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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vlogi in učinkovitosti kohezijske politike pri odpravljanju razlik v razvoju v 
najrevnejših regijah EU
(2006/2176(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 12, 87(3), 137, 141 in 158 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. julija 2005 z naslovom „Kohezijska politika 
za podporo rasti in novim delovnim mestom: Strateške smernice Skupnosti, 2007–2013 
(KOM(2005)0299),

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2006/702/ES z dne 6. oktobra 2006 o strateških smernicah 
Skupnosti o koheziji1,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 
skladu2 ter popravka Uredbe3,

– ob upoštevanju sklepov s Evropskega sveta z zasedanj 23. in 24. marca 2000 v Lizboni ter
15. in 16. junija 2001 v Göteborgu,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Tretje poročilo o napredku glede 
kohezije: K novemu partnerstvu za rast, delovna mesta in kohezijo“ (KOM(2005)0192),

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

– ob upoštevanju četrtega poročila o koheziji,

– ob upoštevanju Posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 10/2006 o 
naknadnih vrednotenjih programov Ciljev 1 in 3 za obdobje 1994–1999 (strukturni 
skladi),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 21. februarja 1996 o vključevanju enakih 
možnosti za ženske in moške v vse politike in dejavnosti Skupnosti (KOM(1996)0067),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o načrtu za enakost med ženskami in 
moškimi 2006–2010 (KOM(2006)0092),

– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

  
1 UL L 291, 21.10.2006, str. 11.
2 UL L 210, 31.7.2006, str. 25.
3 UL L 239, 1.9.2006, str. 248.
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– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A6-0000/2007),

A. ker člen 158 Pogodbe ES določa, da je cilj Skupnosti pospešiti skladni razvoj ter zmanjšati 
razlike med stopnjami razvitosti različnih regij in zaostalost regij z najbolj omejenimi 
možnostmi s podpiranjem gospodarske rasti,

B. ker so najrevnejše regije EU tiste, ki spadajo v okvir konvergenčnega cilja kohezijske 
politike in katerih BDP na prebivalca je nižji od 75 % povprečja BDP na prebivalca v 
celotni EU,

C. ker pojem kohezije ni bil jasno opredeljen in zajema različne dejavnosti, ki pospešujejo 
gospodarski, socialni in ozemeljski razvoj v regijah EU,

D. ker je dosedanja kohezijska politika EU učinkovito prispevala k razvoju nekdanjih 
kohezijskih držav (Irska, Grčija, Portugalska in Španija) ter je njen vpliv v smislu 
konvergence najrevnejših regij pripomogel k povečanju blaginje celotne EU,

E. ker se je število prebivalcev v razširjeni 27-članski EU zdaj povečalo na skoraj 
493 milijonov1, pri čemer jih okoli 30 %2 živi v sedanjih regijah s konvergenčnim ciljem, 
in ker so razlike med regijami glede BDP v EU 27 zdaj veliko večje, kot so bile v EU 15, 
s povprečnim BDP na prebivalca od 24 % (jugovzhodna Romunija) do 303 % (notranji
London) povprečnega BDP EU,

F. ker so v EU 27 najrevnejše regije s konvergenčnim ciljem v Romuniji, Bolgariji, na 
Poljskem, v Češki republiki in na Madžarskem – državah, ki imajo hkrati precejšen 
potencial gospodarske rasti,

G. ker je v najrevnejših državah članicah gospodarska rast neenakomerna in je skoncentrirana
okoli urbanih območij, na katerih živi večina ljudi v EU,

H. ker v regijah, ki so gospodarsko revne zaradi pomanjkanja osnovne infrastrukture, 
omejenega dostopa do javnih storitev in visoke brezposelnosti, število prebivalcev upada 
hitreje kot v drugih regijah, in ker to ogroža njihovo zmožnost za zagotovitev resničnega 
razvoja,

I. ker je bila v 10 novih državah članicah uporaba sredstev v najrevnejših regijah iz 
kohezijske politike v obdobju 2004–2006 nizka3,

J. ker je za uspešno izvajanje financiranja iz strukturnih skladov, ki je nujno za to, da 
najrevnejše regije dosežejo vsaj povprečno raven razvoja EU 27, potrebno tesno 
sodelovanje med organi na lokalni in nacionalni ravni ter na ravni Skupnosti,

