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Uvod

Ta delovni dokument ima dvojni namen: prvi je podati analizo zelene knjige o teritorialni 
koheziji ter predstaviti nekaj začetnih idej poročevalca v odgovor na ta pomemben dokument 
politike. Na tej stopnji razprave bodo v dokumentu navedena samo glavna vprašanja, ki bi jih 
bilo treba obravnavati v osnutku poročila, ter podan prvi odziv poročevalca nanja. Drugi 
namen pa je doseči dogovor o osnovni smeri, v katero naj bi šlo to poročilo, z boljšo 
organizacijo razprave v Odboru za regionalni razvoj. Poročevalec je prepričan, da bo 
Evropski parlament kmalu sprejel jasno stališče o razumevanju in vlogi teritorialne kohezije, 
pa tudi o prihodnosti regionalne politike Evropske unije.

Namen samoiniciativnega poročila bo podati odziv na zeleno knjigo o teritorialni koheziji ter 
tudi na peto poročilo o napredku v zvezi z ekonomsko in socialno kohezijo. O slednjem je 
odbor REGI septembra že razpravljal, zato bo na koncu tega delovnega dokumenta sledil 
kratek povzetek njegove analize.

Ozadje

Evropski parlament je v samoiniciativnem poročilu o vlogi teritorialne kohezije v 
regionalnem razvoju (poročevalec: Ambroise Guellec), sprejetem na plenarnem zasedanju 28. 
septembra 2005, pozval Evropsko komisijo, naj čim prej objavi belo knjigo o teritorialni 
koheziji. S tem je jasno nakazal, da je koncept teritorialne kohezije bistven za nadaljnji razvoj 
regionalne politike EU, zato ga je bilo treba ustrezno opredeliti. Z vključitvijo teritorialne 
kohezije, poleg ekonomske in socialne, v lizbonsko pogodbo (člen 3 PEU in člen 174 PEU) je 
bil ta koncept dodatno utrjen, toda njegova definicija, metode in pristop so ostali nekoliko 
nejasni. 

Razprava o teritorialni koheziji poteka že od devetdesetih let prejšnjega stoletja. Leta 1999 se 
je z evropsko prostorskorazvojno perspektivo začel proces, rezultat katerega je bila 
teritorialna agenda Evropske unije, ki so jo leta 2007 sprejeli ministri EU, pristojni za 
prostorsko načrtovanje in urbani razvoj. V teh dokumentih politike je bil velik poudarek na 
vlogi, ki naj bi jo teritorialna kohezija imela pri zagotavljanju usklajenega in trajnostnega 
razvoja po vsej Uniji. Evropski parlament se je v svojem poročilu o spremljanju izvajanja 
teritorialne agende in leipziške listine (poročevalka: Gisela Kallenbach) pozitivno odzval na ta 
pristop ter ponovil svojo zahtevo po jasni opredelitvi teritorialne kohezije v nastajajoči zeleni 
knjigi na to temo.  

Vsebina zelene knjige Komisije

Evropska komisija je 6. oktobra 2008 končno sprejela zeleno knjigo o teritorialni koheziji z 
naslovom Teritorialna raznolikost kot prednost. V njej ni opredelitve teritorialne kohezije, 
vsebuje pa poziv k obsežnemu posvetovanju z regionalnimi in lokalnimi organi, zvezami, 
nevladnimi organizacijami in civilno družbo za poglobitev skupnega razumevanja tega 
novega koncepta in njegovega pomena za prihodnjo regionalno politiko EU. V ta namen je v 
njej naveden seznam konkretnih vprašanj, ki zajemajo različne vidike, vključno z 
opredelitvijo. Javno posvetovanje bo potekalo do konca februarja 2009. 
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Po zeleni knjigi je cilj teritorialne kohezije zagotavljanje usklajenega razvoja vseh območij 
EU ter omogočanje državljanom, da kar najbolje izkoristijo njihove naravne danosti. V njej je 
navedeno, da je treba raznolikost pretvoriti v uporabno sredstvo ter konkurenčno prednost, ki 
bo prispevala k trajnostnemu razvoju celotne EU. Glavni izziv je tako ozemljem pomagati, da 
kar najbolje izkoristijo svoje prednosti. Zaradi tega je v zeleni knjigi potrjeno, da sta za 
doseganje učinkovitih rešitev potrebna celostni pristop in sodelovanje med različnimi organi 
in zainteresiranimi stranmi, poleg tega pa je posebej omenjena potreba po boljšem upravljanju 
kohezijske politike, da bi povečali njeno prožnost ter sposobnost prilagajanja najustreznejši 
ravni potrebnega posredovanja.

