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1. UVOD

Kohezija, katere namen je zmanjšati ekonomske in socialne razlike med evropskimi regijami, 
je temeljni cilj Evropske unije. 

Regionalna politika si že več kot 20 let prizadeva za uravnotežen in trajnostni razvoj 
celotnega evropskega ozemlja. Že več kot dvajset let potekajo programi in strukturne 
prilagoditve za zbliževanje še vedno zelo različnih regij in izboljšanje življenjskih razmer
vseh evropskih državljanov. 

Po zadnji širitvi, ki je temeljito spremenila ozemeljsko razsežnost EU, je zelo nujno obuditi 
cilj ozemeljske kohezije, da se uresniči integracija ter odgovori na krizo po vsej Evropi in 
poveže državljane z evropskim projektom.

Parlament torej pozitivno sprejema to prvo poročilo o koheziji po širitvah leta 2004 in 2007.

2. NAJBOLJŠA OCENA STANJA ZBLIŽEVANJA V EU 27

V skladu s podatki iz četrtega poročila se v obdobju 2000–2006 na področju zbliževanja na 
nacionalni ravni kažejo nekateri uspehi. Glavne upravičenke kohezije, to so Grčija, Španija, 
Irska in Portugalska, so dejansko ugotovile neverjetno stopnjo rasti.

Od leta 2000 je bila največja rast ugotovljena v državah, v katerih je bil BDP na prebivalca v 
smislu kupne moči najnižji, to je v Grčiji in na Portugalskem, s stopnjo rasti 2,8 % in 2 % 
BDP med letoma 2000 in 2006. Število regij, v katerih je BDP na prebivalca nižji od 75 % 
povprečja v EU, se je zmanjšalo z 78 na 70.

Vendar je zaradi izhajanja iz zelo nizkih stopenj BDP na prebivalca, kljub dinamičnim 
stopnjam rasti mogoče ugotoviti več težav v novih kot v starih državah članicah. Na podlagi 
sedanjih stopenj rasti se zdi, da bodo Poljska ter tudi Bolgarija in Romunija potrebovale še 
več kot 15 let, da bodo dosegle BDP na prebivalca, ki ustreza 75 % povprečja v EU 27.

Čeprav je približevanje med državami članicami v zadnjih letih gotovo napredovalo, so se 
razlike v zvezi z razvojem v državah članicah povečale. Povečanje regionalnih in 
podregionalnih razlik je vidno na več načinov, in sicer v zvezi z zaposlitvijo, produktivnostjo, 
prihodki, stopnjo izobrazbe in inovativno sposobnostjo.

Nekatere najbolj razvite regije so že zaznale zelo nizko, celo negativno stopnjo rasti. 
Pravzaprav je mogoče opaziti, da se je stopnja produktivnosti med letoma 1995 in 2004 
zmanjšala v 29 regijah v Italiji, Franciji, Španiji in Nemčiji, medtem ko se je stopnja 
zaposlitve zmanjšala v 16 regijah, predvsem v vzhodnem delu Nemčije, severovzhodnem delu 
Francije in na severu Anglije. Te regije se bodo morale z razvojem inovacij in visoke 
tehnologije v gospodarstvu prilagoditi pritiskom svetovne trgovine. 

Te regije pogosto najbolj prizadenejo tudi demografske spremembe in zlasti staranje 
prebivalstva. Upadanje prebivalstva poudarja gospodarske težave, ker se regionalna kupna 
moč manjša, saj se iz teh regij izseljuje predvsem kvalificirana delovna sila. Kohezijska 
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politika mora odgovoriti na ta pomembni izziv, da se ohranita demografsko in ozemeljsko 
ravnovesje EU.

Poročilo navaja tudi zanimivo primerjavo z glavnimi svetovnimi tekmeci. Kaže, da so 
regionalne razlike, izmerjene v BDP na prebivalca, veliko izrazitejše v EU 27 kot v Združenih 
državah ali na Japonskem: vse zvezne države ZDA in 47 japonskih regij ima višji BDP na 
prebivalca od povprečja v EU. To je delno posledica posebnosti ozemlja EU, ki na omejenem 
ozemlju združuje velike geografske in kulturne raznolikosti ter zgodovinske posebnosti, ki so 
povezane z ločevanjem celine po dveh svetovnih vojnah. 
Nasprotno na Kitajskem BDP na prebivalca doseže komaj petino povprečja Skupnosti, v 
Indiji pa osmino.

