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Regionalna in strukturna politika spadata med najpomembnejša področja politike v Evropski 
uniji. To ni razvidno le iz finančnih sredstev, ampak predvsem iz njunega pomena za socialno, 
ekonomsko in teritorialno kohezijo Evropske unije ter razvoj skupno 268 regij. 

Regije v Evropski uniji se pogosto soočajo z zelo podobnimi izzivi. Spopadati se morajo z 
globalizacijo in z njo povezanim pospešenim gospodarskim prestrukturiranjem, odpiranjem 
trgovinskih odnosov, posledicami tehnološke revolucije, razvojem na znanju temelječega 
gospodarstva, demografskimi spremembami ter povečanim priseljevanjem.  

Čeprav je namen strukturne politike Evropske unije podpreti regije pri premagovanju izzivov, 
se potencialni prosilci za pomoč soočajo z velikimi ovirami glede uporabe strukturnih 
sredstev Evropske unije. Med drugim gre za velike birokratske ovire, preobsežne ter težko 
razumljive pravilnike, nepregledna pravila sofinanciranja, majhne možnosti za izmenjavo 
izkušenj med nosilci projektov ter zelo majhne možnosti medregionalnega usklajevanja. 

Ena možnost za premostitev teh ovir je razvoj usklajenega pristopa medregionalne izmenjave 
boljše prakse, da bi regionalni akterji lahko črpali izkušenj drugih. To je cilj tega poročila. 
Poleg tega se pri tem zastavljajo vprašanja glede organizacije in vsebine. Med 
najpomembnejšimi je opredeliti, kaj je najboljša praksa. Sicer se ta pojem uporablja pogosto 
in na številnih področjih, vendar še ni jasne in enoznačne opredelitve. 

Kljub temu je za področje regionalne in strukturne politike Evropske unije mogoče prepoznati 
dejavnike, ki bi lahko prispevali k opredelitvi najboljše prakse. Poročevalka predlaga 
naslednje: 

 kakovost projekta, 

 upoštevanje načela partnerstva, 

 trajnostni vidik ukrepa,

 spoštovanje načela enakih možnosti,

 inovativnost projekta, 

 učinkovitost uporabe sredstev ter 

 trajanje projekta do njegove uresničitve,

 prenosljivost projekta v smislu uporabe tudi v drugih regijah Evropske unije. 

. 

Ob upoštevanju vsebinske raznolikosti kohezijske politike EU bo poročilo osredotočeno na 
nekatere glavne točke, predvsem na:  

 raziskave in razvoj / inovacije,

 varovanje okolja – varstvo podnebja – trajnostno energetsko politiko,
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 ustvarjanje kakovostnih delovnih mest,

 vseživljenjsko učenje,

 integriran razvoj mest, 

 demografski razvoj,

 čezmejno sodelovanje,

 javno-zasebna partnerstva.

Na podlagi projektov iz regij bi bilo treba s pomočjo navedenih skupnih dejavnikov opredeliti 
posebne dejavnike za najboljšo prakso, prilagojene glavnim tematskim točkam. 

Poleg vsebinskih točk bodo v poročilu obravnavana tudi vprašanja glede organizacije. To 
velja predvsem za sredstva in ukrepe, s katerimi bi lahko akterji izmenjali najboljše prakse oz. 
bi jim bil omogočen dostop do njih. 

Poročilo z naslovom „Najboljša praksa na področju regionalne politike in ovire za uporabo 
strukturnih skladov“ bo vsebovalo sklepe in priporočila za Evropsko komisijo. 
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