V zeleni knjigi je poudarek na potrebi po zagotavljanju uravnoteženega razvoja mest in 
podeželja, omenjena pa so tudi sredstva za preprečevanje upadanja prebivalstva ter širjenja 
mest. Podrobneje so opisani trije ključni koncepti, na podlagi katerih je treba razviti posebne 
ukrepe politike: koncentracija, povezovanje in sodelovanje:

Koncentracija prinaša s seboj prednosti, kot sta višja produktivnost in ustvarjalnost, 
ima pa tudi negativne učinke, zlasti v smislu okoljskih stroškov, zastojev, cen zemljišč 
in socialne izključenosti. Namen teritorialne kohezije je tako vzpostaviti pravo 
ravnovesje med koristmi, ki izhajajo iz koncentracije, ter potrebo po uresničevanju 
teritorialnega potenciala na širši ravni, da bi kar najbolj povečali njen prispevek k 
blaginji Unije kot celote.

Povezovanje izpostavlja potrebo po prehodu v povezano Evropo s hitrim in 
učinkovitim dostopom do trgov, storitev in ljudi. To vključuje transport, pa tudi 
infrastrukturo, ki je osnova za učinkovito delovanje enotnega trga – na primer 
infrastrukturo za zagotavljanje dostopa do zdravstva in izobraževanja, 
širokopasovnega interneta ali energetskih omrežij. Vse te povezave so po Uniji še 
vedno neenakomerno razporejene.

Sodelovanje je vedno bilo pomemben steber kohezijske politike. V zeleni knjigi je 
navedeno, da je treba v zvezi s tem narediti še veliko več, da bi obravnavali čezmejna 
vprašanja, ki segajo od dnevnih migracij do okolja. Sodelovanje bi moralo potekati na 
več ravneh, k njemu pa bi bilo treba pritegniti nove partnerje.

Komisija je v zeleni knjigi ugotovila tudi, da se tri vrste regij s posebnimi geografskimi 
značilnostmi (gore, otoki in redko naseljena območja) soočajo s posebnimi razvojnimi izzivi, 
ter preverila, ali so potrebni posebni ukrepi politike, da bi jih premagali. Nazadnje je 
opozorila na številne sektorske politike EU z velikim teritorialnim učinkom (npr. transport, 
energijo, prvi steber skupne kmetijske politike, zaposlovanje, okolje) ter poudarila, da je treba 
med njimi ustvariti sinergijo.
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Priprava odgovora Parlamenta: začetne opombe poročevalca

A. ZELENA KNJIGA
 Sprejetje zelene knjige: Poročevalec pozdravlja sprejetje zelene knjige o teritorialni 

koheziji, saj je odgovor na zahtevo, ki jo je Evropski parlament dolgo ponavljal.
Čeprav lizbonska pogodba še ni bila ratificirana in zaradi tega teritorialna kohezija še 
nima uradne pogodbene podlage, vsebuje zelena knjiga prvo analizo tega koncepta, ki 
bo skupaj z ekonomsko in socialno kohezijo bistvena prednostna naloga za Unijo.