3. USMERJANJE SREDSTEV IZ OBDOBJA 2007–2013 K LIZBONSKI STRATEGIJI

Novo načrtovanje v letih 2007–2013 v zvezi s strukturnimi skladi se je uradno začelo izvajati 
1. januarja 2007 v razširjeni Evropi s 27 državami članicami. Čeprav so finančna sredstva še 
višja (308 milijard EUR za celotno Unijo), potrebe novih držav članic zahtevajo velike 
naložbe, kar za stare države članice pomeni preusmeritev prednostnega financiranja zaradi 
manjšega proračuna.

Poleg ciljev integracije načrtovanje v letih 2007–2013 jasno zagovarja spodbujanje 
inovativnih in konkurenčnih politik, Evropska unija pa je izrazila željo po vključitvi drugih 
velikih sil (Združene države, Japonska) ter namenila 3 % svojega BDP raziskavam in razvoju. 

Četrto poročilo navaja, da obstajajo na področju naložb v raziskave in razvoj ogromne razlike: 
27 regij presega barcelonski cilj porabe več kot 3 % BDP za raziskave in razvoj, vendar v več 
kot 100 regijah stroški za raziskave in razvoj ne dosegajo niti 1 %. Opozoriti je treba tudi, da 
dejavnosti raziskav in razvoja potekajo zlasti v prestolnicah, vendar nekatere uspešne regije 
brez večjega strnjenega naselja kažejo, da povečanje stopnje naložb in števila zaposlitev v 
zvezi z raziskavami in razvojem ni nujno povezano z večjo koncentracijo prebivalstva v 
mestih.

V okviru pregledane lizbonske strategije je bil torej uveden sistem za zagotavljanje sredstev 
za odhodke, povezane s temi ukrepi.
Iz poročila je na podlagi že prejetih operativnih programov razvidno, da je približno 64 % 
sredstev za zbliževanje in 80 % sredstev za konkurenčnost namenjenih za naložbe v zvezi z 
zagotovitvijo sredstev za izdatke lizbonskih ciljev, kar pomeni okoli 210 milijard EUR in je 
55 milijard EUR več kot v prejšnjem obdobju.

Kohezijska politika nedvomno spodbuja konkurenčnost in rast nekega območja, zlasti z 
razvojem javno-zasebnih partnerstev, ozemeljskih sinergij za zaposlovanje, inovacij in 
raziskav, saj lahko mala in srednje velika podjetja brez težav sodelujejo z univerzami in 
lokalnimi razvojnimi strukturami. 

Da bi kohezijska politika pripomogla k financiranju inovacij in razvoja v okviru lizbonske 
strategije, je potreben prožen pristop zagotavljanja sredstev, da se omogoči uravnotežen 
razvoj območij. Obravnavanje kohezijske politike kot finančnega instrumenta lizbonske 
strategije namreč ne bi omogočilo uresničevanja ciljev kohezijske politike niti lizbonskih 
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ciljev. Kohezijske politike ni mogoče imeti za preprosto sredstvo za uresničevanje ciljev 
drugih sektorskih politik, temveč je to politika Skupnosti velike evropske dodane vrednosti, ki 
ima lasten namen, to je kohezija. 

Glede na slabe rezultate, ugotovljene z vmesnim pregledom, in zaradi odvisnosti od 
evropskega proračuna glavni cilj kohezijske politike Evrope s 27 državami članicami ni 
razviti gospodarstvo, ki bo glede znanja najbolj konkurenčno na svetu. 

To je eden od razlogov, zakaj strukturne politike ni mogoče obravnavati ločeno in po 
posameznih temah, ampak jo je treba vključiti v celovit pristop z drugimi politikami Unije in 
javnimi politikami, ki jih izvajajo države članice. 

Sprejetje teritorialne agende in leipziške listine med ministrskim srečanjem v Leipzigu 24. in 
25. maja 2007 je pomemben korak k spodbujanju celostnega pristopa. Zaželeno je, da se 
njuna cilja izrazita s sprejetjem dejanskega akcijskega programa za boljšo vključitev 
ozemeljske razsežnosti v vse javne politike, politike Skupnosti in nacionalne politike.

4. OHRANJANJE USMERITVE OZEMELJSKE KOHEZIJE

Kohezijska politika se mora osredotočiti na temeljni cilj ozemeljske kohezije in se ne sme 
omejiti (na kar kaže stroga dodelitev sredstev) na regije, v katerih je možnost rasti 
produktivnosti in zaposlitve največja, ker lahko to povzroči marginalizacijo regij, ki imajo 
omejeno možnost rasti, vendar prav tako niso upravičene do cilja zbliževanja.

