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IZVEDBENI POVZETEK

Po pristopu 10 novih držav članic, ki jim bosta kmalu sledili dve novi ter ob upoštevanju nove širitve, se 
mora kohezijska politika soočiti s štirikratnim izzivom, povezanim s povečanjem regionalnih in socialnih 
nesorazmerij, pojavom novih ozemeljskih neenakosti, obstojem socialne izključenosti ter pojavom 
zmanjševanja pripadnosti državljanov evropskemu projektu.

Kohezijska politika je močan prispevek ciljem iz Lizbone in Göteborga. Če je neizbežno, da regije 
dodatno sodelujejo pri konkurenčnosti ter krepitvi koherence dejavnosti na evropski ravni, nacionalni in 
regionalni, usklajevanje prednostnih nalog kohezijske politike s tistimi iz Lizbone ni zaželeno, kot tudi ne 
uporaba odprte metode koordinacije.

Ovire, ki se pojavljajo pri javnih financah se pogosto navajajo zato, da se upraviči zmanjševanje 
proračuna, namenjenega koheziji. Čeprav zahtevajo večjo učinkovitost in boljše rezultate, se njihova 
pomembnost ne sme podcenjevati, ker se v tem pogosto skriva projekt ponovne nacionalizacije. Da bi 
odgovorili pozitivno, je treba raziskati nove poti financiranja, zlasti posojilo in sprostitev, ki izhajata iz 
zasebnega sektorja.

Kohezijska politika ponuja instrumente in metode, ki so široko uporabni in prepoznavni v tistih regijah, ki 
najbolj zaostajajo. V drugih območjih je zapletenost postopkov glede na zneske pogosto vir 
neučinkovitosti. Zato za predstavlja za Evropejce izjemno prednost samo dejstvo oprijemljivosti in 
konkretnosti, dodatna vrednost se ne sme meriti le s točkami BDP. Določbe, uvedene leta 2000, so daleč 
od zadovoljivih, razen v zvezi s krepitvijo Evropskega socialnega sklada z evropsko strategijo za 
zaposlovanje in širitev partnerstva v programih.

S predlogom znatne reorganizacije kohezijske politike, ki temelji na treh prednostnih nalogah : 
konvergenci, konkurenci in ozemeljskem sodelovanju, se želi Komisija prilagoditi dejanskim potrebam. 
Vprašanje povezana s primerno pripravo za razvojne potrebe novih držav članic so še vedno odprta. 
Predlaga uresničenje tako pomembnih prizadevanj za poenostavitev in decentralizacijo pri upravljanju 
strukturnih skladov. Kljub temu se ob upoštevanju ambicij in lastnega poznavanja evropskega pravnega 
reda v zvezi z gospodarskim, socialnim in ozemeljskim razvojem, odpoveduje nekaterim instrumentom, 
ki so prispevali k dodatni evropski vrednosti kot je integracija skladov, programi pobude Skupnosti, 
sprostitev zasebnih skladov, ...

Po finančni plati, če navedemo odziv ne le držav članic ampak tudi regij, občin in socialnih partnerjev, je 
predlog Komisije razumen. Nekatere prilagoditve so v glavnem zelo zaželene, zato da se regijam, ki jih 
prizadene statistični učinek ne stori krivice in da se konsolidira razvoj in napredek. Zato se je treba 
zavedati, da je razprava o kohezijski politiki sedaj delno okrnjena zaradi dejstva, da so bile drugim 
proračunskim rubrikam dodeljene nekatere politike, npr. razvoj podeželja. Dobičke ali izgube je treba 
torej analizirati kot celoto.
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Kot povzetek predhodne analize bomo obdržali deset priporočil, ki natančno določajo dejavnosti, ter štiri 
varnostne nasvete:

1. Ponovno določanje ciljev sodelovanja za programe pobude Skupnosti na podlagi 
medregionalnega sodelovanja na evropski ravni, v višini 4,3 milijarde EUR. Med novimi temami 
sodelovanja, prilagojenimi razširjeni EU, lahko navedemo modernizacijo javnih ustanov, urbano 
obnovitev, razmerje mesto – podeželje, ipd. Takšno delovanje je lahko financirano s ponovno 
prilagoditvijo podlage za čeznacionalno sodelovanje.