 Opredelitev: Zelena knjiga je premalo ambiciozno zastavljena, saj ne vsebuje jasne 
opredelitve tega novega koncepta, kot je bilo v začetku pričakovati, kar konkretno 
pomeni dodatno zamudo pri uveljavljanju tega pojma v praksi. Treba je poudariti, da 
Evropski parlament pričakuje jasno definicijo teritorialne kohezije na podlagi javnega 
posvetovanja, v katerem bo dosežen splošen dogovor, ki ga bodo podprle in razumele 
vse zainteresirane strani na področju regionalne politike.

 Javno posvetovanje: V zvezi s tem poročevalec pozdravlja začetek javnih posvetovanj o 
teritorialni koheziji. Njihov uspeh je neposredno povezan z najširšo možno udeležbo 
različnih zainteresiranih strani ter civilne družbe v razpravi. Poslanci Evropskega 
parlamenta bi morali učinkovito pomagati pri predstavljanju zelene knjige o 
teritorialni koheziji državljanom.

 V pričakovanju objave bele knjige: Evropski parlament bi moral odločno zahtevati 
objavo bele knjige o teritorialni koheziji po zaključku tega posvetovalnega postopka.
Poročevalec meni, da bi z njo omogočili pretvorbo „teritorialne kohezije“ v konkretne 
določbe, ki bi jih bilo treba uvesti z naslednjim zakonodajnim svežnjem o strukturnih 
skladih za programsko obdobje po letu 2013.

 Finančni vidiki: Poročevalec se strinja, da je treba iz potekajoče razprave izvzeti vse 
omembe proračunskih in finančnih vidikov. Bolje je, da analizo omejimo na politične 
vidike novega cilja ter kasneje razmislimo o tem, ali, kako in koliko bi ta novi koncept 
vplival na proračun EU za obdobje po letu 2013.

B. KONCEPT TERITORIALNE KOHEZIJE

Analiza novega koncepta: Poročevalec meni, da je teritorialna kohezija poseben pojem, ki 
bi moral ekonomski in socialni koheziji dati izrazito dodano vrednost. Trije sestavni deli 
kohezije (ekonomski, socialni in teritorialni) bi se morali dopolnjevati in medsebojno 
krepiti, obenem pa ohraniti vsak svojo nalogo in enoten celosten koncept, zaradi česar 
med njimi ne bi smelo biti hierarhije. S sedanjo razpravo ne bi smeli poskušati le določiti 
dodane vrednosti teritorialne kohezije ter konkretnih koristi, ki jih lahko evropski 
državljani pričakujejo iz njenega izvajanja na kraju samem, temveč bi morali tudi 
obravnavati, kako bo ta koncept vključen v prihodnjo regionalno politiko EU.

Zavračanje možnosti asimetrične Evrope: Poročevalec meni, da bi se s skladnim razvojem 
Unije povečala konkurenčna prednost njenega gospodarstva. S tega vidika je teritorialno 
kohezijo mogoče razlagati le kot horizontalni koncept, ki je pomemben za razvoj Unije 
kot celote. Izziv se je osredotočiti na učinkovitejše instrumente za dosego tega cilja. Pri 
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tem je posebej pomembno delo mreže za spremljanje evropskega prostorskega 
načrtovanja, saj poskuša predstaviti posledice različnih razvojnih modelov na teritorialni 
razvoj Evropske unije.

Prenos koristi po vsej Uniji: Zamisel je posebej zanimiva v zvezi z oblikovanjem centrov 
odličnosti po vsej Uniji, ki bodo bistveni za gospodarski uspeh, znanstvena odkritja, 
tehnološke inovacije in delovna mesta. Treba je spodbuditi komunikacijo in prenos znanja 
med centri in grozdi za raziskave in inovacije ter okoliškimi regijami. Ti uspešni centri bi 
morali dosegati koristi, ki bi se enakomerno porazdelile po ozemlju EU, da bi se čim bolj 
povečal učinek vloženih naložb.