K. ker dejstvo, da je bilo financiranje odobreno, ne pomeni, da bodo sredstva dobro 

  
1 492 852 386. Vir: Eurostat/U.S. Census Bureau.
2 Vir: Eurostat, Statistika v središču – ekonomija in finance 17/2006.
3 10 novih držav članic je od maja 2004 do septembra 2006 porabilo le 5,6 milijarde EUR (26,2 %) od 
21,5 milijarde EUR, namenjenih za te države (npr. Ciper: 19,3 %; Češka republika: 23,5 %; Poljska: 24,5 %). 
Vir: Predstavitev komisarke, ki je odgovorna za finančno načrtovanje in proračun, Dalie Grybauskaitė, Bruselj, 
21. september 2006.
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uporabljena, in ker organi v revnih regijah mnogokrat nimajo ustreznega znanja in 
izkušenj ter osnovnih primernih sredstev, da bi lahko v celoti izkoristili kohezijska 
sredstva, do katerih so upravičeni,

L. ker obstaja vrsta razlogov za gospodarsko zaostalost posameznih regij in ker najrevnejšim 
regijam EU manjka predvsem osnovna infrastruktura, ki je bistvena za trajnostni razvoj in 
dodatne naložbe, ter ustrezni človeški viri,

M. ker so zasebni lastniški kapital, tvegani kapital in menjavajoči se skladi za 
novoustanovljena podjetja, ključna gonilna sila za podjetništvo, inovacije in ustvarjanje 
delovnih mest;

N. ker socialna izključenost in izredno visoka raven dolgotrajne brezposelnosti prevladujeta 
predvsem v revnejših regijah, zlasti med ženskami in starejšimi ter invalidnimi osebami,

O. ker temeljne pravice državljanov vključujejo enak dostop moških in žensk do vseh javnih 
storitev, enake možnosti na trgu dela in enak dostop do izobraževanja, kulture ter 
zdravstvenih in socialnih storitev,

1. poziva k odločnemu ukrepanju za zmanjšanje največjih razvojnih pomanjkljivosti v 
najrevnejših regijah EU in zlasti ugotavlja, da nove države članice, v katerih se izvaja 
kohezijska politika od leta 2004, potrebujejo posebno podporo zaradi stalnih 
institucionalnih, upravnih in gospodarskih pomanjkljivosti;

2. meni, da so težave s financiranjem velika in nujna skrb zlasti za nove države članice, ki 
težko zadostijo zapletenim zahtevam kohezijske politike v zvezi s postopkovnimi
težavami in časovno omejitvijo pri izvajanju projektov, zaradi česar možni upravičenci ne 
morejo pridobiti ali zahtevati sredstev, ki bi jih lahko koristno uporabili;

3. predlaga, da kohezijska politika EU primerno upošteva raznolikost potreb najrevnejših 
regij, pri čemer se pomoč prilagodi njihovim posebnim značilnostim in pogojem ter se 
izkoristi njihov potencial, da bi se lahko izvajali projekti, ki ustvarjajo trajne rezultate in 
resničen razvoj na podlagi večletnih razvojnih načrtov, ki ustrezno upoštevajo načrte za 
prostorski razvoj;

4. priporoča, da regije in države članice za pospešitev gospodarske rasti, dodatne naložbe in 
trajnostni razvoj v najrevnejših regijah dajo prednost projektom, ki bi te regije naredili 
dostopnejše z zagotavljanjem osnovne infrastrukture, zlasti na področju prometa, 
informacijske tehnologije in telekomunikacij, ob upoštevanju socialnega in okoljskega 
vpliva takih projektov;

5. poziva države članice in regionalne organe, da upoštevajo potrebo po uravnoteženem 
razvoju v posameznih regijah pri načrtovanju prihodnjih regionalnih razvojnih programov; 
meni, da je zlasti pomembno upoštevati posebne potrebe urbanih območij z ustrezno 
urbanistično politiko vključno s stanovanjsko politiko, v „revnih predelih“, in izvajati 
primerno podeželsko politiko;

6. spodbuja države članice, da najrevnejše regije naredijo privlačnejše za vlagatelje s 
poudarjanjem naravnih in kulturnih dobrin teh regij, da bi se razvile tradicionalne oblike 
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gospodarskih dejavnosti, ki so značilne za vsako regijo, in ustvarile nove oblike 
gospodarskih dejavnosti;

7. pozdravlja osredotočanje na kohezijsko politiko za krepitev inovacijske zmogljivosti 
Skupnosti v obdobju 2007–2013; ugotavlja, da mora ta cilj veljati tudi za najrevnejše 
regije; posebno poudarja potrebo po odpravi razlik v tehnološkem razvoju v posameznih 
regijah, med regijami in v državah članicah s podpiranjem omrežij za tehnološko
sodelovanje;

8. poziva Komisijo in države članice, da podprejo projekte, ki krepijo regionalno zmogljivost 
za pripravo in prevzem novih tehnologij, zlasti tistih, ki so povezane z varstvom okolja in 
razvojem naravnih virov ter vključujejo razširjanje modelov, ki temeljijo na manjši porabi 
energije in uporabi obnovljivih virov energije; 

