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1. STRUKTURNI IN KOHEZIJSKI SKLADI: POLITIKA SOLIDARNOSTI1 
 
Zakaj?  
 
Regionalna politika uresničuje solidarnost med ljudmi Evrope, kot je zapisano v preambuli 
Pogodbe o Evropski uniji. Pomaga pri doseganju enega izmed temeljnih ciljev, določenih v 
Pogodbi: krepitev ekonomske in socialne kohezije EU z zmanjševanjem razlik v razvoju med 
regijami. Pomembno vpliva na konkurenčnost regij in na življenjske pogoje njenih prebivalcev, 
v glavnem s sofinanciranjem večletnih razvojnih programov. Vsem regijam Unije mora 
omogočati, da v celoti izkoristijo možnosti, ki jih ponuja enotni trg, in da prispevajo k uspehu 
ekonomske in monetarne unije (EMU). 

                                                 
1 Podatki so s spletne strani Inforegio v okviru generalnega direktorata za regionalno politiko Evropske komisije.  



DV\542120SL.doc 3 PE 347.143 v01-00 

 SL 

 
  
Kako? 
 
Programe podpirajo štirje strukturni skladi in Kohezijski sklad:  
 
 Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) za infrastrukturo in naložbe, ustvarjanje 

delovnih mest ter mala in srednje velika podjetja, 
 Evropski socialni sklad (ESS) za usposabljanje, vključevanje v družbo in zaposlovanje, 
 Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS, Orientacijski oddelek) za 

razvoj podeželja ter pomoč kmetijam, in 
 finančni instrument za usmerjanje ribištva (FIUR) za prilagajanje ribiškega sektorja.  

 
Kohezijski sklad podpira okoljske in prometne projekte v najmanj uspešnih državah članicah. 
 
Strukturni skladi in Kohezijski sklad zagotavljajo subvencije; Evropska investicijska banka 
daje na voljo posojila. 
 
Kohezijski sklad nudi neposredno finančno pomoč za velike infrastrukturne projekte, povezane 
s prometom in okoljem.  
 
Strukturni skladi financirajo programe, ki zagotavljajo ukrepe za spodbujanje razvoja. 
Razvojne programe pripravijo države članice v sodelovanju z regionalnimi in lokalnimi oblastmi 
ter pristojnimi socialnimi in ekonomskimi partnerji. 
 
Prednostne naloge: 
 
Strukturni skladi so osredotočeni na tri prednostne cilje:  
 
 napredovanje regij, ki zaostajajo v razvoju (cilj 1), 
 socialno-ekonomsko preoblikovanje industrijskih, mestnih in podeželskih področij ali 

področij, odvisnih od ribištva (cilj 2), in 
 izboljšanje možnosti usposabljanja in zaposlovanja (cilj 3), (regionalni programi cilja 1 že 

vključujejo tovrstne ukrepe).  
 
Pomoč se zagotavlja tudi s štirimi pobudami Skupnosti, ki spodbujajo čezmejno, nadnacionalno 
in medregionalno sodelovanje po vsej EU (INTERREG III); obnovo propadajočih mest in 
urbanih naselij (URBAN II), enakost na trgu delovne sile (EQUAL) in razvoj podeželskih 
področij (LEADER+).  
 
In nazadnje še inovativni ukrepi, ki podpirajo poskusne regionalne programe. 

 
 
Finance: 
Približno ena tretjina proračuna EU odpade na strukturne sklade. Njihova sredstva za obdobje 
2000-2006 znašajo 195 milijard evrov za EU-15 ter dodatnih 15 milijard za nove države članice 
med letoma 2004 in 2006.  
 
Kohezijskemu skladu je dodeljenih 25,6 milijard evrov za EU-25. 
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Evropska pomoč dopolnjuje pomoč držav članic. Financiranje Skupnosti se giblje med 25 in 85 
odstotki celotnih stroškov. Najvišje je v regijah, kjer javni sektor ni sposoben sam prevzeti 
finančnega bremena razvoja. Pomoč javnega sektorja se dopolnjuje s financami zasebnega 
sektorja. 

 
Opredelitev programa 
 
Programe pripravlja Evropska komisija ter nacionalne in regionalne oblasti na podlagi smernic 
Komisije in prednostnih nalog držav članic. Države članice izberejo konkretne projekte in so 
odgovorne za njihovo izvedbo. Evropsko financiranje dopolnjuje nacionalno pomoč regijam in 
njihovim prebivalcem, v glavnem s sofinanciranjem večletnih razvojnih programov. 
 
Prihodnost: 
 
Komisija predlaga za obdobje 2007-2013 osredotočanje svojih prednostnih nalog na tri postavke. 
Predlagan skupen proračun je okoli 336 milijard evrov.  
 
 Konvergenca: namen je spodbujanje rasti in zaposlovanja v manj razvitih regijah (predvsem 

v novih državah članicah), ki bodo tudi nadalje lahko koristile Kohezijski sklad.  
 Konkurenčnost: namen je predvidevanje sprememb v preostali EU. To bo vsebovalo 

regionalno komponento, v okviru katere bo vsaka država članica izbrala območja, ki so 
upravičena do pomoči, ter nacionalno komponento, ki bo temeljila na evropski strategiji 
zaposlovanja.  
 Sodelovanje: bo črpalo iz izkušenj, pridobljenih z INTERREG, za spodbujanje usklajenega 

razvoja po celotnem ozemlju EU. 
 
 
 
Vloga Evropskega parlamenta 
 
Na tem področju je Parlament uporabil svoja nova pooblastila:  
 
 Enotni evropski akt je uvedel sodelovanje s Svetom za izvajanje sklepov, ki urejajo 

strukturne sklade; 
 Maastrichtska pogodba je uvedla postopek soglasja za odločitve o splošnih predpisih; 
 Amsterdamska pogodba je uvedla soodločanje s Svetom za izvedbene ukrepe; 
 Pogodba iz Nice predvideva, da bo Svet od 1. januarja 2007 pri odločitvah o splošnih 

predpisih odločal s kvalificirano večino. 
 
Pravila ravnanja, ki so bila sprejeta skupaj s Komisijo leta 1993 in so prenehala veljati leta 
1999, zahtevajo, da se Parlament redno obvešča o dejavnostih sklada. V okviru reforme iz leta 
1999 je Parlamentu tudi uspelo ohraniti program URBAN kot eno izmed pobud Skupnosti.  
 

2. TERMINOLOGIJA 
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 Regionalna politika EU: Pravna podlaga: člen 2 in 3 Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti. Regionalna politika EU predstavlja solidarnost: oblikovana je za zagotavljanje 
pomoči na ravni Skupnosti za najbolj zapostavljene regije, da premagajo svoje omejitve. 
Regionalna politika je tudi otipljiva: njene dosežke lahko prebivalci Evrope jasno vidijo, saj 
imajo tudi sami neposredne koristi od tega v obliki pomoči pri iskanju zaposlitve in 
prilagajanju na spreminjajoč se trg delovne sile, predvsem s pomočjo usposabljanja.  

 
 Kohezijska politika: Pravna podlaga: naslov XVII, členi 158 - 162 Pogodbe ES2. 

Neravnovesja v razvoju odpravlja tako, da obravnava gospodarske in socialne dejavnike. 
Revnejšim regijam daje potrebna sredstva za pospešitev razvoja in dvig življenjskega 
standarda, vključno z osnovno oskrbo, spretnostmi, tehničnimi sposobnostmi, privlačnem 
okolju za naložbe, itd. Neravnovesje v razvoju poleg vpliva na manj razvite regije tudi 
zaustavlja rast v Uniji in preprečuje optimizacijo njenih potencialov.  

 
 Gospodarska in socialna kohezija: Vloga Evropskega parlamenta: Parlament meni, da je 

gospodarska in socialna kohezija ključnega pomena za evropsko združevanje. Vedno je 
podpiral predloge, za katere je menil, da so potrebni za povečanje sredstev strukturnih 
skladov. Pravila ravnanja o izvajanju strukturne politike iz leta 1993 so bila posledica 
vztrajanja Parlamenta, da je potrebna ustrezna denarna podpora. V okviru svojih pooblastil o 
dajanju soglasja splošnim pravilom o strukturnih skladih je Parlament izrazil svoje stališče3 
in Svet je večino njegovih mnenj upošteval. Pravila ravnanja s Komisijo so bila leta 1999 
razširjena na vse strukturne instrumente. 

 
 Strukturni skladi: Komisija upravlja s strukturnimi skladi EU za financiranje strukturne 

pomoči Skupnosti. Le-ti vključujejo usmerjevalni oddelek EKUJS za kmetijstvo, regionalni 
sklad za strukturno pomoč v okviru regionalne politike, socialni sklad za ukrepe socialne 
politike ter finančni instrument za usmerjanje ribištva (FIUR). Finančna podpora strukturnih 
skladov je večinoma namenjena revnejšim regijam za krepitev gospodarske in socialne 
kohezije EU, tako da se lahko izzivi enotnega trga uresničujejo po vsej EU.  

 
 Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR): Pravna podlaga: členi 158-162 Pogodbe ES. 

Cilji: Odprava regionalnih neravnovesij s sodelovanjem pri strukturni prilagoditvi šibkejših 
regij ter preusmerjanju oslabelih industrijskih regij (člen 160).  

 
 Evropski socialni sklad (ESS): Pravna podlaga: členi 146-148 in 158-162 Pogodbe ES. 

Izboljšuje možnosti zaposlovanja za delavce na notranjem trgu s povečevanjem mobilnosti in 
poklicnim usposabljanjem. Uredba št. 1784/1999 na novo opredeljuje okvir in politične 
prednostne naloge ESS za obdobje 2000-2006. Podporni ukrepi pomagajo pri preprečevanju 
brezposelnosti, razvoju človeških virov in pospeševanju vključevanja v družbo. Zagotavlja 
pomoč za tri cilje, ki so določeni v splošnih uredbah o strukturnih skladih.  

 

                                                 
2 Enotni evropski akt v obliki naslova V Pogodbe ES natančno določa reformo strukturnih in operativnih pravil 
strukturnih skladov na predlog Komisije s soglasno odločitvijo Sveta po posvetovanju s Parlamentom. Izvedbeni 
ukrepi reforme so določeni na predlog Komisije s kvalificirano večino Sveta. Po Amsterdamski pogodbi se za 
izvajanje sklepov uporablja postopek soodločanja. Komisija mora Svetu in Parlamentu poročati o napredku 
vsaka tri leta. 
3 Resolucija z dne 19. novembra 1998. 
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 Finančni instrument za usmerjanje ribištva (FIUR): FIUR od leta 1994 združuje 
instrumente Skupnosti za ribištvo. Uporablja se v vseh obalnih regijah. Njegova glavna 
naloga je izboljšanje konkurenčnosti struktur in razvoj podjetij, sposobnih preživeti v ribiški 
industriji, medtem ko si prizadevajo obdržati ravnotežje med ribolovno zmogljivostjo in 
razpoložljivimi viri. 

