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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o posledicah prihodnjih širitev za učinkovitost kohezijske politike
(2006/2107(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. marca 2006 o strateškem dokumentu Komisije o 
širitvi za leto 20051,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. novembra 2006 "Strategija širitve in glavni 
izzivi za obdobje 2006-2007 s posebnim poročilom o zmogljivosti EU za vključitev novih 
članic" (KOM(2006)0649),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2006 o sporočilu Komisije o strategiji 
širitve in glavnih izzivih za obdobje 2006-20072,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2006 o institucionalnih vidikih 
zmožnosti Evropske unije za vključevanje novih držav članic3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. septembra 2005 o začetku pristopnih pogajanj s 
Turčijo4,

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta od 15. do 17. junija 20065, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. septembra 2006 o doseženem napredku Turčije 
na poti k pristopu6,

– ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom 
in Evropsko komisijo z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem 
poslovodenju7,

– ob upoštevanju Tretjega poročila o gospodarski in socialni koheziji iz februarja 2004 
(KOM(2004)0107),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 12. julija 2006 "Strategija za rast in delovna 
mesta ter reforma evropske kohezijske politike – Četrto poročilo o napredku glede 
kohezije" (KOM(2006)0281),

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta z zasedanj 21. in 22. junija 1993 v 
Københavnu, 16. in 17. decembra 2004 ter 14. in 15. decembra 2006 v Bruslju,

– ob upoštevanju člena 49 PEU in člena 158 PES,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

  
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0096.
2 Sprejeta besedila, P6_TA-PROV(2006)0568.
3 Sprejeta besedila, P6_TA-PROV(2006)0569.
4 UL C 227E z dne 21.9.2006, str. 163.
5 10633/1/06 z dne 17.6.2006.
6 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0381.
7 UL C 139 z dne 14.6.2006, str. 1.
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– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenja Odbora za proračun (A6-
0000/2006),

ob upoštevanju naslednjega: 
A. v skladu s členom 2 PEU je socialna, gospodarska in ozemeljska kohezija pomemben cilj 

Evropske unije, za državljane pa viden znak evropske solidarnosti, 
B. evropska kohezijska politika lahko pomembno prispeva k doseganju ciljev socialne, 

gospodarske in ozemeljske kohezije, kot je razvidno predvsem iz 4. poročila o napredku 
iz julija 2006, 

C. dosedanje širitve so celotni Evropski uniji prinesle mnogo gospodarskih in 
varnostnopolitičnih prednosti, kar igra pomembno vlogo pri odločanju v prid bodočim 
širitvam ali proti njim,

D. zbliževanje držav iz širitve na vzhod zahteva nadaljnje znatne napore, saj je bila njihova 
izhodiščna gospodarska raven nižja kot pri prejšnjih širitvah, hkrati pa je treba izvesti 
radikalno zamenjavo političnega sistema; po študijah bosta Romunija in Bolgarija dosegli 
75-odstotno raven šele po 76 letih,

E. posledice globalizacije otežujejo proces zbliževanja in povzročajo težave s podjetniškimi 
lokacijami tudi znotraj starih EU 15,

F. finančni pritisk na javne proračune se veča; veliko držav članic krši merila stabilnosti; 
demografski razvoj bo še dodatno obremenil javne proračune in oslabil rast,

G. Skupnost od oktobra 2005 vodi pristopna pogajanja s Turčijo in Hrvaško, ki so odprt 
proces, Evropski svet pa je decembra 2005 priznal status kandidatke nekdanji 
jugoslovanski republiki Makedoniji; druge države zahodnega Balkana (Albanija, Bosna 
in Hercegovina, Črna gora in Srbija (skupaj s Kosovom)) veljajo za potencialne 
kandidatke za pristop; v vseh naštetih državah reformni proces že podpirajo programi 
predpristopne pomoči, ki vsebujejo komponente strukturne politike,