Čim večji izkoristek potenciala posamezne regije: Ni enega samega modela razvoja za 
celotno Evropsko unijo, ki bi enako ustrezal vsem njenim regijam. Raznolikost Unije je 
pravzaprav njena močna točka. Treba je ugotoviti prednosti vsake evropske regije in jih 
izkoristiti, da bi povečali njihovo konkurenčnost ter zagotovili rast in blaginjo. V zvezi s 
tem je po mnenju poročevalca zelo pomemben prispevek nekdanjega finskega 
ministrskega predsednika Eska Ahoja v nedavnem članku, ki ga je objavil časnik 
Financial Times (16. 7. 2008). Aho navaja, da bi se morala Evropska unija osredotočiti na 
oblikovanje grozdov, podobnih Silicijevi dolini, na celotnem svojem ozemlju. Bistveno je, 
da se sredstva namenijo redkim obstoječim grozdom, namesto da bi jih raztresli podolgem 
in počez z omejenimi možnostmi uspeha. Z drugimi besedami, nima vsaka regija 
potenciala ali sredstev, da bi postala center odličnosti; to ni cilj, ki bi ga morali poskušati 
doseči. Evropska unija bi morala v zvezi s tem omejiti svoj pristop.

Krepitev cilja evropskega teritorialnega sodelovanja: Očitna evropska dodana vrednost 
tega cilja je že bila nesporno dokazana. Neposredna udeležba regionalnih in lokalnih 
organov pri načrtovanju in izvajanju ustreznih programov čezmejnega, nadnacionalnega 
in medregionalnega sodelovanja je še en dober znak za prihodnji razvoj tega cilja politike.
V zvezi s tem bi bilo treba poudariti tudi pomen čezmejne razsežnosti ter ustreznih 
operativnih programov evropske sosedske politike. Za regionalno politiko EU je to 
zgodba o uspehu in v naslednjem programskem obdobju bi jo bilo treba bistveno okrepiti.

Regije s posebnimi geografskimi značilnostmi: V zeleni knjigi o teritorialni koheziji so 
navedeni posebni razvojni cilji predvsem v treh vrstah regij: v gorskih, otoških in redko 
naseljenih. Evropski parlament je že večkrat pozval, da je treba pripraviti celovito 
strategijo, s katero bodo lahko te regije premagale težke in trajne naravne in demografske 
ovire. Njihovemu razvoju je treba nameniti posebno pozornost, zato da bi zagotovili 
usklajen razvoj Unije ter dosegli teritorialno kohezijo. Vendar bi poročevalec ob tem želel 
poudariti, da teritorialna kohezija ostaja horizontalni koncept, ki velja za vse regije EU; ni 
ga mogoče razlagati kot novo politiko za regije s posebnimi geografskimi značilnostmi.

Teritorialni vpliv sektorskih politik Skupnosti: Poročevalec je razočaran, ker je poseben 
del zelene knjige omejen na naštevanje politik EU z močnimi teritorialnim vplivom, pri 
čemer pa teritorialna kohezija ni navedena kot glavni cilj ali osnovni pogoj za njihov 
razvoj. Evropski parlament je že večkrat izrazil potrebo po celovitem pristopu vseh 
ukrepov in politik EU na kraju samem. Z vidika politike lahko utemeljujemo, da ta 
zamisel v celoti sovpada s potrebo po usklajevanju teritorialnega učinka vseh sektorskih 
politik skupnosti na danem ozemlju. Obenem pa je treba upoštevati, da Evropski 
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parlament s poudarjanjem teritorialne razsežnosti drugih sektorskih politik EU ne želi 
zmanjšati pomena in neodvisnosti regionalne politike EU. Ravno nasprotno, cilj 
celovitega pristopa je kar najbolj povečati učinek strukturnih posegov na kraju samem in v 
korist evropskih državljanov.