 
 Usmerjevalni oddelek Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada 

(EKUJS): EKUJS financira skupno kmetijsko politiko EU. Njegov predlog je, da se 
zagotovi podpora trga in spodbujanje strukturnih prilagoditev v kmetijstvu. EKUJS se deli na 
dva oddelka: usmerjevalni oddelek dodeljuje subvencije za racionalizacijske sheme, 
posodobitev in strukturne izboljšave pri gojenju. 

 
 Kohezijski sklad: Kohezijski sklad je bil ustanovljen leta 1993 v skladu s pogoji iz člena 

161 Pogodbe ES, za zagotavljanje finančne pomoči za projekte na področju okoljske in 
prometne infrastrukture. Sredstva sklada se nakazujejo le štirim revnejšim državam 
Skupnosti (Irski, Grčiji, Španiji in Portugalski), pomagajo pri zmanjševanju razlik med 
gospodarstvi držav članic. Ne obravnava se kot strukturni sklad. 

 
 Dopolnjevanje: je eno izmed štirih načel strukturnih skladov (ki so jih okrepile popravljene 

uredbe, sprejete leta 1993), kar pomeni, da morajo biti projekti, ki dobijo pomoč Skupnosti, 
novi in se jih države članice same ne bi lotile. Vendar mora nacionalna podpora prevladovati, 
pomoč Skupnosti jo samo dopolnjuje. Nacionalne in regionalne oblasti so odgovorne za 
izbiro projektov in njihovo vodenje v okviru splošnih kriterijev Skupnosti. 

 
 Partnerstvo: je eno izmed štirih načel strukturnih skladov, kar pomeni najtesnejše možno 

sodelovanje med Komisijo in pristojnimi oblastmi na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni 
v vsaki državi članici od pripravljalne faze do izvajanja ukrepov. 

 
 Subsidiarnost: Z načelom subsidiarnosti se zagotavlja, da se odločitve sprejemajo kar 

najbližje državljanom in da se stalno preverja, če so ukrepi na ravni Skupnosti upravičeni 
glede na možnosti, ki so na voljo na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. To je načelo, po 
katerem Unija ne ukrepa (razen na področjih, ki spadajo pod njeno izključno pristojnost) 
razen, če je to bolj učinkovito kot ukrepi na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. Tesno je 
povezano z načelom sorazmernosti in načelom potrebe, ki zahteva, da noben ukrep Unije ne 
preseže tega, kar je nujno potrebno za dosego ciljev Pogodbe. 

 
 Načrtovanje: je eno izmed načel strukturnih skladov, ki ima za posledico večletne razvojne 

programe, in je rezultat skupne odločitve na podlagi partnerstva. Proces ima več stopenj, ki 
dosegajo višek v ukrepih, ki jih prevzemajo javni ali zasebni promotorji. 

 
 Osredotočanje: je eno izmed načel strukturnih skladov, katerega namen je osredotočanje 

ukrepov na prednostnih razvojnih ciljih. 
 
 Bruto domači proizvod (BDP): je skupna vrednost proizvedenih končnih proizvodov in 

opravljenih storitev v državi v enem letu. 
 
 Bruto nacionalni proizvod (BNP): je skupna vrednost proizvedenih končnih proizvodov in 

opravljenih storitev v enem letu, kjer so faktorji proizvodnje v domači lasti. 
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 Bruto nacionalni dohodek (BND): se je nekoč označeval kot bruto nacionalni proizvod ter 

meri skupno domačo in tujo dodano vrednost, ki jo terjajo prebivalci. BNP predstavlja BDP 
in neto prejemke primarnega dohodka (nadomestila za zaposlene in dohodek od lastnine) iz 
nerezidentih virov. 

 
 Področja cilja 1: BDP je nižji od 75-odstotnega povprečja Skupnosti4. Cilj je pomagati tem 

regijam, da dohitijo druge na področju konkurenčnosti. To pomeni naložbe v infrastrukturo 
in ukrepe za spodbujanje naložb v industrijo. 

 
 Področja cilja 2: Področja s strukturnimi težavami. Pomoč za socialne projekte in projekte 

industrijskega prestrukturiranja5. 
 
 Področja cilja 3: pospeševanje modernih sistemov usposabljanja in odpiranje delovnih 

mest6. 
 
 Pobude Skupnosti: iskanje skupnih rešitev posebnih problemov. Pobude so INTERREG, 

URBAN, LEADER in EQUAL. 
 
 Pobuda Skupnosti INTERREG: podpiranje projektov čezmejnega sodelovanja. 

 
 Pobuda Skupnosti URBAN: se nanaša na problematična mestna območja. 

 
 Pobuda Skupnosti LEADER, katero upravlja generalni direktorat za kmetijstvo7: 

Koordinacija ukrepov za razvoj kmetijskega gospodarstva. 
 
 EQUAL: Pobuda Skupnosti za boj proti neenakosti in diskriminaciji pri dostopu do trga 

delovne sile. 
 
 Zelo oddaljene regije: francoska čezmorska ozemlja, Azori, Madeira in Kanarski otoki. 

 
 Statistični učinki: Učinek širitve na kriterij 75 odstotkov za dodelitev statusa cilja 1. 

 
 Prehodna ureditev: Za države, ki so prej imele status cilja 1 ali cilja 2, vendar le-tega zaradi 

širitve več nimajo, obstajajo prehodne ureditve8. 
 
 Pomoč: Oblike pomoči, ki jih zagotavljajo skladi: operativni programi ali enotni programski 

dokumenti, programi pobud Skupnosti in podpora za tehnično pomoč ter inovativne ukrepe.  
 
 Okvir podpore Skupnosti (OPS): Usklajuje regionalne aktivnosti EU, z občasno 

vključitvijo štirih strukturnih skladov (ESRR, ESS, EKUJS, FIUR) in EIB. V vsakem 
primeru morajo projekti biti vključeni v načrte, ki so jih že razvile nacionalne oblasti, 
regionalne oblasti in njihovi poslovni partnerji.  

                                                 
4 Velja za 70 odstotkov proračuna. 
5 Velja za 11,5 odstotkov skladov. 
6 Velja za 12,3 odstotkov sredstev. 
7 Obstaja 13 pobud, ki podpirajo razvoj podeželja. 
8 Statistični učinki. 
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 Enotni programski dokumenti (EPD): je enoten dokument, ki ga odobri Evropska komisija 

ter obsega enake podatke, ki se lahko najdejo v operativnem programu in okviru podpore 
Skupnosti.  

 
 Operativni program (OP): dokument za izvajanje okvira podpore Skupnosti, ki ga odobri 

Komisija, in zajema sveženj usklajenih prednostnih nalog, obsegajoč večletne ukrepe, ki jih 
je mogoče uresničevati s pomočjo enega ali več skladov, enega ali več drugih obstoječih 
finančnih instrumentov in EIB.  

 
 Integrirani operativni program: operativni program, ki ga financira več skladov. 

 
 Razvojni programi: vsaka država članica sklene z Evropsko komisijo sporazum, imenovan 

operativni program (OP) ali enotni programski dokument (EPD). Ti sporazumi trajajo več 
let. Izvajajo jih nacionalne in regionalne oblasti, ki jih določijo države članice. Te oblasti tudi 
izberejo posebne projekte, ki se financirajo. Evropska komisija sodeluje s pristojnimi 
oblastmi v nadzornih odborih programov. 

 
 Lokalne povezave za zaposlovanje: Povezava je sporazum med lokalnimi partnerji, ki se 

objavi v strateškem dokumentu in jo spremljajo operativne ali finančne obveznosti, ki jih 
prevzamejo vsi partnerji. Ukrepi morajo pospeševati odpiranje delovnih mest in gospodarski 
razvoj. Povezave se lahko vzpostavi za mesto, podeželsko območje ali lokalni trg delovne 
sile. Območje je načeloma večje od občine, vendar manjše od regije. 

 
 Organi upravljanja: predstavljajo katero koli javno ali zasebno oblast ali organ na 

nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki ga določi država članica, ali državo članico, če 
sama opravlja to funkcijo, ki upravlja s pomočjo iz strukturnih skladov. 

 
 Plačilni organ: predstavlja eno ali več nacionalnih, regionalnih ali lokalnih oblasti ali 

organov, ki jih določi država članica za sestavljanje in pošiljanje zahtevkov za plačilo ter 
prejemanje plačil od Komisije.  

 
 Evropsko združenje za čezmejno sodelovanje (EZČS): Temelji na členu 159 Pogodbe. Da 

bi se odpravile obstoječe ovire, ki otežujejo čezmejno sodelovanje, bo uveden novi pravni 
instrument za ustanovitev evropskih združenj za sodelovanje.  

 
 Statistična klasifikacija teritorialnih enot (SKTE): vzpostavil jo je Statistični urad 

Evropskih skupnosti (Eurostat) zato, da bi se ustvarila enotna in usklajena struktura 
razdeljevanja. V zakonodaji Skupnosti se uporablja v zvezi s strukturnimi skladi od leta 
1988.  

 
 Predpristopna pomoč: Načrtovana predpristopna pomoč za države Srednje in Vzhodne 

Evrope za obdobje 2000-2006 je temelj strategije Evropske unije v odnosu do kandidatk in 
vključuje več komponent: program Phare, program Sapard in program ISPA (predpristopni 
instrumenti). 

 
 Predpristopni strukturni instrument (ISPA): pomeni instrument predpristopnih 

strukturnih politik ter financira okoljske in prometne projekte. 
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 Phare: financira okrepitev administrativne in institucionalne zmogljivosti prihodnjih/novih 

držav članic pri pripravah na njihov pristop.  
 
 SAPARD: je posebni pristopni program za kmetijstvo in razvoj podeželja.  

 
 Absorpcijska sposobnost: sposobnost nacionalne administracije, da načrtuje in izvaja 

zunanjo pomoč.  
 
 Dokument partnerstva za pristop: sprejme ga Svet. Opredeljuje stališče Unije glede 

prednostnih nalog pri pripravah na pristop na kratek in srednji rok za države kandidatke.  
 
 Zaostanek: skupne obveznosti v okviru Phare ali za posamezno državo, ki še niso 

opravljene.  
 
 Države kandidatke: države, ki so zaprosile za pridružitev k Evropski uniji in katerih prošnja 

je bila odobrena, vendar leta 2004 še niso pristopile k Evropski uniji. Ta status imajo 
trenutno Bolgarija, Romunija in Turčija. 

 
 CFPE: Centralna finančna in pogodbena enota je ustanovljena v vseh državah kandidatkah 

in upravlja z razpisi, naročili in plačili vseh zgradb institucij in nekaterimi drugimi 
naložbenimi projekti. 

 
 Decentralizacija: je postopek, pri katerem je uprava skladov EU prenesena na 

administracijo držav kandidatk. Trenutno to ureja decentralizirani izvajalni sistem (DIS). 
Predhoden nadzor Komisije se namerava nadomestiti z naknadnim nadzorom v okviru 
razširjenega decentraliziranega izvajalskega sistema (EDIS). 

 
 Dekoncentracija: je postopek, pri katerem je uprava skladov EU prenesena s sedeža 

Komisije na delegacije. 
 
 Naknadna ocena: ocena vpliva določene dejavnosti po njenem dokončanju.  