9. poziva Komisijo, države članice in lokalne organe, da spodbujajo podjetništvo v 
najrevnejših regijah z integriranim sistemom gospodarskih in socialnih spodbud za 
vlagatelje, ter opozarja na potrebo po znatni poenostavitvi upravnih postopkov, zlasti 
glede vzpostavitve novih in razširitve starih gospodarskih dejavnosti;

10. spodbuja države članice, da podpirajo podjetništvo v šolah in programe usposabljanja za 
bodoče podjetnike, ki so namenjeni predvsem mladim, ženskam in starejšim;

11. pozdravlja nove instrumente, kot sta Jeremie in Jessica; ugotavlja vse večje potrebo po 
tem, da se taki instrumenti razširijo in uporabljajo v čim širšem obsegu v novih državah 
članicah;

12. poziva Komisijo, da poveča prizadevanje za zagotovitev tehnične pomoči državam 
članicam in regijam z vzpostavitvijo primernega programa usposabljanja; pozdravlja 
pobudo Jaspers, ki zagotavlja pomoč pri izvajanju velikih projektov, vendar poziva 
Komisijo, da vzpostavi sistem pomoči tudi za manjše projekte, ki so namenjeni 
najrevnejšim regijam;

13. pozdravlja nedavno sprejeto pobudo „Regije za gospodarsko spremembo“ in njeno
zavzemanje za razširjanje najboljših praks, ki so v preteklosti očitno imele pozitiven vpliv 
in so prispevale h regionalni gospodarski rasti; v skladu s tem poziva Komisijo, da 
zagotovi, da se najrevnejše regije vključijo v mrežo izmenjav najboljših praks;

14. spodbuja države članice, da vzpostavijo javno-zasebna partnerstva kot učinkovita sredstva 
za vključevanje zasebnega kapitala v financiranje regionalnih razvojnih projektov; v zvezi 
s tem predlaga, da se določijo preprosta in pregledna pravila, ki urejajo vzpostavitev 
takšnih partnerstev;

15. poziva Komisijo, da si bolj prizadeva za lažje razumevanje direktiv, pravil in smernic, s 
čimer bi se preprečile napačne razlage in olajšalo izvajanje programa;

16. poleg tega spodbuja države članice, da poenostavijo postopke za zagotavljanje, da se 
sredstva dodelijo na pregleden in učinkovit način ter so hitro na voljo upravičencem;

17. poziva države članice, da zagotovijo učinkovito politično, tehnično in upravno
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usklajevanje, ki bi prispevalo dobremu upravljanju s sredstvi; izraža zaskrbljenost zaradi 
pomanjkanja pravilno delujočih mehanizmov za usklajevanje v najrevnejših regijah;

18. opozarja Komisijo in države članice na dejstvo, da je treba za zagotavljanje 
uravnoteženega razvoja vzpostaviti sinergijo med gospodarsko, socialno in okoljsko 
razsežnostjo na podlagi analiz razlogov za gospodarsko zaostalost, s posebnim poudarkom 
na brezposelnosti in njenih osnovnih strukturah, zlasti v najrevnejših regijah;

19. poudarja, da je stopnja brezposelnosti v nekaterih najrevnejših regijah EU višja od 20 %1; 
izraža zaskrbljenost v zvezi z dejstvom, da je brezposelnost težava, ki vpliva zlasti na 
najrevnejše regije in je še vedno večja med ženskami kot med moškimi; poziva države 
članice, da zagotovijo pomoč za ženske na trgu dela ter izravnajo razlike med ženskami in 
moškimi pri plačah;

20. ugotavlja, da brezposelnost v najrevnejših regijah najbolj vpliva na slabo usposobljene 
delavce, in poudarja potrebo po tem, da se Evropski socialni sklad koristno uporabi za 
naložbe v človeški kapital, in sicer z zagotavljanjem boljše izobrazbe in stalnim večanjem 
ravni kvalifikacij, zlasti med mladimi, ženskami in starejšimi;

21. poudarja, da je treba spodbujati enake možnosti za ženske in moške na vseh stopnjah 
oblikovanja in izvajanja projektov, ki spadajo na področje kohezijske politike EU;

22. ugotavlja, da je bilo leto 2007 proglašeno za evropsko leto enakih možnosti za vse, ter
poziva Komisijo in države članice, da spodbujajo projekte za večjo ozaveščenost o 
integraciji načela enakosti spolov v vse programe Skupnosti, zlasti tiste, ki vplivajo na 
ekonomsko in socialno kohezijo;