Četrto poročilo obravnava ozemeljsko kohezijo v EU 27 in ugotavlja veliko koncentracijo 
gospodarskih dejavnosti v glavnih mestih. Tako so leta 2004 regije okoli glavnih mest 
ustvarile povprečno 32 % BDP svoje države, s tem da vključujejo 22 % prebivalstva. Ta pojav 
je najbolj očiten in se je najbolj razvil v novih državah članicah.

Poročilo preučuje ozemeljski razvoj na lokalni ravni, pri čemer pospešitev razvoja v mestih z 
močno usmeritvijo v suburbanizacijo v evropskih mestih in zmanjševanjem števila 
prebivalcev na podeželju spreminja demografsko ravnovesje. Če se javne politike ne bodo 
spremenile, se bodo te ozemeljske razlike v prihodnosti lahko le še povečale.

Študija Evropskega omrežja za opazovanje prostorskega razvoja „Prihodnost ozemlja“1 v 
zvezi s tem je zelo ustrezna. 
Omogoča primerjavo dveh scenarijev dolgoročnega ozemeljskega razvoja. 
Scenarij, usmerjen le h konkurenčnosti, bi lahko povzročil večjo gospodarsko rast in pojav 
novih tehnologij, vendar bi bili zaradi tega okoljski in družbeni stroški višji, kar bi lahko 
dolgoročno povzročilo gospodarske in družbene neuspehe. 

Nasprotno omogoča scenarij, usmerjen v kohezijo, bolj razpršen model glede možnosti 
privabljanja in polarizacije metropolitanskih območij. Več učinkovitih območij integracije se 
lahko pojavi tako v središču Evrope kot na bolj ali manj podeželskih območjih. 
Glede na prvi scenarij ta policentrični model razvoja gotovo spremlja nižja, ampak bolje 

  
1 „Les devenirs du territoire en 2030. Scénarios territoriaux pour l'Europe“, Evropsko omrežje za opazovanje 
prostorskega razvoja 2006.
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geografsko razporejena gospodarska rast, s čimer se je na omejenem območju mogoče 
izogniti polarizaciji, konfliktom med prebivalstvom ter družbenim in okoljskim pritiskom. 

Zato je pomembno, da se odhodki še učinkoviteje usmerijo k projektom, ki skrbijo za 
privlačnost vseh območij. Opozoriti je treba, da je velika prednost Evrope v zvezi s 
konkurenčnostjo njena raznolikost.

Uravnotežen in trajnostni razvoj, ki upošteva ustrezno opredeljene ozemeljske potrebe, mora 
to upoštevati. Regionalna politika Unije se mora torej izvajati v skladu s tesnim partnerstvom
z regionalnimi udeleženci ter z drugimi nacionalnimi in evropskimi politikami. V zvezi s tem 
je treba preučiti, ali struktura, ki jo je vzpostavila Komisija, to so: Strateške smernice 
Skupnosti – Nacionalni strateški referenčni okvir – Operativni programi, predstavlja najboljši 
ukrep za dejansko upravljanje na več ravneh in dobro prepoznavanje ozemeljskih potreb.

5. NOVI OZEMELJSKI IZZIVI IN PRORAČUN EU

Četrto poročilo navaja, da so regionalne in medregionalne razlike v EU izrazitejše kot v 
Združenih državah ali na Japonskem. Čeprav je skoraj sočasen pristop 12 novih držav članic 
nekoliko spremenil statistiko, ozemeljski izzivi, s katerimi se je treba spopasti, ostajajo 
zapleteni, ne glede na to, ali gre za gospodarski in tehnološki razvoj, dostopnost ali kakovost 
življenja. 

Temu je mogoče dodati novi izzive, ki se bodo v prihodnjih letih še okrepili: koncentracija 
prebivalstva v mestih, kar povzroča težave glede prevelike gostote prebivalstva in vprašanja 
družbeno-kulturne integracije v mestih; demografske spremembe, ki se kažejo predvsem v
staranju prebivalstva; migracije; nadaljnja globalizacija in povečanje povpraševanja po 
kmetijskih proizvodih; podnebne spremembe, ki se kažejo v večji nevarnosti naravnih nesreč
na nekaterih območjih in zviševanjem cene energije.

Ti novi izzivi prinašajo novo razsežnost v zvezi z ozemeljskim razvojem, zaradi česar je 
nujno ohranjati strukturne politike po letu 2013. Zato se ni primerno osredotočiti le na nove 
države članice, saj so omenjeni izzivi zelo pomembni tudi za EU s 15 državami članicami in 
vključujejo širši pristop, kot je tisti iz lizbonske strategije. 