 
 Izvajalska agencija: agencija v državi kandidatki, ki je odgovorna za javne razpise, 

oddajanje naročil in izplačila za njej dodeljene projekte. CFPE je izvajalska agencija za 
projekte izgradnje institucij. 

 
 Skupni nadzorni odbor: odbor, ki je ustanovljen v vseh državah kandidatkah, za 

koordinacijo nadzorovanja in vrednotenja predpristopne pomoči.  
 
 Nadzorovanje in vrednotenje: postopek zbiranja podatkov o napredku projekta, 

ocenjevanje verjetnosti doseganja ciljev ter predlaganje sprememb glede pristopa, če je to 
potrebno.  

 
 Nacionalni koordinator pomoči (NKP): v administracijah držav upravičenk zagotavlja 

NKP tesno povezavo med splošnim pristopnim procesom in porabo finančne pomoči 
Skupnosti. 
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 Nacionalni odredbodajalec (NAO): uradnik nacionalne administracije, ki predseduje 
nacionalnemu skladu. NAO je odgovoren za celotno finančno upravljanje s skladi Phare.  

 
 Nacionalni razvojni načrt (NRN): program države kandidatke za gospodarsko in socialno 

kohezijo in ukrepe oblike cilj 1. 
 
 Nacionalni sklad (NS): centralna blagajna, skozi katero so speljani skladi Skupnosti v 

države kandidatke ali nove države članice.  
 
 Nacionalni program za sprejem pravnega reda Skupnosti (NPSPRS): lastni časovni in 

stroškovni akcijski program države kandidatke pri pripravah na pristop.  
 
 Nove države članice: nekdanje države kandidatke, ki so zaključile pogajanja in so postale 

države članice Evropske unije 1. maja 2004. To so: Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, 
Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija. 

 
 Projektni odredbodajalec: vodja izvajalske agencije. 

 
 Redno poročilo: letno poročilo Komisije o stanju pripravljenosti vsake države kandidatke. 

 
 Prehodni vir - začasni instrument finančne pomoči (2004-2006): za nove države članice 

za razvoj in okrepitev njihove upravne usposobljenosti za izvajanje in izvrševanje 
zakonodaje Skupnosti in za podporo izmenjavi najboljše prakse. 

 
 Skupno reševanje problemov: dogovor med državo kandidatko in eno ali več upravami 

držav članic za prenos spretnosti in znanja, ki se nanašajo na pravni red (napredek v smeri 
sprejemanja pravnega reda Skupnosti). 

 

3. IZHODIŠČA POGODBE IN POSLOVNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA 
 
Pogodba o Evropski uniji 
 

Člen 2 
 
Unija ima naslednje cilje: 
 
spodbujati gospodarski in socialni razvoj ter visoko stopnjo zaposlenosti in doseči uravnotežen 
in trajnosten razvoj, zlasti z oblikovanjem območja brez notranjih meja, s krepitvijo gospodarske 
in socialne kohezije ter z vzpostavitvijo ekonomske in monetarne unije, ki bo sčasoma 
vključevala enotno valuto v skladu z določbami te pogodbe [...]. 
 
 
Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti  
 

Člen 2 
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Naloga Skupnosti je, da z vzpostavitvijo skupnega trga in ekonomske in monetarne unije ter z 
izvajanjem skupnih politik ali dejavnosti iz členov 3 in 4 v vsej Skupnosti spodbuja skladen, 
uravnotežen in trajnosten razvoj gospodarskih dejavnosti, visoko stopnjo zaposlenosti in 
socialne zaščite, enakost med moškimi in ženskami, trajnostno in neinflatorno rast, visoko 
stopnjo konkurenčnosti in konvergence ekonomskih učinkov, visoko raven varstva in izboljšanje 
kakovosti okolja, zvišanje ravni in kakovosti življenja ter gospodarsko in socialno kohezijo in 
solidarnost med državami članicami. 
 

Člen 3 
 
Za namene iz člena 2 dejavnosti Skupnosti v skladu z določbami te pogodbe in v njej 
opredeljenim časovnim razporedom vključujejo: 
 
(k) krepitev gospodarske in socialne kohezije; 
 
 

Člen 16 
 
Brez poseganja v člene 73, 86 in 87 ter ob upoštevanju položaja, ki ga imajo službe splošnega 
gospodarskega pomena v okviru skupnih vrednot Unije, pa tudi njihove vloge pri pospeševanju 
socialne in teritorialne kohezije, skrbijo Skupnost in države članice v mejah svojih pristojnosti 
na področju uporabe te pogodbe za to, da takšne službe delujejo na podlagi načel in pogojev, ki 
jim omogočajo izpolnjevanje njihovih nalog. 
 

NASLOV XVII 
 

GOSPODARSKA IN SOCIALNA KOHEZIJA 
 

Člen 158 
 
Da bi Skupnost pospešila svoj vsesplošni skladni razvoj, razvija in izvaja tiste svoje dejavnosti, 
ki vodijo h krepitvi njene gospodarske in socialne kohezije. 
 
Skupnost si še posebno prizadeva zmanjšati neskladje med stopnjami razvitosti različnih regij in 
zaostalost regij z najbolj omejenimi možnostmi ali otokov, tudi podeželja. 
 

Člen 1599 
 
Države članice vodijo in usklajujejo svojo gospodarsko politiko tako, da dosegajo tudi cilje, 
navedene v členu 158. Pri oblikovanju in izvajanju politik in dejavnosti Skupnosti ter 
vzpostavljanju notranjega trga upoštevajo cilje iz člena 158, s čimer prispevajo k njihovemu 
uresničevanju. Skupnost podpira uresničevanje teh ciljev tudi z delovanjem v okviru strukturnih 
skladov (Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad, Usmerjevalni oddelek, Evropski 
socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj), Evropske investicijske banke in drugih 
obstoječih finančnih instrumentov. 
 

                                                 
9 Člen je bil spremenjen s Pogodbo iz Nice. 
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Komisija vsaka tri leta predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru 
in Odboru regij poročilo o napredku, doseženem pri uresničevanju gospodarske in socialne 
kohezije, in o tem, kako so k temu pripomogla v tem členu predvidena sredstva. Po potrebi se 
temu poročilu priložijo ustrezni predlogi. 
 
Če se izkaže, da so potrebne posebne dejavnosti zunaj skladov, in ne da bi posegali v ukrepe, 
sprejete v okviru drugih politik Skupnosti, lahko Svet o teh dejavnostih odloča v skladu s 
postopkom iz člena 251 ter po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij. 
 

 
 

Člen 160 
 
Evropski sklad za regionalni razvoj je namenjen pomoči pri odpravljanju največjih razvojnih 
neravnovesij v regijah Skupnosti, tako da sodeluje pri razvoju in strukturnem prilagajanju 
razvojno zaostalih regij in pri preobrazbi nazadujočih industrijskih regij. 
 

Člen 16110 
 
Brez poseganja v člen 162 Svet na predlog Komisije in po pridobitvi privolitve Evropskega 
parlamenta ter po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij soglasno 
opredeli naloge, prednostne cilje in organizacijo strukturnih skladov, kar lahko vključuje tudi 
združevanje skladov. Svet po enakem postopku opredeli tudi splošna pravila, ki se uporabljajo za 
sklade, in določbe, potrebne za zagotavljanje uspešnosti ter usklajevanje skladov med seboj in z 
drugimi obstoječimi finančnimi instrumenti. 
 
Kohezijski sklad, ki ga je Svet ustanovil po enakem postopku, zagotavlja finančne prispevke za 
projekte na področju okolja in vseevropskih omrežij v okviru prometne infrastrukture. 
 
Od 1. januarja 2007 odloča Svet na predlog Komisije po pridobitvi privolitve Evropskega 
parlamenta ter po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij s 
kvalificirano večino, če sta bila do tega datuma sprejeta večletni finančni načrt, ki se uporablja 
od 1. januarja 2007, in pripadajoči medinstitucionalni sporazum. V nasprotnem primeru se 
postopek, ki ga določa ta odstavek, uporablja od datuma njunega sprejetja. 
 

Člen 162 
 
Izvedbene sklepe, ki se nanašajo na Evropski sklad za regionalni razvoj, sprejme Svet v skladu s 
postopkom iz člena 251 ter po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij. 
 
Za Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad, Usmerjevalni oddelek in za Evropski 
socialni sklad se še naprej uporablja člen 37 oziroma 148. 
 
Poslovnik Evropskega parlamenta11 
 
                                                 
10 Člen je bil spremenjen s Pogodbo iz Nice. 
11 16 izdaja - julij 2004. 
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PRILOGA VI 
 

PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOST STALNIH ODBOROV 
 

XII. ODBOR ZA REGIONALNI RAZVOJ 
 
Odbor odgovoren za regionalno in kohezijsko politiko, zlasti za:   
 
(a) evropski sklad za regionalni razvoj, kohezijski sklad in druge instrumente regionalne politike 
Skupnosti; 
 
(b) oceno vpliva drugih politik Unije na gospodarsko in socialno kohezijo, 
 
(c) usklajevanje strukturnih instrumentov Unije, 
 
(d) oddaljene regije in otoke, kot tudi za čezmejno in medregijsko sodelovanje, 
 
(e) odnose z Odborom regij, organizacijami za medregijsko sodelovanje ter lokalnimi in 
regionalnimi oblastmi. 
 
 

4. Zgodovinsko ozadje 
 
 1957: Rimska pogodba: potreba po "usklajenem razvoju".  Preambula: "okrepiti enotnost 

[....] gospodarstev in zagotoviti [....] usklajeni razvoj ob zmanjševanju sedanjih razlik med 
posameznimi regijami in zaostalosti regij z omejenimi možnostmi". Ustanovila se ni nobena 
posebna skupna politika. 

 
 1958: Ustanovitev ESS in EKUJS. Prednostne naloge držav ustanoviteljic: kmetijstvo - 

Francija, obnova industrije - Nemčija. 
 
 1973: Prva širitev: Danska, Irska in Velika Britanija. 

 
 1975: Vzpostavitev ESRR za prerazporeditev nekaj proračunskih prispevkov najrevnejšim 

regijam. Korist sta imeli Irska in Danska. Velika Britanija je pomagala - Severni Irski in 
Severni Škotski (Highlands and Islands). Pomirila je nekaj britanskih zadržkov glede 
proračuna EGS, kjer prevladuje kmetijstvo. 

 
 80-ta leta prejšnjega stoletja: Skupnosti so se pridružile Grčija, Portugalska in Španija: 

Razjasnila se je gospodarska potreba in politična volja za zmanjšanje razlik. Priznavanje 
potrebe po zmanjševanju razlik med bogatejšimi in revnejšimi področji. Unija se je zavezala 
pomagati manj razvitim regijam Evrope, da bi le-te dohitele razvita področja. Enotni 
evropski akt iz leta 1986 vključuje to obvezo.  
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 Obdobje 1989-93: Evropski svet v Bruslju12 je natančno pregledal delovanje strukturnih 
skladov. Razporedil je 68 milijard ekujev.13 Namen: spodbujanje dviga življenjskega 
standarda za Evropejce. Programi, ki so pomagali določenim družbenim kategorijam in 
regijam, da so imele korist od gospodarskega povezovanja in od možnosti, ki jih nudi 
notranji trg. Regije in mesta so ustanovili mednarodna združenja, nadnacionalno sodelovanje 
in odprli regionalne pisarne v Bruslju.  