H. vse posledice pristopa Romunije in Bolgarije na strukturno politiko do sedaj še niso bile 
izračunane,

I. zaradi omenjenih držav bi se površina Skupnosti povečala za 35 %, število prebivalcev bi 
zraslo za 27 %, BDP pa le za 4 %; BDP na prebivalca bi se celo zmanjšal za 18 %; 
potrebni finančni zalogaj bi znašal v trenutnem obdobju določanja pomoči 150 milijard 
EUR,

J. samo Turčija bi pridobila za približno 63 % dodatnih strukturnih sredstev; Hrvaška bi 
prejela 7 %, ostale države zahodnega Balkana, ki trenutno prejemajo predpristopno 
pomoč, pa bi skupaj prejele za 9,2 %,

K. s pristopom Turčije bi evropska kohezijska politika dosegla povsem nove razsežnosti, saj 
se ta politika ni še nikoli prej izvajala na državi podobne velikosti, ki bi imela primerljivo 
raven gospodarske razvitosti in takšne regionalne razlike,

L. Evropski svet je junija 2006 v svojih zaključkih nakazal, da bi morala Evropska unija pri 
vključevanju novih članic ostati sposobna "ohranjati dinamiko evropske integracije" in 
"nadalje storiti vse za krepitev kohezije in učinkovitosti EU",

M. Komisija v svoji širitveni strategiji, objavljeni 8. novembra 2006, zahteva, da se pri 
prihodnjih širitvah prej natančno analizirajo posledice za proračun EU,
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N. regionalno politiko, ki je ena največjih proračunskih postavk, bo treba v okviru revizije 
proračuna EU, predvidene za 2008/2009, intenzivno pretresti tudi v smislu meril 
učinkovitosti,

1. meni, da sposobnost integracije Evropske unije pomeni predvsem to, da mora biti v 
okviru proračunskih danosti sposobna prizadevati si za dosego cilja socialne, gospodarske 
in ozemeljske kohezije;

2. meni, da prihodnje širitve ne smejo pripeljati do tega, da vedno več regij Evropske unije 
ne bi bilo več upravičenih do pomoči evropske kohezijske politike zaradi statističnega 
učinka, ne da bi se njihovo gospodarsko stanje dejansko izboljšalo;

3. zaradi tega obžaluje, da je Komisija v sporočilu z dne 8. novembra 2006 o strategiji 
širitve in o glavnih izzivih za obdobje 2006-2007 ni predložila podrobne analize 
finančnih posledic prihodnjih širitev;

4. poziva Komisijo, da za prihodnje širitve konkretno in v rednih presledkih izračuna, kateri 
izdatki za regionalno politiko lahko čakajo Evropsko unijo pri uporabi trenutno veljavnih 
meril in kakšne bodo zaradi tega posledice za dosedanjo upravičenost regij do pomoči;

5. nujno poziva Komisijo, da v sporočilu pripravi progresivni model kohezijske politike, ki 
bo omogočal nadaljnjo diferenciacijo med predpristopno pomočjo in polnopravnim 
članstvom v evropski kohezijski politiki, ter ki potencialnim kandidatkam glede na njihov 
politični napredek omogoča, da tudi brez polnopravnega članstva v Evropski uniji 
prejmejo učinkovito podporo za regionalni razvoj;

6. zlasti za Turčijo poziva k progresivnemu modelu, ki se bo bolj osredotočil na določene 
vidike pomoči (panožne kopice, upravni sistem, enakopravnost) in regije, upravičene do 
pomoči, da bi se tako izognili nepremišljenim finančnim avtomatizmom pri pristopu in 
dosegli bolj usmerjene učinke kohezije in rasti;

7. ugotavlja, da se lahko progresivni koncept regionalne politike v povezavi s političnim 
napredkom kandidatk za pristop opredeli tudi kot posebna oblika članstva v Skupnosti ali 
članstvo v "izboljšani različici EGP+";

8. zahteva, da je od leta 2010 naprej Evropski parlament udeležen pri postopku soodločanja 
o ocenjevanju in reformi predpristopne pomoči;

9. poziva Komisijo, da natančneje opredeli "okrepljeno sosedsko politiko" in v tem okviru 
tudi podrobneje preuči instrumente za strukturno pomoč; 