Teritorialno upravljanje: V zeleni knjigi je navedeno, da je za uspešno izvajanje 
kohezijske politike v prihodnje bistveno, da se izboljša teritorialno upravljanje. Na podlagi 
zaključkov prek kratkim sprejetega poročila Evropskega parlamenta o upravljanju in 
partnerstvu na nacionalni in regionalni ravni ter osnovi za projekte na področju regionalne 
politike (poročevalec: Jean Marie Beaupuy) se bo poročevalec osredotočil na potrebo po 
spodbujanju sistema upravljanja na več ravneh ter po določitvi ustrezne teritorialne ravni, 
na kateri bi bili ukrepi učinkovitejši na različnih stopnjah programskega načrtovanja in 
izvajanja. Seveda bo primerno upoštevan tudi pomen oblikovanja novih teritorialnih 
partnerstev, ki morajo biti v središču vseh ustreznih analiz zelene knjige.

V zeleni knjigi o teritorialni koheziji so bežno omenjena številna druga vprašanja, ki bi jih 
v tej razpravi lahko nadalje obravnavali. O oblikovanju kazalnikov, s katerimi bi bolje 
spremljali značilnosti in usmeritve teritorialne kohezije, je naš odbor že razpravljal, 
vendar je treba to razpravo še razširiti.

C. PETO POROČILO O NAPREDKU NA PODROČJU GOSPODARSKE IN SOCIALNE 
KOHEZIJE

Poročilo o napredku je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del vsebuje rezultate javnega 
posvetovanja o prihodnosti kohezijske politike (ki je potekalo po objavi četrtega poročila o 
koheziji), drugi del pa analizo stanja in usmeritev v zvezi s prispevkom posebnih sektorjev z 
visoko stopnjo rasti h koheziji. 

Parlament lahko podpre glavne zaključke posvetovalnega postopka (v katerem je bilo prejetih 
več kot 100 prispevkov), saj v celoti ustrezajo stališčem iz njegovega poročila o četrtem 
poročilu o koheziji (poročevalec: Ambroise Guellec). Med njimi sta zavrnitev vseh poskusov 
ponovne nacionalizacije ter zaveza o enotni politiki skupnosti, ki bi morala biti primerna tudi 
za obravnavanje izzivov, kot so globalizacija, podnebje in demografske spremembe. V 
poročilu je izraženo trdno prepričanje, da bi morala ta politika zajemati vse regije EU ter 
dodano vrednost prinašati vsem, ne le najrevnejšim konvergenčnim regijam, poudarjena pa je 
tudi potreba po sinergiji na kraju samem ter celovitem pristopu med različnimi sektorskimi 
politikami, da bi dosegli optimalen rezultat za rast in razvoj na kraju samem.

Poročevalec bi želel opozoriti na še en vidik petega poročila o napredku v zvezi z ekonomsko 
in socialno kohezijo, za katerega meni, da je bistven za prihodnjo reformo kohezijske politike 
Evropske unije. Komisija je v tem poročilu prvič izrecno omenila regije v prehodnem 
obdobju, ki so nekje vmes med konvergenčnimi regijami in regijami s ciljem regionalne 
konkurenčnosti in zaposlovanja. Zdi se, da je to prvi poskus za ločeno obravnavanje teh regij, 
ki so zdaj kot regije, ki so v obdobju uvajanja, ali regije, ki so v obdobju postopnega 
izločanja, razpete med obema ciljema. Poročevalec v celoti podpira ta pristop, saj bodo te 
regije dobile jasnejši status, predvsem pa bo potrjeno, da je treba zasnovati in uveljaviti 
celovitejši sistem postopne prehodne pomoči za regije, ki bodo kmalu presegle prag 
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upravičenosti, in sicer 75 % BDP.

Sklep

To analizo bi bilo treba uporabiti kot podlago za razpravo odbora REGI, ki bo ob navzočnosti 
komisarke Hübner potekala 5. novembra 2008. Delovni dokument ne vključuje izčrpne 
predstavitve vprašanj, zastavljenih v zeleni knjigi, niti natančne analize poročevalčevih 
stališč, ki bodo navedena v osnutku poročila. Poročevalec bi želel vse člane odbora povabiti, 
naj dejavno sodelujejo v razpravi in predstavijo svoje zamisli, stališča in predloge. 
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