 
 1992 Pogodba o Evropski uniji14: Kohezija: eden izmed glavnih ciljev Unije, skupaj z 

ekonomsko in monetarno unijo ter enotnim trgom. Predvidevala je ustanovitev Kohezijskega 
sklada za podporo projektov na področju okolja in prometa15.V Pogodbi o Evropski uniji je 
bila poudarjena pomembnost evropskega regionalizma. S pogodbo je bil ustanovljen nov 
organ Odbor regij, da bi dal regionalnim akterjem neodvisen glas pri sprejemanju odločitev 
EU. 

 
 Obdobje 1994-99: Evropski svet v Edinburghu (decembra 1993) se je odločil dodeliti 

kohezijski politiki skoraj 177 milijard ekujev (cene iz leta 1999), kar je predstavljalo tretjino 
proračuna Skupnosti. Zraven strukturnih skladov se je ustanovil nov finančni instrument za 
usmerjanje ribištva (FIUR).  

 
 1997: Amsterdamska pogodba je potrdila pomembnost kohezije ter je vsebovala naslov o 

zaposlovanju, ki poudarja potrebo po skupnem delovanju za zmanjšanje brezposelnosti.  
 
 Obdobje 2000-2006: Evropski svet v Berlinu16 je preuredil strukturne sklade in uredil 

delovanje Kohezijskega sklada. Ti skladi bodo v obdobju sedmih let17 dobili 213 milijard 
evrov. Instrument predpristopnih strukturnih politik (ISPA) ter Posebni pristopni program za 
kmetijstvo in razvoj podeželja (SAPARD) dopolnjujeta program PHARE za spodbujanje 
gospodarskega in socialnega razvoja držav pristopnic Srednje in Vzhodne Evrope. 

 
 2000-01: Evropski svet v Lizboni (marca 2000) je sprejel strategijo, ki je osredotočena na 

zaposlovanje in bi naj naredila Unijo "najbolj konkurenčno, na znanju temelječe 
gospodarstvo na Svetu do leta 2010"; Evropski svet v Göteborgu (junija 2001) je to strategijo 
dopolnil tako, da jo je povezal s trajnostnim razvojem.  

 
 2002: Evropski svet v Kobenhavnu (decembra 2002) je sprejel sporazum o pogojih pristopa 

desetih novih držav članic k Uniji.  
 
 Julij 2003: Na Konvenciji pripravljen Osnutek Ustave za Evropo, je v členu III - 116 dodal 

teritorialno kohezijo, kar je IGC junija 2004 potrdila18. 
 
 Februar 2004: Evropska komisija je predstavila Tretje poročilo o gospodarski in socialni 

koheziji, v katerem je podala svojo vizijo prihodnosti evropske politike glede zmanjšanja 

                                                 
12 Februar 1988. 
13 cene iz leta 1997. 
14 V veljavo je stopila leta 1993. 
15 V manj uspešnih državah članicah.  
16 Marca 1999. 
17 2000-2006. 
18 Glej tudi KOM (2004)492 končno. 
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razlik in spodbujanja večje gospodarske, socialne in teritorialne kohezije. Evropska komisija 
tudi pripravlja finančne načrte za obdobje 2007-2013 ("Prodijev paket"). V obdobju 2007-
2013 bo kohezijska politika predstavljala okoli tretjino proračuna EU torej 336,1 milijarda 
evrov. Večina tega zneska bo porabljena za manj razvite države članice in regije. 

 
 Maj 2004: Pristop Cipra, Češke, Estonije, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, 

Slovaške in Slovenije k Evropski uniji. 
 
 Julij 2004: Komisija je sprejela predlog petih novih uredb za prenovljene strukturne 

sklade in instrumente. Paket uredb je sestavljen iz splošne uredbe, ki določa skupni sklop 
pravil za vse instrumente; posebne uredbe za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), 
Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad. Razen tega se predlaga nova uredba za 
ustanovitev Evropskega združenja za čezmejno sodelovanje (EZČS).  

 

5. Strukturna pomoč 2000-2006 

 
Svetovna finančna pomoč: Evropski Svet v Berlinu, marca 1999 ("Agenda 2000"). 
 

• 213 milijard evrov za kohezijsko politiko (33 odstotkov celotnega proračuna EU za leto 
2004) 
– 195 milijard evrov za strukturne sklade 
– 18 milijard evrov za Kohezijski sklad 

 
• pred- in popristopni skladi za strukturne ukrepe 

– 7, 3 milijarde evrov za ISPA 
– 39,6 milijarde evrov za strukturne ukrepe po pristopu 

 

5.1. Strukturni skladi 
 
Zgornja meja letnih obveznosti: 108,5 milijard evrov, od katerih je 37 milijard namenjenih 
strukturnim ukrepom (cene iz leta 2004). 
 
 Področja cilja 1: NUTS II regije, katerih BDP na prebivalca je nižji od 75 odstotkov 

povprečja Skupnosti19.  Seznam je določila Evropska komisija. 22 odstotkov prebivalstva 
EU. Namen: pomagati tem regijam, da dohitijo druge na področju konkurenčnosti. Naložbe v 
infrastrukturo in ukrepe za spodbujanje naložb v industrijo. Vključuje najbolj oddaljene 
regije, nekdanje regije cilja 6, regije programa PEACE in regije švedskega obalnega 
programa. Proračun: 135,95 milijard evrov. 

 
 Področja cilja 2: Področja, ki jih je prizadelo socialno-gospodarsko prestrukturiranje20: 

področja industrije in storitev (10%); podeželska področja (5%); mestna področja (2%); od 

                                                 
19 Velja za 70 odstotkov proračuna. 
20 Velja za 11,5 odstotkov strukturnih skladov. 
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ribištva odvisna področja (1%). 18 odstotkov prebivalstva EU. Proračun: 22,45 milijard 
evrov. 

 
 Področja cilja 3: Za regije, ki jih ne pokriva cilj 121. Referenčni okvir za vse aktivnosti 

glede človeških virov po državah članicah. Namen: sistemi usposabljanja in odpiranje 
delovnih mest.  Proračun: 24,05 milijard evrov. 

 
 Pobude Skupnosti: Skupne rešitve posebnih problemov22. Poudarek na dodani vrednosti 

Skupnosti. Proračun: 10,44 milijard evrov. Se ne nadaljuje po letu 2006! Štiri področja 
delovanja: 

 
• INTERREG III: Podpora čezmejnih, nadnacionalnih in medregionalnih projektov 

sodelovanja (financira: ESRR).  
• URBAN II: se nanaša na problematična mestna območja (financira: ESRR). 
• LEADER +: z njim upravlja generalni direktorat za kmetijstvo23. Koordinacija ukrepov 

za razvoj kmetijskega gospodarstva (financira: EKUJS-usmerjevanje). 
• EQUAL: boj proti neenakosti in diskriminaciji pri dostopu do trga delovne sile 

(financira: ESS). 
 
 Inovativne dejavnosti: zamisli, ki še niso ustrezno izkoriščene24. Trije tematski sklopi: 

znanje in tehnološke inovacije, informacijska družba in regionalni razvoj, regionalna 
identiteta in trajnostni razvoj. Proračun: 1 milijarda evrov. Se ne nadaljuje po letu 2006! 

  
Proračun za nove države članice: 22 milijard evrov25. Finančna pomoč za nove države članice 
iz programa Phare za najmanj tri leta26. Celotna podpora, vključno s Kohezijskim skladom: 7,3 
milijarde evrov na leto27. 
 
Operativni sporazum: V času prvega obdobja programa se bodo intervencije osredotočale na 
omejeno število prednostnih nalog, zato da bi se dosegel največji možen učinek. V štirih 
največjih državah28 se bo pomoč izvajala s pomočjo okvira podpore Skupnosti, katerega bodo 
spremljali operativni programi. V drugih državah s pomočjo enotnega programskega 
dokumenta.  
 
Upravna usposobljenost: Po letu 2006 bo decentralizacija odvisna od krepitve upravne 
usposobljenosti. 
 Nove države članice: Širitev29 zaostruje razlike. Tretjina skladov je namenjena 

Kohezijskemu skladu, dve tretjini strukturnim skladom - večinoma financiranje30 cilja 1. 
Evropski svet iz Kobenhavna31 je zmanjšal finančno obvezo Evropskega sveta iz Berlina, 

                                                 
21 Velja za 12,3 odstotkov strukturnih skladov. 
22 Velja za 5,35 odstotkov strukturnih skladov. 
23 Obstaja 13 pobud, ki podpirajo razvoj podeželja. 
24 Velja za 0,5 odstotkov strukturnih skladov. 
25 Evropski svet v Kobenhavnu. 
26 Program se bo po tem obdobju nadaljeval za Romunijo in Bolgarijo. 
27 Po cenah iz leta 1999. 
28 Poljska, Madžarska, Češka in Slovaška. 
29 Maj 2004. 
30 +/- 14 milijard evrov. 
31 December 2002. 
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zaradi odpora EU-15 do povečanja velikosti sklada in skrbi zaradi absorpcijske sposobnosti 
novih držav članic. 

 
 Statistični učinki: Širitev je znatno povečala prebivalstvo EU32, medtem ko je imela hkrati 

negativni učinek na BDP33. Posledica je, da regije EU-15, ki so bile pred tem upravičene do 
pomoči, sedaj to več niso. Za dvig statističnega učinka 34podpora področja cilja 1 EU-15 bo 
višja, kot je bilo odločeno v Berlinu. Nadnacionalno obdobje za področja, ki izgubljajo 
kvalifikacijo se spreminja glede na njihovo uvrstitev35.  

 
 2000 - 2005: postopno zmanjševanje financiranja za nekdanje regije cilja 1 iz ESRR, ESS, 

EKUJS in FIUR.  
 2006: za dele regij cilja 2: podaljšanje programa; podaljšanja trajanja drugih področij 

ESS, EKUJS-U in FIUR v okviru istega programa (ne ESRR). Nekdanja cilj 2 in cilj 
5b: postopno zmanjševanje podpore iz ESRR, samo nadaljnjih sedem let za koristi iz 
horizontalnega cilja 3, razvoj podeželja in programi FIUR. 

 
 FIUR: Področja pomoči: ukrepi za zagotavljanje trajnega ravnotežja med povpraševanjem in 

ponudbo, krepitev konkurenčnosti, predelava in trženje, oživljanje ribiških področij. 
 
 EKUJS podpora za razvoj podeželja: Področja pomoči: spremljevalni ukrepi - predčasna 

upokojitev - kmetijsko okolje - gozdarstvo - območja z omejenimi možnostmi36. 
Prestrukturiranje kmetij, postavitev novih nosilcev kmetijskega gospodarstva, usposabljanje, 
predelava in trženje. Ukrepi za razvoj podeželja. 