10. meni, da je treba za uspešnost kohezijske politike v prihodnje nujno okrepiti lastno 
odgovornost držav članic z višjimi deleži sofinanciranja;

11. predlaga v okviru razprave o prihodnji kohezijski politiki, da bi morala Evropska unija 
bolj izkoristiti vzvod financiranja s posojili;

12. meni, da bi morali glede tega veljati ugodnejši pogoji za financiranje s posojili in 
subvencijami za najmanj razvite regije Evropske unije;

13. poziva k večjemu deležu zasebnih sredstev pri financiranju strukturne pomoči in k 
znatnemu olajšanju zasebnega sofinanciranja projektov in programov strukturnih 
skladov;

14. poziva k takšni naravnanosti prihodnje strukturne pomoči, da bi se izognili negativnim 
učinkom, in meni, da mora Komisija v okviru kohezijske politike kritično preučiti 
uspešnost podjetniških subvencij pri odločitvah podjetij glede lokacij;
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15. ugotavlja, da je uspeh kohezijske politike povezan z nacionalnimi gospodarskimi 
politikami in da pri tem na ta uspeh vpliva predvsem izvajanje nacionalnih akcijskih 
načrtov za lizbonsko agendo;

16. zato poziva Komisijo in Svet, da pretehtata možnost vezave sredstev iz prihodnje 
kohezijske politike na ugodno nacionalno politiko rasti, ki bi jo moralo biti mogoče 
opredeliti s pomočjo izmerljivih kazalcev, da bi tako izboljšali uspešnost kohezijske 
politike;

17. poziva Komisijo, da evropsko kohezijsko politiko v okviru bodočega financiranja ciljev 2 
in 3 bolj osredotoči na internacionalizacijo regionalnega gospodarstva in na pomembno 
mednarodno infrastrukturo;

18. poziva k večji uporabi strukturnih skladov za ublažitev učinkov demografskih sprememb 
in posledičnega regionalnega preseljevanja v prihodnosti;

19. meni, da bi morali v prihodnje Evropski socialni sklad (ESS) še v večji meri uporabljati 
kot horizontalen inštrument za socialno ublažitev posledic globalizacije;

20. poudarja, da je mogoče preveriti rezultate kohezijske politike le, če dodeljevanje 
strukturnih sredstev poteka pregledno, in zato Evropsko unijo poziva k uvedbi zelo 
strogih meril za preglednost dodeljevanja sredstev;

21. poziva k strožjim sankcijam za dokazano zlorabo sredstev kot tudi k učinkovitejšim 
postopkom za terjanje vračila sredstev;

22. ugotavlja, da sta uspešen boj proti korupciji in izgradnja upravnih kapacitet, ki so 
sposobne učinkovitega in preglednega izvajanja programov strukturnih skladov, odločilna 
predpogoja za prejetje evropske strukturne pomoči; poziva k doslednemu in 
nepopustljivemu izvajanju nadzornih instrumentov za nove države pristopnice; 

23. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in Odboru regij.
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OBRAZLOŽITEV