23. poziva Komisijo, da Parlamentu redno zagotavlja zanesljive statistične analize o 
posebnem položaju žensk in moških v najrevnejših regijah EU, da se zagotovi ustrezno 
spremljanje vpliva, ki ga ima kohezijska politika v smislu izboljšanja življenjskih pogojev 
za vse družbene skupine;

24. poziva Komisijo, da izboljša sistem, ki je bil uporabljen za oceno kohezijske politike, in 
določi nov način za merjenje regionalnega razvoja, ki ne temelji le na BDP, ampak tudi na 
drugih kazalnikih, kot so stopnje brezposelnosti in kakovostni kazalniki;

25. poziva Komisijo, da Parlamentu redno zagotavlja posodobljene, zanesljive in primerljive 
statistike, ki omogočajo natančno oceno napredka v razvoju najrevnejših regij EU;

26. poziva Komisijo, da analizira vpliv kohezijske politike ter ob vmesnem pregledu 
proračuna Skupnosti leta 2009 in v naslednjem poročilu o ekonomski in socialni koheziji 
pregleda vzroke za neželene rezultate, ki izhajajo iz politike Skupnosti, ter zagotovi, da je 
kohezijska politika v programskem obdobju 2007–2013 čim bolj učinkovita;

27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

  
1 Vir: Eurostat, sporočilo za javnost o euro kazalnikih 29/2007–28. februar 2007.
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OBRAZLOŽITEV

Kohezijska politika EU začenja novo programsko obdobje. To je prvo leto v obdobju finančne 
perspektive 2007–2013, v katerem se uporabljajo nova pravila kohezijske politike. Strateške 
smernice so bile sprejete in določena je bila splošna zasnova politike. Zdaj je čas za 
uveljavljanje primernih priporočil, da bo nova kohezijska politika čim bolj učinkovita. Na 
podlagi statistike, ki kaže vpliv, ki ga je kohezijska politika že imela, in poznavanja težav, ki 
so preprečile nekaterim državam, da bi v celoti izkoristile strukturna sredstva v preteklosti, 
želi to poročilo na lastno pobudo zagotoviti, da bo kohezijska politika v programskem 
obdobju 2007–2013 čim bolj učinkovita, ter njen vpliv čim bolj viden in zaznaven, zlasti v 
najrevnejših regijah EU. 

Izredno pomembno je poudariti načela, na katerih bi lahko temeljili ukrepi držav članic in EU 
za povečanje učinkovitosti kohezijske politike v najrevnejših regijah in zagotovitev najboljših 
možnih rezultatov v smislu socialne, ekonomske in ozemeljske kohezije v teh regijah. 
Sredstva so bila že namenjena regijam, ki spadajo v okvir konvergenčnih ciljev finančne 
perspektive 2007–2013, zdaj pa je treba zagotoviti, da se bo financiranje dejansko izvajalo 
tako, da bodo najrevnejše regije dosegle vsaj povprečno razvojno raven EU 27. To mora 
omogočiti, da se razlike med najbogatejšimi in najrevnejšimi regijami EU, ki so zdaj 
ogromne, postopoma odpravijo.

Večina najrevnejših regij je v novih državah članicah, ki pogosto nimajo upravne 
zmogljivosti, znanja in izkušenj, ki so potrebni za uporabo razpoložljivih sredstev. To 
poročilo vsebuje vrsto priporočil in pripomb, katerih namen je izboljšati prejem in uporabo 
strukturnih sredstev ter tako doseči trajnostni razvoj v najrevnejših regijah.

Glavni cilj kohezijske politike EU je odpraviti razlike v razvoju med regijami, saj je hiter 
razvoj najrevnejših regij v interesu celotne Unije. Zdaj spada 100 najrevnejših regij – t.j. regij, 
katerih BDP na prebivalca je nižji od 75 % povprečja EU – v okvir konvergenčnega cilja 
kohezijske politike.

Razlike med regijami v smislu BDP na prebivalca so izredno velike in so večje v EU 27, kot 
so bile v EU 15. Te razlike so prikazane v tabeli 1 spodaj.
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Tabela 1. Regionalni BDP na prebivalca v EU 27 za leto 2004 (standard kupne moči EU
27 = 100)
15 regij z najvišjim BDP 15 regij z najnižjim BDP
1 notranji London (UK) 303 1 Nord-Est (RO) 24
2 Luksemburg (LU) 251 2 Severozapaden (BG) 26
3 Bruselj – prestolnica/Bruselj 