 

5.2. Kohezijski sklad 
 
Kohezijski sklad je na voljo državam članicam katerih BDP leži pod 90 odstotkov povprečja 
Skupnosti. Komisija za trenutno obdobje predlaga ohranitev kriterija primernosti: 

 
- za države z BNP na prebivalca pod 90 odstotkov povprečja EU 
- za projekte na področju prometa in okolja 

 
Celotni proračun: 18 milijonov evrov.  
Letni proračun: 2,6 milijard evrov na leto 
 
Ponovna preučitev primernosti leta 2003. 
 

6. PRIHODNJA STRUKTURNA POMOČ 2007-2013 

6.1. Finančni načrt 2007 -2013 
 
                                                 
32 +/- 20 odstotna rast. 
33  Širitev doda samo pod 5 odstotkov k BDP EU. 
34 Sklep iz Kobenhavna. 
35 Nekdanji cilj 1: šest do sedem let, nekdanji cilj 2: šest let. 
36 Nekdanji cilj 5a). 
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Politični izzivi in proračunska sredstva razširjene Unije. Ohranjanje trenutne zgornje meje 
izdatkov (1,24 odstotkov BNP Unije). Predlog Komisije:  1,22 odstotkov obveznosti37 in 1,44 
odstotkov plačil. Štiri prednostne naloge za Unijo: trajnostni razvoj - konkurenčnost, kohezija 
(za rast in zaposlovanje); ohranjanje naravnih virov in upravljanje z njimi; državljanstvo, 
svoboda, varnost in pravičnost; EU postane globalni partner.  
 
Zgornja meja glede letnih obveznosti: 146,4 milijard evrov za EU-27, od katerih je 48 milijard 
evrov namenjenih strukturnim ukrepom ob cenah iz leta 2004 (razvoj podeželja ni vštet). 
 
Kohezijska politika: 336,3 milijarde evrov (34 odstotkov proračuna EU)38. Predstavlja okoli 
0,41 odstotkov BDP Unije (z razvojem podeželja in ribištvom: 0.46%). Več kot 75 odstotkov 
regij in držav članic zaostaja v razvoju. Okoli 50-50 med starimi in novimi državami članicami. 
 

6.2. Tretje kohezijsko poročilo39: Novo partnerstvo za kohezijo 

Gospodarske in družbene razmere: Zato, da bi se uskladila stopnja zaposlenosti desetih novih 
držav članic s preostalo EU, je treba odpreti 4 milijone delovnih mest. Gospodarstvo EU je od 
leta 2001 počasno, možni problemi, s katerimi se moramo spoprijeti, so: globalizacija, staranje 
prebivalstva, povečevanje priseljevanja, tehnološka revolucija. 
 
Posledica širitve: Prebivalstvo Unije se je povečalo s 380 na 454 milijone ljudi (EU-25) ali 485 
(EU-27); nove države članice prinašajo bolj dinamično rast (4 odstotna rast na leto, proti 2,5 
odstotni v EU); BDP na prebivalca pada: -12,5 odstotkov EU-25; -18 odstotkov EU-27; 
prebivalstvo v okviru cilja konvergence je poraslo s 84 na 123 milijonov; razlika v razvoju med 
regijami se je podvojila: povprečen BDP v cilju 1 je 69 odstotkov: v novih državah članicah 46 
odstotkov; stopnja zaposlenosti v EU-15 je zrasla iz 60 na 64 odstotkov (1996 - 2002). V novih 
državah članicah je bila 56-odstotna (59-odstotna v letu 1999). 
 
Prispevek nacionalnih politik: Nacionalni proračuni predstavljajo v povprečju 47 odstotkov 
BDP; Kohezijski proračun predstavlja 0,43 odstotkov BDP. Nacionalni proračuni dajejo 
prednost osnovnim storitvam in dohodkovni podpori; namen strukturnih skladov je izboljšanje 
dejavnikov regionalne konvergence in podpora fizičnemu in človeškemu vlaganju - okoli 80 
odstotkov celote. 
 
Prispevek politik Skupnosti: Nanaša se na posebne cilje, določene v pogodbi. Kohezija ni bila 
vedno cilj, vendar so bili napredki. Sprejeti bi se morali ukrepi za krepitev usklajenosti med temi 
politikami ter ciljem kohezije, še posebej za nove države članice. 
 
Posledica kohezijske politike: Povečuje javna in zasebna vlaganja v regije, ki so upravičene do 
pomoči (rast); prispeva k povečevanju BDP (konvergenca); odpira delovna mesta in veča 
potencial človeških virov; povečuje fizični in človeški kapital; zagotavlja boljšo regionalno in 
lokalno upravo; zagotavlja finančno stabilnost za sedem let. 
                                                 
37 146,4 milijard evrov na leto za EU-27, 48 milijard evrov za strukturnie ukrepe. 
38 Po cenah iz leta 2004. 
39 Obvestilo Komisije - Tretje poročilo o gospodarski in socialni koheziji. KOM(2004)107 končno. 18. februar 
2004. 
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Novo partnerstvo za kohezijo: Glede prednostnih nalog Unije, glede širitve in povečanih 
pristojnosti kohezijske politike; obsega vse države, regije in mesta - večja subsidiarnost. Tri 
prednostne naloge: konvergenca, konkurenčnost in cilji sodelovanja. 
 
1. Prednostna naloga konvergence 
 

 Proračun: približno 78 odstotkov celote (261,8 milijard evrov) 
 Vključuje:  

 
♦ manj razvite regije (cilj 1): bistven interes novih držav članic in regij, ki imajo 

prednostne naloge za Kohezijsko politiko40. Primarno zadeva regije, ki imajo BDP na 
prebivalca nižji od 75 odstotkov povprečja EU. Projekti, ki obsegajo čezevropska 
transportna omrežja evropskega interesa, večmodalne transportne programe (izven 
TEN-T), železnico, pomorski promet in celinske plovne poti, trajnostni mestni prevoz 
ter za okolje pomembne naložbe v energijo, bodo deležni podpore. Poudarek je na 
krepitvi institucionalne usposobljenosti. Povečanje vključenosti z 22 odstotkov 
prebivalstva EU-15 na 25,6 odstotkov EU-25 (116,6 milijonov ljudi). 

 
♦ Statistični učinek regij (cilj 1a): Da bi se izravnal statistični učinek širitve, se 

predlaga začasna podpora (prehodno obdobje sedmih let) za regije, katerih BDP na 
prebivalca je nižji od 75 odstotkov (5,2 odstotka prebivalstva EU-25). Podpora, ki bi 
bila višja od trenutnega cilja 1, bi ukinjala regije. Za nacionalno in regionalno pomoč 
so predvidene posebne določbe.  

 
♦ Najbolj oddaljene regije: za dobivanje posebnih dodelitev, ki so višje od najvišje 

prispevka Skupnosti, za nadomestilo njihovih posebnih omejitev41. 
 

Kohezijski sklad: Države članice, katerih BDP je pod 90 odstotki povprečja. Skupnosti bodo 
upravičene do pomoči v okviru Kohezijskega sklada, ki bo pomagal pri financiranju programov s 
področja prometa in okolja. Vse nove države članice (razen Cipra), Portugalska in Grčija. 
Določbe za statistične učinke niso predvidene.  
 
2. Prednostna naloga regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja 
 

 Proračun: približno 18% celote (61 milijard €) 
 
 Vključuje: Dve različni skupini regij: 

 
♦ Regije, ki trenutno spadajo v okvir cilja 1 in ki ne izpolnjujejo meril za 

prednostno nalogo konvergence tudi brez statističnega učinka: Koriščenje 
"uvajalnih"42 regionalnih programov (ESRR /ESS) (3.6% prebivalstva EU, 16,4 
milijonov prebivalcev). 

                                                 
40 V skladu s členom 158 Pogodbe ES 
41 Kot je zahteval Evropski svet v Sevilli, junija 2002. 
42 Prehajanje v prehodno vrsto podpore po načinu, ki je primerljiv tistemu za regije, ki v obdobju 2000 - 2006 niso 
več primerne za cilj 1. 
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♦ Vse ostale regije, ki niso vključene niti v konvergenčne programe niti v 
"uvajanje". Območja niso razdeljena na ravni EU. Financiranje razdeljeno 50/50 
med: programi za konkurenčnost regij (ESRR) in nacionalnimi programi 
zaposlovanja (ESS). 

 
 Dvojni pristop:  

 
♦ Sredstva za države članice (nacionalni programi): Prek programov ESS, 

kohezijska politika, katere namen je pomagati pri predvidevanju in pospeševanju 
gospodarskih sprememb prek krepitve konkurenčnosti, v skladu s prednostnimi 
nalogami evropske strategije zaposlovanja, s podporo politik, katerih namen je doseči 
polno zaposlenost, kakovostnejšo ter produktivnejšo delovno silo in socialno 
vključenost. 

 
♦ Sredstva znotraj držav članic (regionalni programi): Prek programov ESRR, 

kohezijska politika bo prek krepitve njihove konkurenčnosti in privlačnosti, ob 
upoštevanju obstoječih gospodarskih, družbenih in ozemeljskih razlik, regijam in 
regionalnim oblastem pomagala predvidevati in pospeševati gospodarske spremembe 
v industrijskih, mestnih in podeželskih območjih. Novi regionalni programi bodo 
močneje osredotočeni na tri prednostna vprašanja43. Enoten vir financiranja za 
nove programe ESRR.  

 
3. Prednostna naloga evropskega območnega sodelovanja:   
 

 Proračun: znatno večje financiranje - 4% proračuna (13,5 milijard €). 
  
 Pristop: Nadaljevanje iniciative INTERREG III (dodana vrednost) prek podpore 

sodelovanju na čezmejnih, nadnacionalnih in medregijskih ravneh omogoči usklajeno in 
uravnovešeno integracijo ozemlja Unije. 

 
 Vključuje tri razsežnosti:  

 
♦ Čezmejno sodelovanje:  
 

 Obmejne regije: financira ESRR. Osredotočenje na strnjene programe povezane z 
lizbonsko in göteborško agendo, ki jih vodi en sam organ. Zadeva: vse regije 
vzdolž notranjih kopenskih mej, nekatere regije vzdolž zunanjih kopenskih mej in 
morskih mej s sosedami primernimi za čezmejno sodelovanje. Namen: najti 
enotne rešitve skupnim problemom. Novi pravni instrumenti za sodelovanje: 
"čezmejna skupnost regij" na notranjih mejah. 
 Zunanje čezmejno sodelovanje: v povezavi z novim instrumentom za novo 

sosesko na zunanjih mejah, vključno z večletnim načrtovanjem in enim samim 
finančnim instrumentom.  Namen:  pospešiti sodelovanje s sosednjimi državami 

 
♦ Medregijsko sodelovanje, vključeno v regionalne programe 
♦ Nadnacionalno sodelovanje 

                                                 
43 Glej cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja v okviru ESRR. 
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Upoštevajo se krajevne značilnosti:  
 

♦ Mestna območja: Ukrepe za mestna območja se bo v celoti vključilo v regionalne 
programe, tako da bo podporo lahko dobilo več mest kakor v sklopu iniciative 
Skupnosti URBAN II.  