I. Omejitev teme in opredelitev izraza "bodoče širitve"
Tema tega samoiniciativnega poročila je vprašanje, kako bodo bodoče širitve EU vplivale na 
uspešnost kohezijske politike in kako je treba le-to oblikovati v prihodnosti, da bo mogoče še 
naprej dosegati želene učinke izravnavanja in rasti.
Evropski parlament je s podporo več političnih skupin pred kratkim v svojem poročilu o 
strategiji širitve zahteval, da se pri prihodnjih širitvah bolj upošteva sposobnost absorpcije 
Skupnosti1. To mora vključevati tudi sposobnost EU, da si prizadeva za dosego cilja socialne, 
gospodarske in ozemeljske kohezije v okviru proračunskih danosti.
Tudi strukturno politiko je treba ponovno preučiti v luči revizije proračuna EU, predvidenega 
za 2008/2009 (poročilo Komisije o reviziji je predvideno za začetek leta 2009). Ker je ena 
izmed tem v medinstitucionalnem sporazumu o proračunu 2007-2013 tudi učinkovitost, bo 
strukturna in regionalna politika kot ena največjih proračunskih postavk izpostavljena izjemno 
intenzivni obravnavi2. Zato je treba razmisliti o načinih in možnostih, kako povečati 
učinkovitost kohezijske politike.
Kot izzive za prihodnost to poročilo najprej analizira pristop Romunije in Bolgarije 1. 
januarja 2007. Pristop teh dveh držav sicer formalno ne spada pod "prihodnje širitve", saj je ta 
krog širitve že upoštevan v novi finančni perspektivi za programsko obdobje 2007-2013. S 
stališča regionalne in strukturne politike pa je vseeno treba upoštevati, da statistični učinek 
šibke gospodarske moči teh dveh držav na upravičenost drugih regij do pomoči še ni bil 
izračunan in se bo pojavil šele leta 2014.
Izraz "prihodnje" širitve se nanaša tudi na države z uradnim statusom kandidatke, s katerimi je 
Evropska unija že začela pristopna pogajanja, čeprav so le-ta odprt proces, namreč Turčijo in 
Hrvaško.

Potencialne kandidatke za pristop so tudi druge države zahodnega Balkana (nekdanja 
jugoslovanska republika Makedonija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija 
(vključno s Kosovom)), ki so tako kot države kandidatke že zdaj države prejemnice 
instrumenta IPA (Instrument for Pre-accession Assistance). Makedonija je 22. marca 2004 
vložila prošnjo za pristop k Evropski uniji in trenutno kot edina država zahodnega Balkana 
uživa status kandidatke3.

Zgoraj omenjenih devet držav pristopnic in kandidatk bomo v nadaljevanju imenovali DPK-9.
To poročilo zadeva DPK-9 kot celoto, saj bi lahko vseh 9 postalo članic EU v srednjem roku, 
čeprav ne vse naenkrat. Vseeno pa podatki, ki so bili uporabljeni pri pripravi tega poročila, 
razlikujejo med posameznimi DPK, ki so obravnavane v skupinah glede na njihov doseženi 
napredek pri pogajanjih.

  
1 "Resolucija Evropskega parlamenta o strateškem dokumentu Komisije o širitvi za leto 2005", P6_TA-
PROV(2006)0096, plenarno glasovanje 16.3.2006; "Resolucija Evropskega parlamenta o sporočilu Komisije o 
strategiji širitve in o glavnih izzivih za obdobje 2006–2007", P6 _TA-PROV(2006)568, temelječ na A6-
0436/2006, plenarno glasovanje 13. decembra 2006; "Resolucija Evropskega parlamenta o institucionalnih 
vidikih zmožnosti Evropske unije za vključevanje novih držav članic", P6-TA-PROV(2006)569, temelji na A6-
0393/2006, plenarno glasovanje 13. decembra 2006.
2 Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom in Evropsko komisijo o proračunski 
disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 139, 14.6.2006, str. 1)
3 "Učinki prihodnjih širitev na uspešnost kohezijske politike", sporočilo oddelka za strukturno in kohezijsko 
politiko (Policy Department) z dne 31. julija 2006; PE 375.308
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Druge države, s katerimi je EU podpisala sporazume o partnerstvu (Ukrajina, Rusija) ali ki so 
vključene v Evropski sosedski in partnerski instrument (ENPI), v to poročilo niso 
vključene, saj so potencialne kandidatke za vstop le v zelo dolgoročni perspektivi.

II. Okvirni pogoji za prihodnjo regionalno politiko
Napredek pri zbliževanju v EU
Evropska kohezijska politika ima za seboj kar nekaj uspehov, kot primer velja omeniti 
podporo širitvi EU na jug. Po zaslugi kumulativnih učinkov strukturnih skladov so BDP 
Grčije, Portugalske in Irske med leti 1989 in 1999 narasli za 10 procentnih točk s 63,5 % na 
več kot 70 % povprečja EU1. Mnoge izmed regij bivših kandidatk so sedaj zrasle čez pragova 
75 % oziroma 90 %.