Hfdst. (BE)
248 3 Yuzhen tsentralen (BG) 26

4 Hamburg (DE) 195 4 Severen tsentralen (BG) 26
5 Dunaj (AT) 180 5 Sud-Muntenia (RO) 28
6 pokrajina Île de France (FR) 175 6 Sud-Vest Oltenia (RO) 29
7 Berkshire, Buckinghamshire in 

Oxfordshire (UK)
174 7 Severoiztochen (BG) 29

8 Zgornja Bavarska (DE) 169 8 Yugoiztochen (BG) 30
9 Stockholm (SE) 166 9 Sud-Est (RO) 31
10 Utrecht (NL) 158 10 Nord-Vest (RO) 33
11 Darmstadt (DE) 157 11 Lubelskie (PL) 35
12 Praga (CZ) 157 12 Podkarpackie (PL) 35
13 jug in vzhod (IE) 157 13 Centru (RO) 35
14 Bremen (DE) 156 14 Podlaskie (PL) 38
15 severovzhodna Škotska (UK) 154 15 Vest (RO) 39
Vir: Sporočilo za javnost Eurostat 23/2007 – 19. februar 2007.

Zgornji podatki, ki jih je objavil Eurostat, kažejo, da je med najbogatejšimi in najrevnejšimi 
regijami EU velika razlika v razvoju, večina najrevnejših regij pa je v državah članicah 
Srednje in Vzhodne Evrope, ki so se Uniji pridružile v zadnjih dveh širitvah (2004 in 2007).

Ta položaj zahteva resno ukrepanje za odpravo razlik med najbogatejšimi in najrevnejšimi 
regijami. Za zagotovitev uravnoteženega razvoja bi morale regije, ki zaostajajo v razvoju, so v 
postopku prestrukturiranja ali izpostavljene posebnim geografskim, gospodarskim ali 
socialnim oviram1, poleg razpoložljivih sredstev prejeti še tehnično pomoč, da lahko 
odpravijo/obvladajo/rešijo postopkovne težave, ki spremljajo izvajanje kohezijske politike 
EU.

Kohezijska politika je omogočila številnim regijam EU, ki so bile prej revne, da so dosegle 
zadovoljivo stopnjo razvoja. S pomočjo strukturnih in kohezijskih sredstev so vse štiri države, 
prej znane kot „kohezijske države“ (Irska, Grčija, Portugalska in Španija), dosegle izjemne 
stopnje gospodarske rasti. 

  
1 Najbolj oddaljene regije, otoki, gorska območja in redko poseljene regije. 
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Tabela 2.
Napredek kohezijskih držav v smislu BDP na prebivalca (EU = 100)

Španija            Portugalska Grčija                  Irska
1960 60,76 40,48 44,78 64,52
1970 74,89 51,97 64,50 62,97
1980 74,46 57,11 71,79 67,40
1990 77,94 62,97 59,41 75,30
2000 82,29 68,37 65,51 115,26
2002 84,48 69,23 66,59 122,26

Vir: Aiginger, Karl: Catching-up in Europe: The experiences of Portugal, Spain and Greece in the 
Nineties, Wifo (Österreichisches Institut für wirtschaftsforschung), delovni dokumenti, št. 212, 
december 2003, str. 4.

Pomanjkanje celostnih ali dovolj primerljivih statistik o razvoju v najrevnejših regijah 
preprečuje pripravo točne analize o stopnji, do katere so strukturna sredstva prispevala k 
regionalnemu razvoju. Vendar splošna analiza podatkov BDP kaže, da se je v obdobju od 
šestdesetih let 20. stoletja do leta 2002 BDP Španije povečal s 60,76 % na skoraj 85 % 
povprečja Skupnosti, BDP Portugalske iz 40 % na 69 %, BDP Grčije s 44 % na 66 % in BDP 
Irske s 65 % na 122 %.

Na podlagi teh pozitivnih primerov lahko predvidevamo, da bodo države članice, ki spadajo v 
okvir sedanjega konvergenčnega cilja, ob svojem času izkoristile priložnosti, ki jim jih ponuja 
nova kohezijska politika, zlasti ker imajo kljub dejstvu, da je njihov BDP nižji od povprečja 
EU, stopnjo gospodarske rasti, ki je precej višja od povprečja EU, in tako kažejo velik 
razvojni potencial. 

Tabela 3. 
Dejanska stopnja rasti BDP
Stopnja rasti BDP – spremembe v odstotkih v primerjavi s predhodnim letom
(podatki za 2006, 2007 in 2008 so napovedi)

1997     -98       -99      -00     -01    -02     -03     -04    -05    -06   -07   -08
Bolgarija –5,4 3,9 2,3 5,4 4,1 4,9 4,5 5,6 5,5 6,0 6,0 6,2
Romunija –1,2 2,1 5,7 5,1 5,2 8,4 4,1 7,2 5,8 5,6
EU 25 2,7 2,9 3,0 3,9 2,0 1,2 1,3 2,4 1,7 2,9 2,4 2,4
EU 15 2,6 2,9 3,0 3,9 1,9 1,1 1,1 2,3 1,5 2,7 2,2 2,3
Vir: Eurostat.