2. Regijam, ki jih prizadene statistični učinek, je treba omogočiti enako obravnavo kot regijam, ki 
imajo do tega polno pravico. Ta ukrep zmanjšanja stroškov za 6 milijard EUR omogoča 
doseganje ciljev širitve, ob zmanjševanju dotacij, prejetih s strani številnih držav; ki so jih prejele 
številne države, zlasti tiste najbolj prizadete.

3. Vzdrževanje sinergije med cilji konkurenčnosti na podeželskih območjih in Evropskim skladom 
za podeželski razvoj, po opredelitvi ustreznih strateških smernic.

4. Omogočanje možnosti sprostitve zasebnih nadomestil z ustanovitvijo programov kot skupnih 
izdatkov, ki vključujejo zasebne sklade. Komisija je predlagala določitev ravni porazdelitve v 
znesku javnih izdatkov, brez sofinanciranja iz zasebnega sektorja, za poenostavitev. To pravilo je 
prilagojeno za cilje približevanja drugim pomembnim ciljem.

5. Podaljšanje roka za razbremenitev urada na n + 3, da imajo nove države članice zagotovo dovolj 
težav z absorpcijo v prvih letih.

6. Dodelitev področij čezmejnega sodelovanja vsaki državi, zato da se spodbudita inovativnost in 
dinamično sodelovanje.  Za ta namen odpira predlog Evropske skupine za čezmejno sodelovanje 
(GECT) zanimive perspektive.

7. Ponovno vmesno sodelovanje posameznih programov v konvergentnih regijah, zato da se 
spremlja razvoj programov na dovolj visoki ravni.

8. Razmik poročil o nacionalnem napredku na dve leti, zato da se ustvarijo novi upravni postopki.

9. Vzpostavljanje resničnih vmesnih revizij, vsaka 4 leta, zato da se pregledajo prednostne naloge 
Skupnosti in regionalne strategije ob upoštevanju že opravljenega napredka ali težav, ki so se 
pojavile. Gospodarski in socialni razvoj novih držav članic ter njihovih zmogljivosti s črpanjem 
iz strukturnih skladov je še vedno težko pričakovati. Vzporedno je razumno predvideti razvojne 
profile različnih sredstev med regijami starih držav članic in novih držav članic. Prve bodo lažje 
začele z izvajanjem programov, druge pa bodo pri tem počasnejše.

10. Krepitev pogojenosti rezultatov z intervencijskimi strukturami in ne z makroekonomskim 
razvojem, ki ni tesno povezan s programom.
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Varnostni nasveti veljajo za nekatera tveganja, povezana z rezultati pogajanj o finančnih načrtih:

A. celovitost proračuna (na ravni, ki jo predlaga Komisija) Evropskega sklada za podeželski razvoj, 
ki je nujni sestavni del ozemeljskega razvoja na podeželskih območjih.

B. Celovitost proračuna (na ravni ki jo predlaga Komisija) je cilj konkurenčnosti Odprava 
posredovanja Evropskega sklada za podeželski razvoj na celotnem ozemlju ali zmanjšanje 
posredovanja za delež sodelovanja Unije kot instrumenta, ki ga prepoznajo Evropejci.

C. Povečanje proračuna predpristopne pomoči, zato da ustreza potrebam v obdobju med letoma 
2000 in 2006.

D. Vzdrževanje evropskega pravnega reda, ki velja za strukturne sklade. Zagotoviti je treba, da se 
nov sistem programiranja, ki predvideva strateške smernice Skupnosti, referenčne nacionalne 
podlage za letna poročila, kot predlaga Komisija za obdobje od 2007 do 2013, ne povzroči 
premika kohezijske politike k odprti metodi koordinacije.

Za zaključek, če Evropska unija ni le območje proste izmenjave, se lahko kohezijska politika omeji na 
porazdelitev skladov v korist manj razvitih regij ali držav in tako nadomesti primanjkljaj v prihodku. 
Seveda pa ima tudi druge ambicije: je politični, socialni in gospodarski projekt. Posledično se kohezijska 
politika razume kot instrument, ki je lahko model razvoja, v katerem imata dejavno vlogo solidarnost in 
sodelovanje.