Rezultati širitve na jug so nekoliko skromnejši, vendar je tudi izziv neprimerno večji, saj je 
bila izhodiščna raven za gospodarsko konvergenco nižja, hkrati pa je bilo treba opraviti tudi 
radikalno zamenjavo političnega sistema. Širitev s 15 na 25 držav članic je povečala površino 
EU za 23 %, število prebivalstva za 20 %, dodano vrednost pa samo za 5 %. Čeprav je 
povprečni dohodek EU-10 uspel narasti s 44 % povprečnega dohodka EU-15 v letu 1997 na 
50 % v letu 20052, Komisija ne pričakuje zbliževanja življenjskega standarda (75-odstotni 
prag) pred letom 2040. Nekatere gospodarske ustanove menijo, da bi se lahko rast v državah 
EU-10 deloma precej zmanjšala, kar bi še bolj upočasnilo zbliževalni proces3.

Vendar tudi v EU-15 še mnogo strukturnih težav ni bilo rešenih, zaradi globalizacije pa 
nastajajo nove težave s podjetniškimi lokacijami. Veliko regij je bilo prizadetih zaradi 
zapiranja podjetij in visoke nezaposlenosti. Zgoraj omenjeno zbliževanje gospodarske moči 
EU-10 in EU-15 je deloma rezultat relativno šibke rasti v "starih" EU-15.

V večini držav članic ovirajo gospodarsko zbliževanje proračunske težave. Kar šest od desetih 
novih držav članic (Poljska, Češka, Madžarska, Slovaška, Malta in Ciper) je prekršilo pakt 
stabilnosti in rasti4. Tudi proračuni večjih držav članic, kot sta recimo Nemčija in Francija, so 
v zadnjih letih izkazovali primanjkljaj, ki ni v skladu s paktom stabilnosti. Vse to negativno 
vpliva na možnosti in pripravljenost mnogih držav članic prispevati k proračunu EU in s tem 
h kohezijski politiki.

Poleg tega bodo na prihodnjo javno porabo vplivale tudi demografske spremembe. Sporočilo 
Sveta ministrov za gospodarstvo in finance z dne 13. februarja 20065 predvideva, da bo delež 
javne porabe, vezane na staranje prebivalstva, v povprečju EU narasel za 4 odstotne točke 
BDP in da bo povprečna letna stopnja rasti za EU-25 znatno padla, in sicer z 2,2 % v obdobju 
2004-2010 na 1,4 % v obdobju 2030-2050.

Sposobnost absorpcije in izzivi prihodnjih širitev

  
1 "Novo partnerstvo za kohezijo", Tretje poročilo o gospodarski in socialni koheziji. Evropska komisija, 
KOM(2004) 107, februar 2004
2 "Širitev dve leti kasneje: gospodarska ocena", Evropska komisija, priložnostni dokument št. 24, maj 2006.
3 "Die aktuelle Wirtschaftslage in den Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas", Dunajski inštitut za mednarodne 
gospodarske študije, julij 2005; podatki iz EUROSTAT 2006
4 "The new Member States and the Stability and Growth Pact: needs for adapting in the prospect of euro area 
membership?", priloga k poročilu EUROFRAME-EFN, pomlad 2006.
5 "The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU-25 Member States on pensions, health 
care, long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050)", Evropska komisija, generalni 
direktorat za ekonomske in finančne zadeve, posebno poročilo št. 1/2006, 13.2.2006
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V enem od sklepov predsedstva EU1 je zapisano, da bi morala Evropska unija pri 
vključevanju novih držav članic ostati sposobna "ohranjati dinamiko evropske integracije" in 
da "bi bilo treba storiti vse za krepitev kohezije in učinkovitosti EU". Torej sposobnost 
absorpcije v zvezi s kohezijsko politiko pomeni, da "stare" regije/dežele Skupnosti ne bi 
smele izgubiti upravičenosti do pomoči kot posledico "statističnega učinka", brez da bi se 
izboljšala njihova konkurenčnost in zgodile strukturne spremembe.