Iz Tabele 3 je razvidno, da imata državi, ki sta se EU pridružili leta 2007 – Bolgarija in 
Romunija – zelo visok potencial gospodarske rasti. Da bi bil ta potencial v celoti izkoriščen, 
so potrebne predvsem primerne priprave, kar vključuje učinkovite upravne službe.

Vendar statistike o porabi sredstev v začetnem dvoletnem obdobju kažejo, da države članice, 
ki so se Uniji pridružile leta 2004, kljub velikemu doseženemu gospodarskemu napredku niso 
v celoti porabile razpoložljivih sredstev do leta 2006, zlasti zaradi t. i. upravne 
neučinkovitosti. 
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Tabela 4.
Poraba strukturnih in kohezijskih sredstev v EU 10

(od maja 2004 do septembra 2006)

v milijonih EUR (1) Obveznosti (2) Plačila (2)/(1)
EU 10 21 494,5 5 622,8 26,2 %
Češka republika 2 224,3 521,9 23,5 %
Estonija 604,4 177,7 29,4 %
Ciper 93,6 18,1 19,3 %
Madžarska 2 945,9 959,0 32,6 %
Latvija 1 092,8 274,8 25,2 %
Litva 1 380,0 353,9 25,6 %
Malta 86,4 22,7 26,2 %
Poljska 11 015,2 2 701,5 24,5 %
Slovenija 415,5 141,9 34,1 %
Slovaška 1 636,6 451,6 27,6 %
Vir: Predstavitev komisarke, ki je odgovorna za finančno načrtovanje in proračun, Dalie 
Grybauskaitė, Bruselj, 21. september 2006.

Veliko novih držav članic ne uporablja sredstev, ki so jim na voljo. Najrevnejše regije ima 
največ težav pri porabi sredstev. Organi v teh regijah pogosto nimajo potrebnega znanja, 
izkušenj ali ustreznih sredstev za izpolnjevanje zapletenih zahtev kohezijske politike, kar 
pomeni, da ne morejo zahtevati sredstev, do katerih so načeloma upravičeni.

Poudariti je treba, da je institucionalna zmogljivost osnoven pogoj za uspešno izvajanje 
programov in projektov ter razvoj človeških virov. V obdobju predpristopne pomoči so 
različni programi razkrili veliko število institucionalnih, vodstvenih in upravnih 
pomanjkljivosti na strani prejemnikov. Te pomanjkljivosti, ki še niso bile v celoti odpravljene, 
je treba čim prej obravnavati, da se bodo ta sredstva ustrezno vlagala in porabila. 

Zato so potrebni: 
− boljša uprava, da se omogoči regijam, ki sredstva prejemajo, da pomoč sprejmejo in jo 

učinkovito uporabijo,
− tehnična pomoč, zlasti ob pripravi na izvajanje novih projektov,
− kakovost, tako zunanja v obliki strokovnega znanja kot notranja, da se določi, kaj je 

dejansko potrebno,
− nadzor kakovosti projekta in porabe ter ocena trajnosti projektov, ki so že bili 

izvedeni.

Pomembno je tudi hitro posredovanje sredstev upravičenim regijam. Včasih namreč traja 
predolgo, da upravičenci dobijo sredstva, kar povzroči višje stroške projekta. Dodeljevanje 
sredstev mora temeljiti na preglednih pravilih in jasnih merilih.

Težko se je izogniti zapletenim mehanizmom za izvajanje financiranja iz strukturnih skladov, 
na katerega vplivajo tri različne ravni predpisov, in sicer pravila Skupnosti, nacionalni okviri 
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in regionalne prakse. Zato je poenostavitev postopkov vprašanje, ki ga morajo obravnavati 
vse tri ravni, da se preprečijo poznejše razlage ter olajša in pospeši izvajanje programov.

Dobro upravljanje strukturnih sredstev zahteva tudi usklajevanje na več ravneh (politični, 
tehnični in upravni). To je pereč problem zlasti v novih državah članicah, za njegovo 
odpravljanje pa bo treba bolj učinkovito ukrepati. Razprave o tem, kako zagotoviti skladnost 
med Skupnostjo, državami članicami in regijami, so izjemno pomembne in prav vse upravne 
instance morajo sodelovati v tem strukturiranem dialogu.