♦ Najbolj oddaljene regije: V sklopu bodočega cilja "konvergentnosti" bo Komisija 
oblikovala poseben program za sedem najbolj oddaljenih regij (Guadeloupe, 
Martinique, Francoska Gvajana, Reunion, Kanarski otoki, Azori in Madeira).  

♦ Območja s slabšimi geografskimi in naravnimi pogoji: Veliko otokov, gorskih 
področij in zelo redko naseljenih regij trpi zaradi posebno hudih težav pri dostopu. 
Te se bo upoštevalo pri dodelitvi sredstev za cilj "regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja" z določilom regijskih meril ter povečanjem maksimalnega deleža 
financiranja Skupnosti.  

♦ Poleg tega bodo instrumenti za pomoč razvoju podeželja in ribištvu enostavnejši in 
bolj jasni. Iniciativa LEADER+, ki podpira inovativne strategije razvoja v 
podeželskih območjih, bo v celoti vključena v splošno načrtovanje. 

 

6.3. Sistem izvajanja 
 
 Poenostavitev na področjih ribištva in razvoja podeželja: Sedanje instrumente za razvoj 

podeželja je treba združiti v enoten instrument v sklopu SKP. NAMEN:  s podpiranjem 
prestrukturiranja povečati konkurenčnost kmetijstva; poudariti varstvo okolja: podpreti 
upravljanje zemljišč; izboljšati kakovost življenja z razvojem raznolikosti gospodarskih 
dejavnosti.   LEADER+ se vključi v osrednje načrtovanje. Ukrepi glede ribištva združeni v 
enoten, instrument osredotočen na ukrepe za prestrukturiranje sektorja.  

 
 Popravljen sistem predaje - Načrtovanje -: Država članica pripravi nacionalni okvirni 

dokument, o katerem se bo pogajala s Komisijo, in oblikuje okvir za pripravo tematskih in 
regionalnih programov. To ne bo instrument upravljanja. Na osnovi političnega 
dokumenta Komisija sprejme nacionalne in regionalne programe za vsako državo.  

 
 Število skladov se zmanjša na tri (ESRR, ESS, Kohezijski sklad). V bodočnosti bi 

intervencije ESRR in ESS delovale na osnovi sistema enega samega sklada na program. 
Okvirna porazdelitev 336,1 milijard proračuna, predvidenih za obdobje 2007-2013, je 
naslednja: 78% ⇒ cilj konvergence, 18% ⇒ regionalna konkurenčnost in zaposlovanje, 4% 
⇒ cilj območnega sodelovanja. 

 
 ESRR: Širitev = večje meje ⇒ Območno sodelovanje osnovano na združenih projektih, 

ukrepih, ki so ugodni za teritorialni razvoj. Ukrepi ESRR se razlikujejo od regije do regije, so 
pa osredotočeni na lizbonske in göteborške prednostne naloge. 
 Cilj konvergence:  Poudarek na raziskavah, inovacijah, preprečevanju tveganja in 

infrastrukturi. 
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 Cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja: Tri teme:  Inovacije in na znanju 
osnovano gospodarstvo; varstvo okolja in preprečevanje tveganja; dostop do prometa in 
IKT44 
 Cilj območnega sodelovanja: čezmejni in nadnacionalni elementi, ukrepi povezani z 

lizbonsko in göteborško agendo. Na osnovi pristopa "od spodaj navzgor" z vključitvijo 
vseh akterjev; razvoj mrež med regijami in lokalnimi oblastmi za izmenjavo, analizo in 
proučevanje. Pravila načrtovanja in upravljanja so poenostavljena. Posebna pozornost 
namenjena krajevnim značilnostim45. Med načrtovanjem programa se vsebine lahko 
prilagajajo posebnim razmeram mestnih območij, podeželskih območij in območij s 
slabšimi naravnimi pogoji. Financiranje dodatnih stroškov za najbolj oddaljene regije, ki 
so do tega upravičene. 

 
 ESS: Okrepitev povezave med finančnim instrumentom Skupnosti in okvirom politike Unije. 

ESS za podporo politik držav članic, ki so v skladu z evropsko strategijo zaposlovanja in cilji 
socialne vključenosti, izobraževanja in usposabljanja.  

 
 V skladu s ciljema konvergence in regionalne konkurenčnosti ter zaposlovanja:  

podpora ukrepom za predvidevanje in upravljanje gospodarskih in socialnih sprememb. 
Štiri ključna področja: večja prilagodljivost delavcev in podjetij; boljši dostop do 
zaposlitve, preprečevanje brezposelnosti, podaljševanje delovnih dob; krepitev socialne 
vključenosti ljudi v neugodnem položaju prek vključevanja v delo in boja proti 
zapostavljanju; spodbujanje partnerstva za reformo na področju zaposlovanja in 
vključevanja.  
 Najmanj uspešne regije in države članice  Spodbuda strukturne prilagoditve, rasti in 

ustvarjanja delovnih mest.  
 ESS bo v sklopu cilja konvergence tudi podprl izboljšave sistemov izobraževanja ter 

usposabljanja in ukrepe za izboljšavo institucionalne zmogljivosti ter učinkovitosti javnih 
uprav na vseh ravneh. Prednost nadnacionalnemu sodelovanju; posebna pozornost 
namenjena spodbujanju dobrega upravljanja. V sklopu cilja konvergence spodbujanje 
socialnih partnerjev k sodelovanju pri vzpostavljanju ustreznih zmogljivosti. 

 
 Kohezijski sklad: NAMEN: finančno prispevati k ukrepom, ki se nanašajo na varstvo 

okolja in čezevropska omrežja. Po širitvi se sklad uporablja za 10 novih držav članic do 
konca leta 2006 tako kot za Grčijo, Portugalsko ter Španijo. Naslednje programsko 
obdobje:46 sklad bo prispeval h konvergenci deseterice.  Posredovanja kohezijskega sklada se 
vključijo v večletno načrtovanje strukturnih skladov. Prometna omrežja: ukrepi sledijo 
smernicam47. Varstvo okolja: cilji podani v členu 174 Pogodbe ES. Sklad lahko tudi podpira 
ukrepe v zvezi s trajnostnim razvojem48. 

 
 Teritorialna kohezija: Člen 15949 dopušča posebno ukrepanje izven skladov, ⇒ večja 

socialna in gospodarska kohezija. Čezmejno sodelovanje zahteva instrument za sodelovanje 

                                                 
44 Informacijske in komunikacijske tehnologije. 
45 V skladu s členom 299(2) Pogodbe ES 
46 2007-2013 
47 1692/96 ES (popravljeno). 
48 Kjer obstaja okoljevarstvena razsežnost. 
49 Pogodba ES 
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⇒ EGCC50: je pristojen ukrepati v imenu svojih članov. Mandat ⇒ konvencija Evropskega 
čezmejnega sodelovanja. Lahko izvaja programe čezmejnega sodelovanja, ki jih financirajo 
strukturni skladi, in nacionalne ter regionalne programe sodelovanja ali programe 
čezmejnega sodelovanja, ki jih ne financira ES.  

6.4. Finančno upravljanje in nadzor 
 
 Jasnejša porazdelitev odgovornosti med Komisijo in državami članicami (jasnejša 

opredelitev različnih ravni nadzora). 
 
 Posplošitev pravila N+2: učinkovitost in disciplina. 

 
 Poseg Komisije pri nadzoru in spremljanju sorazmeren s stopnjo zagotovila, ki ga daje 

država članica z vključenimi finančnimi tveganji. 
 
 Plačila odvisna od zaveze držav članic glede zanesljivosti upravljalnih in nadzornih sistemov 

države. 
   
 Pojasnilo mehanizmov izvajanja finančnega popravka v primeru nepravilnosti. 

 
 Pogojnost kohezijskega sklada osnovana na spoštovanju konvergenčnih programov (začasna 

prekinitev obveznosti, vendar možnost vračila) 
 

6.5. Novi zakonodajni predlogi 
 
Zakonodajni predlogi osnovani na petih uredbah: 
 

 Splošna uredba, ki določa glavne cilje in pravila za upravičenost, za intervencije, za 
načrtovanje in za upravljanje skladov51. 
 tri uredbe, ESRR, ESS in Kohezijski sklad, ki za vsak sklad določajo svojo ureditev52. 
 Uredba o združenjih za evropsko čezmejno sodelovanje, ki predvideva novo orodje 

za sodelovanje na razpolago regionalnim in lokalnim organizacijam53. 
 
Nova usmeritev kohezijske politike na osnovi prednostnih nalog Unije (Lizbona in Göteborg). 
Oblikovanje okoli treh stebrov trajnostnega razvoja: 
 
                                                 
50 Evropska združenja za čezmejno sodelovanje: neobvezna uporaba. 
51 Predlog za uredbo Sveta s splošnimi določbami o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu in Kohezijskem skladu. 
 KOM (2004) 492 končno, 14. julij 2004. 
 
52 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj. KOM (2004) 495 
končno, 14. julij 2004; predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu. KOM 
(2004) 493 končno, 14. julij 2004; predlog uredbe Sveta o Kohezijskem skladu  KOM (2004) 494 končno, 14. julij 
2004. 
53Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta, ki ustanavlja Evropsko združenje o čezmejnem sodelovanju 
(EGCC). KOM (2004) 496 končno, 14. julij 2004. 
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 Konkurenčnost: inovacije, raziskave, izobraževanje in dostopnost. 
 Zaposlovanje in socialna vključenost. 
 Varstvo okolja in preprečevanje tveganj. 

 

6.6. Predlagani časovni razpored 
 
 

KOHEZIJSKA POLITIKA 
 

 
FINANČNI NAČRT 2007 - 2013 

Julij 2004: Komisija sprejme zakonodajni 
paket 
 

Paket zakonodajnih predlogov za obdobje po 
letu 2006 - predlog za novi medinstitucionalni 
sporazum o proračunski disciplini in predlog 
spremembe sistema virov lastnih sredstev 
 

Konec leta 2005: Sklep Sveta in Evropskega 
parlamenta 
 

Evropski svet bo odločal o novem FN 
(sporazum glede številk in glede 
medinstitucionalnega sporazuma) 
 

2006: Priprava programov za obdobje 2007 - 
2013 
 

Priprava programov za obdobje 2007 - 2013 
 

1. januar 2007: Začetek izvajanja 
 

Začetek izvajanja 

 
 

7. INSTITUCIONALNA VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN ODBORA 
REGIJ 

 

7.1. Zakonodajne in nezakonodajne pristojnosti Evropskega parlamenta 
 
Na tem področju je Parlament uporabil svoja nova pooblastila:  
 

7.1.1. Zakonodajne pristojnosti 
 
 Člen 159, odstavek 3 Pogodbe ES54 predvideva posebne ukrepe, o katerih se odloča izven 

skladov, da bi se dosegla socialna in gospodarska kohezija, ki jo predvideva pogodba. 
Taki ukrepi se lahko sprejmejo v skladu s postopkom soodločanja (Člen 251). Na osnovi 
tega člena in da bi se odpravile obstoječe ovire, ki otežujejo čezmejno sodelovanje, bo 
uveden novi pravni instrument za ustanovitev evropskih združenj za sodelovanje.  