Izguba ali morebitna izguba strukturnih sredstev je bila težava, ki je pestila mnoge regije EU-
15 že kot rezultat širitve na vzhod. Če bi DPK-9 pristopile danes, raziskovalni oddelek 
Evropskega parlamenta predvideva, da bi več kot tretjina regij, ki so trenutno upravičene do 
pomoči, izgubila svoj status regije Cilja 12. Le baltiške države in Slovaška bi se izognile 
izgubi regij, upravičenih do pomoči. Najbolj prizadete bi bile Italija, Nemčija, Malta, Španija, 
Grčija in Francija. Grčija, Ciper in Slovenija bi bile izključene iz Kohezijskega sklada (90 %). 
Češka bi bila zelo blizu prekoračitvi meje 90 %.
Izračuni strokovnjakov so pokazali, da bi bilo treba DPK-9, če bi vse pristopile k EU danes, 
na voljo dati proračun v višini 150,2 milijarde EUR, da bi lahko opravili strukturne naložbe, 
ki že danes veljajo za nujne3. Ta vsota je popolnoma nesorazmerna z morebitnim prispevkom 
DPK-9 v strukturni proračun (povečanje za cca. 4 %)4.

Takšno povečanje sredstev v strukturnih skladih je politično nerealno. Prav tako nesmiselno 
bi bilo posledično sorazmerno zmanjšanje strukturne pomoči dosedanjim državam 
prejemnicam, saj bi tako recimo Poljska morala sprejeti skoraj 50-odstotno zmanjšanje 
dosedanjih strukturnih sredstev.

Treba je seveda poudariti, da se opisani širitveni scenariji ne bodo zgodili hkrati. Do sedaj je 
gotovo samo, da bodo statistični učinki pristopa Romunije in Bolgarije v letu 2007 vidni v 
naslednjem obdobju določanja strukturne pomoči. Vse države, ki prejemajo predpristopno 
pomoč, si prizadevajo za hitro članstvo v EU. Niti časovnega okvira za pristop posameznih 
držav niti gospodarskega razvoja EU se ne da napovedati z zanesljivostjo. Tudi predvidene 4-
odstotne absorpcije strukturnih sredstev verjetno ne bodo takoj izpolnile vse države. Vseeno 
je treba razložiti razsežnosti prihodnjih pristopov na osnovi veljavnih pravil strukturne 
politike. Tudi ta poenostavljena shema pokaže, da bodo prihodnji pristopi v svoji celoti glede 
na današnjo stanje strukturne politike preveč obremenili Skupnost.

Izračuni pa kažejo tudi, da bi se učinki posameznih pristopov na EU precej razlikovali. V 
vsakem oziru je tu Turčija poseben primer. Če bi Turčija že danes postala članica EU, bi že po 
prvih ocenah prejemala 27,3 % strukturnih sredstev, kar pomeni letno okoli 16 milijard EUR.
Ta znesek po višini odgovarja oceni Evropske komisije, ki za leto 2024 pri 4,5-odstotni rasti 
in 4-odstotni absorpciji predvideva letni znesek 22,4 milijarde EUR5. Drugi ocenjujejo, da bi 

  
1 Svet Evropske unije, zaključki zasedanja 15. in 16. junija 2006 (dokument 10633/1/06 z dne 17.7.2006)
2 "Future Enlargement and Cohesion Policy", dokument oddelka za strukturno in kohezijsko politiko (Policy 
Department) IP/B/REGI/NT/2006_08, november 2006, glej tabelo 3 v prilogi
3 "Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds", GEFRA - družba za finančne in regionalne 
analize, november 2006
4 "Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds", GEFRA - družba za finančne in regionalne 
analize, november 2006
5 "Fragen im Zusammenhang mit der möglichen Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union", 
delovni dokument služb Komisije SEK(2004) 1202, oktober 2004
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do leta 2025 Turčija samo za strukturno politiko prejemala do 26 milijard EUR na leto1.