Kohezijska politika ne zadeva le financiranja, potrebno je tudi partnerstvo med različnimi 
zainteresiranimi stranmi. Za večji učinek finančnega vzvoda nista dovolj le delovanje in 
sodelovanje ene ravni. Zlasti potrebna sta tudi partnerstvo in dober pretok informacij. 
Pripraviti je treba okvir, ki bi omogočal medsebojno sodelovanje, in vzpostaviti je treba 
sistem za izmenjevanje pridobljenih izkušenj. Na ta način bi bilo mogoče uvesti tudi pravila in 
standarde, ki povečujejo upravne zmogljivosti v povezavi z izvajanjem pravil in predpisov.

Koncentracija gospodarske rasti je pogosta v nekaterih predelih. To je še posebej vidno v 
srednjeevropskih in vzhodnoevropskih državah s hitro rastočimi regijami v okolici glavnih 
mest. Razraščajoče in vse bolj konkurenčno mestno okolje lahko v številnih pogledih močno 
vpliva na razvoj okoliških podeželskih občin. Vendar ne moremo spregledati dejstva, da 
nekatere regije še vedno zaostajajo v razvoju. Celo razvojna središča, t. j. mesta, imajo lastne 
težave v revnih predelih, zato bi morala učinkovita urbanistična politika obravnavati tudi 
težave propadajočih zemljišč in socialne izključenosti. Poleg tega v regijah, ki so gospodarsko 
revne zaradi pomanjkanja osnovne infrastrukture, omejenega dostopa do javnih storitev in 
visoke brezposelnosti, število prebivalcev upada hitreje kot v drugih regijah in te regije
potrebujejo politiko, ki spodbuja podjetništvo in varuje osnovno število prebivalcev v takih 
regijah, za doseganje resničnega razvoja.

Pospešitev gospodarske rasti v najrevnejših regijah je bistven pogoj za doseganje trajnih 
visokih življenjskih standardov v Uniji. Regionalna konvergenca v EU je ključnega pomena, 
če želi biti Unija globalno konkurenčna in močna v bližnji prihodnosti. Vendar obstaja 
tveganje, da bo vpliv politike manjši, če bodo regije, ki imajo težave v razvoju, še naprej 
zaostajale, saj bodo stroški še višji.

Treba je opredeliti posebne potrebe najrevnejših regij in najti primerna sredstva za pospešitev 
njihovega razvoja tako, da se izkoristijo njihovi naravni viri, kulturne dobrine in okolje, ob 
upoštevanju njihove zaščite in razvoja. Temeljna zahteva je ugotoviti, katere so glavne 
potrebe vsake regije, in usmeriti financiranje k pravim ciljem. 

Za kohezijske države je treba ustvariti infrastrukturno osnovo za dodatne naložbe. 
Konkurenčnost in cilj kohezije se nikakor ne izključujeta, vseeno pa je izjemno pomembno 
razumeti, v kakšnih okoliščinah učinek finančnega vzvoda poveča rast. Za doseganje 
določene konkurenčnosti morajo revne regije imeti dovolj razvito osnovno infrastrukturo. 
Naložbe v izobraževanje in povečanje človeškega kapitala v najrevnejših regijah so tudi 
pomembne, saj človeški viri med drugim odločilno vplivajo tudi na privlačnost regije za 
vlagatelje in zagotavljajo dodatno rast.

Obstaja temeljna potreba po večji uporabi in spodbujanju javno-zasebnih partnerstev za razvoj 
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najrevnejših regij. Za izvajanje teh partnerstev je treba določiti izvedbena pravila in obenem
poskrbeti za zmanjšanje ovir. V novih državah članicah primanjkuje dobre prakse, 
vključevanje zasebnega kapitala pa je ključnega pomena pri ustvarjanju dodatnih naložb. 
Finančno podporo je treba porabiti na pregleden način, da se zagotovi doseganje zastavljenih
ciljev.

Instrumenti Jaspers, Jeremie in Jessica so odlična sredstva za zagotavljanje pomoči tudi 
malim in srednje velikim podjetjem na regionalni ravni, vendar si bodo morale države članice 
in Komisija bolj prizadevati za njihovo spodbujanje, da se zagotovi celotna in učinkovita 
uporaba teh pobud, zlasti v najrevnejših regijah. 

Gospodarski razvoj je močno povezan z inovativnostjo, ki je ključni dejavnik regionalnega 
razvoja. Kohezijska politika EU mora biti v skladu z lizbonsko strategijo usmerjena v večanje 
inovacijske sposobnosti EU, zato je pomembno, da se najrevnejše regije pri doseganju tega 
cilja ne spregledajo. Pomemben dejavnik pri spodbujanju inovativnosti je bolj kakovostna 
zakonodaja v državah EU, ki bi morala spodbujati inovativne procese v pomembnih 
gospodarskih sektorjih, ne pa jih ovirati. Najrevnejše regije so v tem pogledu še najbolj 
občutljive.