 

                                                 
54 Člen je bil spremenjen s Pogodbo iz Nice. 
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 Člen 161 Pogodbe ES je uvedel postopek privolitve za odločitve o splošnih predpisih: 
Svet odloča soglasno, na osnovi predloga Komisije, po pridobitvi privolitve Evropskega 
parlamenta in po posvetu z Ekonomsko-socialnim odborom ter Odborom regij, da določi 
naslednje zadeve vezane tako na strukturne sklade kot na Kohezijski sklad: naloge, 
prednostni cilji in organizacija skladov; splošna pravila, ki se zanje uporabljajo; določbe, ki 
so potrebne za zagotovilo njihove učinkovitosti in uskladitev skladov med seboj ter z drugimi 
obstoječimi finančnimi instrumenti. Novi odstavek določa, da bo od 1. januarja 2007 Svet 
odločal s kvalificirano večino o predlogu Komisije po pridobitvi privolitve Evropskega 
parlamenta, če bosta do takrat sprejeta večletni finančni načrt, ki se bo uporabljal od 1. 
januarja 2007, in medinstitucionalni sporazum, ki se nanj nanaša.  

 
 Člena 148 in 162 Pogodbe ES sta uvedla soodločanje s Svetom za izvedbene ukrepe v 

zvezi z ESRR in ESS.  
 
V svojem mnenju v zvezi s sklicem medvladne konference v letu 200055 je Odbor za regionalno 
politiko, transport in turizem menil, da postopek privolitve ni ustrezen postopek za vključitev 
Evropskega parlamenta v odločitve glede bodoče določitve nalog, ciljev in organizacije 
strukturnih skladov ter Kohezijskega sklada. Zato je poudaril, da je treba spremeniti člen 161 
Pogodbe ES, tako da se zamenja postopek privolitve s soodločanjem in soglasje z glasovanjem 
s kvalificirano večino. Menil je tudi, da mora naslednja medvladna konferenca poudariti pomen 
ozemeljske kohezije in v ta namen v sklop naslova gospodarske in socialne kohezije vključiti 
jasnejše sklicevanje (glej zapis o ustavni pogodbi).  
 

7.1.2. Nezakonodajne pristojnosti 
 
 Člen 159, odstavek 1 Pogodbe ES določa, da Komisija Evropskemu parlamentu (Odbor za 

regionalni razvoj - bivši odbor RETT), Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij vsaka tri leta predloži poročilo o gospodarski in socialni koheziji, v katerem analizira 
stanje kohezije in prispevek njenih politik.   

 
 Pravila ravnanja pri izvajanju strukturnih politik s strani Komisije, sprejeta skupaj s 

Komisijo leta 1993 in razširjena leta 199956, ki se nanašajo na ureditve, po katerih se 
Parlament vključi v oblikovanje strukturne politike v obdobju 2000 - 2006.  

 
Prvi odstavek člena 159 Pogodbe ES določa, da oblikovanje in izvajanje ostalih politik 
Skupnosti (npr. okoljska politika, kmetijska politika, politika konkurence) ter ukrepov in 
izvajanje notranjega trga upoštevajo cilje kohezijske politike in prispevajo k njihovi uresničitvi. 
Pristojni odbori (ENVI, EMPL, IMCO) bodo večkrat vprašali Odbor za regionalni razvoj za 
njegovo mnenje.  
 
 
 

                                                 
55 A5-0086/00 
56 UL C 279 z dne 1.10.1999, str. 488-490. 
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7.2. Institucionalna vloga Odbora regij57 
 
Odbor regij je svetovalni organ, ki predstavlja regionalne in lokalne oblasti v Uniji in ki zastopa 
njihove interese v stikih s Svetom in Komisijo, na katere naslavlja mnenja.   
 

7.2.1. Mnenja podana na zahtevo drugih institucij 
 

a. Obvezno posvetovanje 
 
Pri zadevah, ki se nanašajo na gospodarsko in socialno kohezijo, se morata Svet in Komisija 
posvetovati z Odborom regij, preden sprejmeta odločitev o:  
 

• posebnih ukrepih (člen 159) 
• določbi splošnih ter prednostnih nalog in organizacije strukturnih skladov (Člen 161), 
• izvajanju sklepov v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj (Člen 162) 

 
b. Prostovoljno posvetovanje 

 
Če menijo, da je to smiselno, se lahko Komisija, Svet ali Parlament posvetujejo z odborom tudi 
glede kateregakoli drugega vprašanja. Ko se Svet ali Komisija posvetujeta z odborom (tako v 
primerih, ko je to obvezno, kakor ko je le prostovoljno), lahko določita (vsaj enomesečni) 
časovni rok. Če ob izteku tega roka odbor ne da mnenja, to ne more preprečiti njunega 
nadaljnjega ukrepanja. 
 

7.2.2. Mnenje podano na lastno pobudo 
 

a. V primeru posvetovanja z Ekonomsko-socialnim odborom 
 
Ko se Svet ali Komisija posvetujeta z Ekonomsko-socialnim odborom, morata o tem tudi 
obvestiti Odbor regij. Če ta meni, da so vpleteni tudi regionalni interesi, lahko o zadevi poda 
mnenje.  
 

b. Splošna praksa 
 
Praviloma Odbor lahko poda mnenje, kadarkoli meni, da je to smiselno. Odbor je na lastno 
pobudo podal mnenja glede področij, ki ga zadevajo, npr. v zvezi s strukturnimi skladi in 
mestnim razvojem.  
 
Osnutek ustavne pogodbe je povečal njegove pristojnosti glede58:  
 

                                                 
57 Evropski parlament. Generalni direktorat za raziskave. "Predstavitveni zapisi Evropskega parlamenta"  
Luxembourg, 2001, 9. izd.  
 
 
58 Glej Povzetek sporazuma o ustavni pogodbi - Vprašanja regionalne politike - ki ga je pripravil sekretariat:  
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 tožb, ki so bile predložene Sodišču zaradi kršitve načela subsidiarnosti: "[...] Sodišče 
Evropske unije je pristojno za odločanje o tožbah zaradi kršitve načela subsidiarnosti 
s strani evropskega zakonodajnega akta. [...] Odbor regij lahko tudi predloži tovrstne 
tožbe zoper evropske zakonodajne akte, za sprejetje katerih Ustava določa, da ga je 
treba vprašati za mnenje"59;  

 
 za zaščito svojih pristojnosti (npr. gospodarska in socialna kohezija): "[...], Sodišče 

Evropske unije je pristojno za odločanje o tožbah, ki so jih predložili država članica, 
Evropski parlament, Svet ali Komisija zaradi nepristojnosti, kršitve bistvenih 
postopkovnih zahtev, kršitev Ustave ali kateregakoli zakona vezanega na njeno 
uporabo, ali zlorabe pristojnosti [...] Sodišče Evropske unije je pristojno za odločanje 
[...] o tožbah, ki jih je predložil [...] Odbor regij za zaščito svojih pristojnosti"60; 

 

                                                 
59 Protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti  
60 Člen III-365. 
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PRILOGA 1  KORISTNI KONTAKTNI NASLOVI V EVROPSKEM PARLAMENTU IN 
MEDINSTITUCIONALNI KONTAKTNI NASLOVI 
 
EVROPSKI PARLAMENT. ODBOR ZA REGIONALNI RAZVOJ 

 
Člani in namestniki 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Sekretariat  
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Koordinatorji in uradniki politicnih skupin 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
 

EVROPSKA KOMISIJA 
 
G. Olivier BRUNET  
REGIO A 01 CSM1 02 /126  
Tel.: +32.(02) 295 1061/7239 
Elektronska pošta: olivier.brunet@cec.eu.int 
 

SVET EVROPSKE UNIJE 
 
Rafael de BUSTAMANTE  
Direction II - Affaires sociales et régionales; Politique régionale et cohésion économique et 
sociale 
40 GH 04 
Tel.: +32.(0)2 285 5190/4958 
Elektronska pošta: rafael.debustamante@consilium.eu.int 
 

ODBOR REGIJ 
 
Komisija za politiko ozemeljske kohezije (COTER)  
 
Serafino NARDI  Damian LLUNA TABERNER 
Tel.: +32(2).282 2508/2141 Tel.: (32-2) 282 2169/2141 

http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
mailto:olivier.brunet@cec.eu.int
rafael.debustamante@consilium.eu.int
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Elektronska pošta: Serafino.Nardi@cor.eu.int Elektronska pošta: Damian.Lluna@cor.eu.int 
 

PRILOGA 2 SEZNAM PROJEKTOV, KI POTEKAJO V DRŽAVAH ČLANICAH 
 
Seznam projektov, ki potekajo v državah članicah, je možno najti na naslednjih spletnih straneh 
(EN, FR, DE). 
 
 
Portali 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm 
 
Na tem portalu je možno najti povezave do drugih spletnih strani, ki nudijo podrobne informacije 
o evropskih regijah in regionalnih razvojnih programih:  
 

• Regionalni razvojni programi 2000 - 2006 (cilj 1 in cilj 2)  
• Programi INTERREG 
• Programi URBAN 
• Inovativne aktivnosti (člen 10) 
• Evropski načrt prostorskega razvoja (ESDP) 
• Evropske mreže in organizacije 

 
Zgodbe o uspehu. Profili projektov v Evropi 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm 
 
Organi upravljanja 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm 
 

mailto:Serafino.Nardi@cor.eu.int
mailto:damian.lluna@cor.eu.int
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
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PRILOGA 3 KJE PRIDOBITI INFORMACIJE? 
 

SPLOŠNE INFORMACIJE 
 
 
Dejavnosti Evropske unije - Regionalna politika 
 
Ključne strani, dokumentacija, povzetki, pravna besedila itd. 
 
http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm 
 
SCAD Plus- Regionalna politika 
 
Uporaben povzetek regionalne zakonodaje (na voljo v DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, 
SV) 
 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm 
 
Eur-lex: Portal za pravo Evropske unije 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/ 
(vsi jeziki) 
 
- Uradni list 
- Pogodbe    
- Zakonodaja    
- Zakonodaja v pripravi 
- Sodna praksa    
- Parlamentarna vprašanja    
- Dokumenti zanimivi za javnost    
- Širitev 
  
 PreLex, podatkovna zbirka medinstitucionalnih postopkov 
 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en 
(na voljo v DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
Sledi glavnim fazam procesa odločanja, ki poteka med Komisijo in drugimi institucijami:  

• faza postopka; 
• sklepi institucij; 
• imena oseb; 
• odgovorna služba; 
• reference dokumentov, itd. 

 
 

http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en
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CELEX, pravo Evropske unije 
 
http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm 
(na voljo v vseh jezikih) 
 
- zakonodaja;  
- pripravljalni akti;  
- sodna praksa    
- nacionalni ukrepi za izvedbo direktiv; 
- parlamentarna vprašanja;  
- prečiščeni dokumenti; 
- dokumenti EFTA; 
- dokumenti serije C Uradnega lista. 