III. Mnenje poročevalca
Omenjene razvojne ocene kažejo, da bi se s vključitvijo potencialnih držav pristopnic 
regionalne razlike v življenjskem standardu znotraj razširjene EU še enkrat krepko povečale. 
Izziv za kohezijsko politiko, katere cilj je regionalno zbliževanje, je še toliko težji zaradi 
proračunskih težav in vedno večje globalne konkurence tudi znotraj EU-27. Hkrati rastejo tudi 
pričakovanja, da bo evropska strukturna politika uspešno prispevala k lizbonski strategiji. 
Izzivi, s katerimi se spoprijema evropska regionalna politika, tako rastejo hitreje kot sredstva, 
ki so ji na voljo. Zastavljene cilje kohezijske politike je mogoče doseči le s pomočjo 
postopnega širitvenega procesa in z reformami, ki bodo povečale učinkovitost obstoječih 
inštrumentov. 

Progresivni modeli regionalne politike
Da bi ublažili posledice za EU, hkrati pa potencialnim kandidatkam za pristop ponudili 
zanimivo perspektivo, ki bi ne bila odvisna od polnopravnega članstva v EU, bi morala 
Komisija razviti progresivne koncepte, ki bi omogočali nadaljnjo diferenciacijo med 
predpristopno pomočjo in polnopravnim članstvom pri kohezijski politiki. To velja zlasti za 
Turčijo. Treba je razviti tovrstne strukturne koncepte glede na gospodarski in politični 
napredek kandidatk za pristop, ti koncepti pa so lahko tudi posebna oblika članstva v EU 
oziroma članstvo v izboljšani različici EGP+. Omogočen mora biti tudi umik oziroma 
prekinitev ukrepov strukturne politike. Nadalje velja, da bi bilo treba natančneje opredeliti 
tudi elemente strukturne politike v "okrepljeni sosedski politiki".

Elementi učinkovite regionalne politike
Uspešnost regionalne politike bi se dalo s vzvodom financiranja s posojili ohraniti ali celo 
povečati tudi tam, kjer je finančni manevrski prostor sicer majhen. Tudi višji nacionalni 
deleži sofinanciranja in poenostavljene možnosti zasebnega sofinanciranja evropskih 
programov bi lahko povečali uspešnost evropske podpore. Razmisliti bi bilo treba tudi o 
povezavi med uspešnostjo kohezijske politike in nacionalnimi gospodarskimi politikami. 
Skupnost bi lahko dodeljevanje sredstev navezala na ugodno nacionalno politiko rasti.
Temeljito bi bilo treba razmisliti tudi o vsebinskih prednostnih nalogah. Zlasti programi za 
spodbujanje regionalne konkurenčnosti bi morali bolj osredotočiti na internacionalizacijo 
regionalnega gospodarstva in na izgradnjo ključne mednarodne infrastrukture, da bi 
tako spodbudili rast. Nadalje bi morali strukturni skladi igrati večjo vlogo pri ublažitvi 
posledic demografskih sprememb in globalizacije. Po drugi strani je treba kritično preučiti 
uspešnost podjetniških subvencij, saj pri odločitvah podjetij glede lokacij najbrž ne igrajo 
pomembne vloge.

Končno je treba še naprej spodbujati tudi večjo preglednost dodeljevanja sredstev. Šele bo 
dovolj jasno, kako in kam se usmerjajo sredstva iz strukturnih skladov, bo mogoč pregled 
zbirke političnih ciljev. Bistven je tudi boj proti korupciji in zlorabi, ki mora biti nujen 
predpogoj za pristop k evropski kohezijski politiki.

O merilih za nadaljnji razvoj kohezijske politike bo treba spregovoriti tako pri reviziji 

  
1 "Der EU-Beitritt der Türkei: Wie teuer wird die Gemeinsame Agrarpolitik", Harald Grethe. Humboldt 
Universität Berlin, Agrarwirtschaft 54 (2005). Zvezek 2/ 2005.
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proračuna za leti 2008/2009 kot tudi pri prihodnjih ocenah kohezijske politike in 
predpristopne pomoči.