Za trajnostni razvoj najrevnejših regij je potrebna dejavna podpora podjetništvu, to pa zahteva 
vpletenost vseh zainteresiranih strani. Podjetništvo je treba spodbujati zlasti med ženskami in 
osebami, ki vstopajo na trg dela, ter socialno izključenimi skupinami.

Potrebna je sinergija med politikami na evropski in nacionalni ravni. Politike bi se morale 
dopolnjevati in si ne nasprotovati. Kopičenje koristi drugih evropskih politik v nekaterih 
državah in regijah lahko oslabi učinek razvojne politike. Regionalni razvoj mora biti povezan 
tudi s socialno in okoljsko razsežnostjo. Zato je za pospešitev kohezije in učinkovitega 
razvoja v najrevnejših regijah potrebna mobilizacija in dejavno sodelovanje vseh 
zainteresiranih strani.

Posledice možnih nesoglasij med politikami morajo biti upoštevane pri vmesnem pregledu 
proračuna Skupnosti leta 2009 in v četrtem poročilu o ekonomski in socialni koheziji.

Čeprav je BDP dober kazalnik regionalne gospodarske konvergence, ni ustrezno sredstvo za 
merjenje socialne ali ozemeljske kohezije. V nekaterih revnejših regijah je na primer 
gospodarska rast zadovoljiva, vendar težavo predstavlja visoka brezposelnost, to pa ima 
negativen vpliv na demografski razvoj regije. Za jasno sliko o dejanskih potrebah najrevnejših 
regij je treba uporabiti tudi druge kazalnike. Razprave o četrtem poročilu o koheziji morajo 
vključevati tudi razpravo o kazalnikih kohezije in o načinu, kako izmeriti regionalni razvoj.

Treba se je boriti proti brezposelnosti, ki najbolj prizadene najrevnejše regije. Zlasti 
zaskrbljujoča je dolgotrajna brezposelnost med nekaterimi socialnimi skupinami, saj je 
neposredno povezana s socialno izključenostjo. Za doseganje socialne kohezije je treba 
zagotoviti najboljše možno vključevanje invalidnih oseb. Bistveni dejavnik socialne kohezije
v EU so tudi enake možnosti za ženske in moške na trgu dela. Še vedno so očitne razlike med 
moškimi in ženskami pri plačah, to pa ovira gospodarsko rast. Večja pozornost na razlike med 
spoloma bo pripomogla k učinkovitejšemu izvajanju kohezijske politike in omogočila 
izvajanje projektov, pri katerih se ne pojavlja diskriminacija na podlagi spola in ki omogočajo 
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ravnovesje med družinskim življenjem in delom.

Zagotoviti je treba informacije o potrebi po izvajanju pristopa enakosti spolov ter načinih 
njegovega izvajanja pri izvedbi in ocenjevanju programov in projektov, pri čemer se bolje
uporabijo že opravljene študije in analize. Ta priporočila je mogoče izvesti v praksi, na primer 
tako, da se načelo enakosti spolov upošteva pri določanju finančnih sredstev (na primer, 
preverjanje ali so sredstva zadostna za izvajanje ukrepov s področja enakih možnosti), 
zagotovi ozaveščanje socialnih partnerjev in drugih akterjev o enakosti spolov ter zagotovijo 
ustrezna strokovna mnenja v zvezi z enakostjo spolov. Pameten pristop k reševanju 
problematike enakosti spolov v socialnem in gospodarskem življenju ter izogibanje 
stereotipom o socialnih vlogah, ki temeljijo na spolu, sta nujna za učinkovitejšo kohezijsko 
politiko.

Za odpravo težav, s katerimi se srečujejo najrevnejše regije EU, je potreben uravnotežen 
program, prilagojen njihovim posebnim značilnostim. Organi, odgovorni za oblikovanje 
večletnih načrtov, morajo pozornost nameniti predvsem trajnosti izvedenih projektov ter 
njihovem vplivu na regionalni razvoj. Prednost morajo imeti projekti v zvezi z regionalno 
dostopnostjo in posledično s prevozom ter infrastrukturo informacijske tehnologije in 
telekomunikacij. Oblikovanje platforme na osnovi primernih gospodarskih pobud bo povečalo
privlačnost regije za vlagatelje in zagotovilo trajnostno gospodarsko rast, ki bo pomagala 
odpraviti razlike v razvoju.
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