 
 

EVROPSKA KOMISIJA 
 
Spletna stran INGOREGIO 
http://europa.eu.int/inforegio 
 
Na tej spletni strani boste našli: 
            - zadnje novice o kohezijski politiki: 
            - prednostne naloge in instrumente kohezijske politike; 

- dokumente, ki se nanašajo na nove predloge uredb za strukturne sklade za programsko 
obdobje 2007 - 2013:  

 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/introne
wregl0713_en.htm 

 
- tematske predstavitvene zapise; 
- informativne zapise o državah članicah in regijah znotraj EU; 
- zgodbe o uspehu; 
- veliko informativnih virov in povezav na zunanje spletne strani; 
- naslove organov upravljanja v državah članicah; 

            -  dokumente o oceni strukturnih programov; 
            - poročila z zgodovinsko oceno uspešnosti strukturnih skladov, študije in druge 

dokumente, ki se nanašajo na oceno 
- tako kot druge informacije in dokumente. 

 (spletna stran v jezikih DE, EN, ES, FR & IT - Nekateri dokumenti so na voljo v vseh uradnih 
jezikih EU) 
 
 
 
 
 
 
 

http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm
http://europa.eu.int/inforegio
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Redne publikacije 
 

• Mesečne novice "Inforegio news" nudijo kratek povzetek zadnjih informacij o kohezijski 
politiki na ravni Skupnosti. 
 (na voljo v CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, SL 
& SV) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm 

 
• Revija "Inforegio Panorama" vsebuje poročila in intervjuje z ljudmi, ki izvršujejo 

kohezijsko politiko na terenu (objavljena trikrat na leto) 
 (na razpolago v EN & FR) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm 

 
 
Zadnje publikacije 
 

• Tretje poročilo o gospodarski in socialni koheziji. Novo partnerstvo za kohezijo - 
konvergenca konkurenčnost sodelovanje. Sprejeto s strani Evropske komisije 18. 
februarja 2004 (na voljo v BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, 
NL, PL, PT, RO, SK, SL & SV). 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/co
hesion3_en.htm 
 

• Delati za regije (posodobljeno maja 2004) 
Splošna predstavitev regionalne politike na evropski ravni 
 (na voljo v EN, FR, DE ; CS, DA, EL, ES, ET, FI, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, SL 
& SV najkasneje konec avgusta) 

 
• Konkurenčnost, trajnostni razvoj in kohezija v Evropi - Od Lizbone do Göteborga (2003) 

Prispevek regionalne politike ciljem Evropskih svetov v Lizboni in Göteborgu v obliki 26 
vzornih projektov.  

 (na voljo v DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Partnerstvo z mesti - Pobuda Skupnosti URBAN (2003) 
"Metoda URBAN" prikazana skozi izbor projektov 

 (na voljo v DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Sodelovanje brez meja (2002) 
"Metoda INTERREG" prikazana skozi izbor projektov 

 (na voljo v DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Za vsako državo članico, različne brošure z izborom projektov, ki jih je v državi članici 
sofinancirala Evropska Unija (1997 - 2003) 

 
 
Služba Inforegio: informacijski center o regionalni politiki Evropske unije 
 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_en.htm
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Če želite prejeti zgoraj omenjene publikacije, lahko navežete stik z Informacijskim centrom 
(dobrodošlica skupinam, informacije, cyber cafe, možnosti organizacije konferenc) generalnega 
direktorata Evropske komisije za regionalno politiko. 
 
V knjižnici imate poleg tega na voljo tudi različne knjige in študije, ki se nanašajo na regionalno 
politiko. Če želite dodatne informacije, prosimo pišite na naslov: 
 regio-library-documentation@cec.eu.int. 
 
Informacijski center in knjižnica sta odprta za javnost od ponedeljka do petka od 9.30 do 12.30 
in od 14.00 do 17.00. 
 
Inforegio Service. Av. de Tervueren 41. B – 1040 Brussels 
Tel.: + 32 2 296 60 34 
Faks: + 32 2 296 60 03 
Elektronska pošta: regio-info@cec.eu.int 
 
 

EVROPSKI PARLAMENT 
 
 
Predstavitveni zapisi Evropskega parlamenta: regionalna politika 
 
Ta elektronska oblika predstavitvenih zapisov, ki jih izdaja generalni direktorat Evropskega 
parlamenta za raziskave, je posodobljena različica zadnje izdaje. Ta je od obdobja prvih 
neposrednih volitev v Parlament, ko je izšla prva izdaja, že deveta po vrsti. 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm 
(na voljo v DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
 
Spletna stran Odbora za regionalni razvoj 

 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm 
(na voljo v EN in FR) 
 

- Predstavitev in odgovornosti; 
- Koledar sej in dnevni redi; 
- Člani; 
- Potekajoče dejavnosti 
- Dokumenti sej; 
- Sprejeta poročila (2004 - 2009); 
- Peto parlamentarno obdobje (1999 - 2004) - Poročilo dejavnosti; 
- Tretje poročilo o gospodarski in socialni koheziji (Konstantinos Hatzidakis) (A5-
0272/2004). 
- Glasilo; 

mailto:regio-library-documentation@cec.eu.int
mailto:regio-info@cec.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm
http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm
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- Zapis o ustavni pogodbi - Vprašanja regionalne politike - pripravil sekretariat; 
- Priročnik o regionalni in kohezijski politiki - pripravil sekretariat; 
- Povezave s "The Library - ResearchNet" in "Dejavnosti regionalne politike Evropske 

unije";  
 
 

Knjižnica Evropskega parlamenta 
 
Intranet: http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp 
(na voljo samo v EN) 
- Knjižnični katalog; 
- Podatkovne zbirke in drugi viri informacij; 
- Iskanje informacij; 
- Področja politike razvrščena po tematiki ali po nazivu Odbora: regionalni razvoj 
Intranet: http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95 

• Kaj je novega 
• Ključne tematike 
• Viri podatkov 
• Iskanje informacij 
 

- Nove nacionalne in evropske agencije; 
 
Prošnje in poizvedbe 
Za prošnje in poizvedbe se lahko prek telefona, elektronske pošte, faksa ali pisma, obrnete na 
knjižnico v Bruslju (ASP 5D) ali v Strasbourgu (WIC M1039). 
 
Elektronska pošta: library@europarl.eu.int 
Telefon: 48100, 02 284 8100 
Faks: 02 230 6581 
Interni poštni naslov: ASP 05D47 
 
 
 Spremljanje zakonodaje (OEIL) 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/oeil/ 
Internet: http://www.europarl.eu.int/oeil/ 
(na voljo v EN & FR) 
 
- Novice in splošne informacije 
- Postopki in spremljanje 
- Vsi postopki glede ključnih tem v Evropski uniji 
- Napovedi in izidi 
 
 
Plenarna zasedanja 
 

http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp
http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95
mailto:library@europarl.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/oeil/
http://www.europarl.eu.int/oeil/
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Intranet: http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm 
(vsi jeziki) 
- Dnevni red 
- Koledar 
- Poročila 
- Predlogi resolucij 
- Razprave 
- Besedila, ki jih je sprejel Parlament 
- Zapisniki- Potek zasedanja 
- Prečiščeni zakonodajni dokumenti 
- Skupna besedila, ki jih je odobril Spravni odbor 
- Skupna stališča 
 
 
Poročila Evropskega parlamenta 
 
Poročila Parlamenta je možno najti na domači strani plenarnih zasedanj: 
(vsi jeziki) 
Intranet/Internet:http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-
//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN 
 
Za sprejeta poročila o regionalni politiki 1999-2004, kliknite na 1999-2004, in vstavite v okno 
prvi del šifre A5, npr. za poročilo Hatzidakisa  o tretjem poročilu o gospodarski in socialni 
koheziji. 
 
Za sprejeta poročila o regionalni politiki 2004-2009, kliknite na 2004-2009, in vstavite v okno 
prvi del šifre A6.  
 
 

SVET EVROPSKE UNIJE 
 
Splošne zadeve in zunanji odnosi 
(vsi jeziki) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&c
msid=349 
 
Ekonomski in finančni odbor (ECOFIN) 
(vsi jeziki) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&c
msid=350 
 
Javni register dokumentov Sveta 
(vsi jeziki) 
http://register.consilium.eu.int/ 
 
 

http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm
http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&cmsid=349
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&cmsid=350
http://register.consilium.eu.int/
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Knjižnica 
Telefon (32-2) 285 65 25 
Faks (32-2) 285 81 74 
Elektronska pošta: bibliotheque.centrale@consilium.eu.int 
 
 

 EVROPSKI SVET 
 
 
Nizozemsko predsedovanje EU 
 
http://www.eu2004.nl/ 
(na voljo v NL EN in FR) 
 
Področje politike: gospodarske in finančne zadeve 
 
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX
1X51929X26 
 
 

EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR 
 
 
Sprejeta mnenja 
(na voljo v DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en 
 
Publikacije 
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp 
 
• Bodočnost kohezijske politike EU (na voljo v EN in FR) 
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf 
 
 
Javni register dokumentov EESO 
 
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp 
 
 
 
Evropski ekonomsko-socialni odbor se seli! 
 
Od 1. julija 2004 je novi naslov:  99, rue Belliard . B-1040 BRUSSELS 

mailto:bibliotheque.centrale@consilium.eu.int
http://www.eu2004.nl/
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX1X51929X26
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp
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Telefonske ter faks številke in naslovi elektronske pošte ostajajo nespremenjeni! 
 
Tel.: +32 (0)2 546 90 11 
Faks: +32 (0)2 513 48 93 
 
 

ODBOR REGIJ 
 

COTER : Komisija za politiko ozemeljske kohezije 
http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html 
(na voljo v DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

- Predsednik - prvi podpredsednik in svetovalci 
- Dogodki; 
- Koledar sej in dnevni redi; 
- Program dela 2004; 
- Dokumenti; 

- Člani. 

 
Sprejeta mnenja in resolucije 
(na voljo v DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html 
 
Novi naslov od junija 2004: 
Rue Belliard, 101B - 1040 Brussels - Belgium 
Tel. (32-2) 282 2211 - Faks (32-2) 282 2325 
 
 

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE 
 
 
Konferenca mest Atlantskega loka 
http://www.arcat.org/ 
 
Skupščina evropskih regij (AER) 
http://www.a-e-r.org/index.html 
 
 
Konferenca evropskih regionalnih zakonodajnih skupščin (CALRE) 

http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html
http://www.arcat.org/
http://www.a-e-r.org/index.html


PE 347.143 v01-00 38 DV\542120SL.doc 

SL 

 
http://www.calre.net/ 
 

Skupščina evropskih občin in regij (CEMR)  
 
http://www.ccre.org/homepage_en.htm 
 
Konferenca perifernih obmorskih regij (CPMR) 
http://www.cpmr.org/ 
 
EUROCITIES 
http://www.eurocities.org/ 
 
Združenje evropskih obmejnih regij  (AEBR) 
http://www.aebr.net/ 
 
 

http://www.calre.net/
http://www.ccre.org/homepage_en.htm
http://www.cpmr.org/
http://www.eurocities.org/
http://www.aebr.net/
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