Za okrepljeno kohezijo je potrebna 
vključenost in dejavna udeležba vseh. Zelo zaskrbljujoča je dolgotrajna brezposelnost med 
določenimi socialnimi skupinami, ki so sorazmerno nenaklonjene splošnemu izboljšanju 
stanja v gospodarstvu.

Na ustrezen življenjski standard v Uniji vpliva tudi vključevanje invalidnih oseb. Dalje je za 
kohezijo v EU pomembno načelo enakosti med moškimi in ženskami, zato je treba 
spodbuditi udeležbo žensk na trgu dela. Še vedno so očitne razlike pri plačah med moškimi in 
ženskami, to pa zavira gospodarsko rast. Večja pozornost, namenjena razlikam med spoloma, 
bo pripomogla h kakovostnejšemu in učinkovitejšemu izvajanju kohezijske politike. Tega se 
morajo zavedati vsi udeleženci procesa na vseh stopnjah in se s to problematiko še naprej 
ukvarjati.

• Še dodatno je treba razvijati védenje o tem, kako se lahko vprašanje enakosti 
spolov upošteva pri izvedbi in ocenjevanju programov in projektov, pri čemer 
je prav, da se upoštevajo ugotovitve že opravljenih študij in analiz. Še vedno je 
možno v praksi izvesti predlagane rešitve, denimo poskrbeti za upoštevanje 
enakosti spolov pri določanju finančnih sredstev (naprimer, ali so sredstva 
zadostna za izvajanje ukrepov s področja enakosti spolov). Pri socialnih 
partnerjih in drugih dejavnikih je treba vzbuditi zavest o problematiki in v 
določeni meri zagotoviti ustrezna strokovna mnenja o vprašanju enakosti 
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spolov. Pametno reševanje problematike je ob izogibanju stereotipom o 
moških in ženskah nujno za učinkovitejšo kohezijsko politiko.

Uravnotežen in na posamezne regije osredotočen pristop pri izvajanju strategij je osrednji 
pogoj zato, da evropske razvojne politike iz oblike dohodkovne podpore prerastejo v resnične 
strategije trajnostnega razvoja.
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