Razen tega sklepi četrtega poročila o prihodnjih izzivih v zvezi s kohezijsko politiko 
dokazujejo, da je treba poleg BDP na prebivalca izdelati nove kazalnike, ki bodo bolje opisali 
dejansko ozemeljsko stanje vsake regije in stopnjo kohezije v praksi.

Bistveno je, da strukturne politike vključijo te nove izzive in jim namenijo potrebna sredstva, 
saj bo raven ozemeljske kohezije vse bolj odvisna od ozemeljskih vplivov, ki iz tega izhajajo, 
in od načina, kako jih bodo javne politike upoštevale. 

Dejansko je smisel ozemeljskega razvoja to, da gospodarska rast delno temelji na organizaciji 
prostora, organizaciji, ki je pogojena s politikami na vseh stopnjah upravljanja ter z
družbenimi trendi, tehnološkim razvojem in zahtevami trga. 
Centralizirane ali sektorske politike lahko imajo neželen prostorski vpliv, ki lahko škoduje 
ozemeljskemu razvoju. Nasprotno politike, usmerjene v ozemeljski vidik, lahko ne le 
nevtralizirajo te učinke, ampak tudi dodajo vrednost z vključevanjem gospodarskih, družbenih 
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in okoljskih razsežnosti v horizontalne politike. 

Ozemeljski razvoj ima torej pri reševanju teh zapletenih težav bistveno vlogo. Ključni
element v zvezi s tem je razširitev lizbonske strategije za vključitev ozemeljske razsežnosti, ki 
bi omogočila upoštevanje posebnih značilnosti regij pri razvoju javnih politik. Z vidika 
lizbonske strategije zahteva okrepitev ozemeljske kohezije uveljavitev „kapitala“ in možnost
vseh regij, da spodbujajo ozemeljsko integracijo. To je mogoče doseči s spodbujanjem 
vseevropskih sinergij in ustvarjanjem skupin inovativnih dejavnosti. 

V praksi bi izvajanje ozemeljske kohezije pomenilo:

• osredotočenje regionalnih in nacionalnih razvojnih politik na izkoriščanje kapitala 
in regionalnih možnosti;

• ponovno določanje položaja evropskih regij za krepitev njihovih profilov in 
vseevropsko sodelovanje, da se izboljšata njihova integracija in medsebojna
povezanost.

Opozoriti je treba na novo in vedno večjo pozornost, ki jo države, kot sta Kitajska in Rusija, 
namenjajo kohezijski politiki EU kot sredstvu za zagotovitev uravnoteženega regionalnega 
razvoja.

Ta zdaj vključuje približno tretjino izdatkov iz proračuna EU, leta 2008 pa bo postala prva 
postavka proračunskih izdatkov. 

Vendar se kljub širitvi in novim ozemeljskim izzivom količina sredstev v zvezi z BDP v EU 
zmanjšuje. V skladu z ocenami Komisije odhodki v zvezi s kohezijo leta 2013 ne bi 
predstavljali več kot 0,35 % BDP, kar bi ustrezalo stopnji z začetka leta 1990.

V zvezi s tem Evropski parlament ponovno opozarja na predlog, ki ga je predložil v zvezi z 
ustvarjanjem rezerve Skupnosti za uspešnost v zvezi s strukturnimi skladi, ki bi omogočila 
ponovno dodelitev neuporabljenih sredstev, ki so bila izdana v skladu s pravilom N + 2 ali 
N + 3, za regije ali programe, ki bi ta dodatna sredstva uporabila na optimalen način, saj bi 
tako dosegli čim večji učinek kohezijske politike.

Jasno je, da je kohezijska politika izpostavljena poskusom ponovne nacionalizacije, ki še 
posebej prizadenejo nekatere države članice, ob upoštevanju pristopa, ki predvsem vključuje 
politike Skupnosti. Vendar četrto poročilo o koheziji kaže, da dodana vrednost strukturnih 
programov presega številke.

Med pregledom stanja proračuna EU v letih 2008–2009 je treba kohezijsko politiko 
obravnavati predvsem glede na prispevek, ki ga ima v zvezi z evropsko integracijo, in je ne 
imeti za preprosto sredstvo za prerazporeditev, brez česar obstaja veliko tveganje za ogrozitev 
samega evropskega povezovanja.

V ta namen poročevalka pozdravlja sprejetje teritorialne agende v maju, ki vključuje 
nepogrešljiv časovni načrt za določitev politične prednostne naloge ozemeljske kohezije na 
ravni Sveta in vsakega predsedstva EU.
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