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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o četrtem poročilu o gospodarski in socialni koheziji
(2007/2148(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju četrtega poročila o gospodarski in socialni koheziji (KOM(2007)0273) 
(„četrto poročilo“),

– ob upoštevanju členov 158 in 159 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– ob upoštevanju teritorialne agende in leipziške listine, pa tudi osnutka akcijskega 
programa za izvedbo teritorialne agende,

– ob upoštevanju študije evropske opazovalne mreže za prostorsko načrtovanje (EPSON) z 
naslovom „Prihodnost ozemlja, teritorialni scenariji za Evropo“ in študije Evropskega 
parlamenta „Regionalna neskladja  in kohezija: strategije za prihodnost?“,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij (COTER–IV–011) in mnenja Ekonomsko-socialnega 
odbora (ECO/209) o četrtem poročilu o gospodarski in socialni koheziji,

– ob upoštevanju člena 45 in člena 112, drugi odstavek, svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenja Odbora za ribištvo 
(A6-0000/2007),

A. ker je celovita evropska kohezijska politika nujna, saj se v različnih regijah še vedno 
javljajo precejšnja neskladja, stanje pa se je z zadnjo širitvijo Unije še poslabšalo,

B. ker je z večjimi ozemeljskimi neskladji povezano naraščanje evroskepticizma, zaradi 
česar je potreba po gospodarski, socialni in ozemeljski koheziji še večja, da se utrdi 
legitimnost Evropske unije, to pa zahteva dejansko vidno regionalno politiko,

C. ker kohezijska politika, zlasti kot spodbuda rasti in zaposlovanju v regijah, ki zaostajajo v 
razvoju, predstavlja dodano vrednost, pomemben pa je tudi njen prispevek h krepitvi 
upravnih zmogljivosti in decentraliziranemu upravljanju; ker je zaradi tega treba 
onemogočiti vse poskuse ponovne nacionalizacije te politike,

D. ker nova institucionalna pogodba, ki so jo voditelji d ržav  in vlad potrdili 
18. oktobra 2007, cilj ozemeljske kohezije postavlja med osrednje cilje Unije,

E. ker sredstva, namenjena kohezijski politiki, ne zadoščajo za nove ozemeljske izzive v 
prihodnosti, kot so demografske spremembe, koncentracija prebivalstva v mestih, 
migracije, prilagajanje globalizaciji, podnebne spremembe in oskrba z energijo,

Raznoliki rezultati glede stanja kohezije v Evropski uniji 27

1. z zadovoljstvom sprejema poročilo, ki je bolj podrobno od prejšnje, saj vsebuje različne 
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kazalnike in koristne primerjalne podatke za druge države, kot so ZDA, Japonska, 
Kitajska ali Indija,

2. vseeno obžaluje pomanjkanje navzkrižnih informacij, ki bi prispevale k boljši oceni, kako 
trajni sta rast in konvergenca; zaradi tega se zavzema za solidnejše statistične meritve, ki 
bi omogočile boljšo izmero stopnje kohezije na terenu; meni, da je s tem v zvezi treba 
povečati zmogljivost opazovalne mreže EPSON,

3. izraža zadovoljstvo, ker so nekdanje kohezijske države Grčija, Španija, Portugalska in 
Irska v precejšnji meri nadomestile zamujeno in v letih 2000–2006 zabeležile izredno 
stopnjo rasti,

4. je zadovoljen z visoko stopnjo rasti, ki jo beležijo nove države članice, čeprav ugotavlja, 
da je njihova gospodarska konvergenca realna šele srednje- oziroma dolgoročno,

5. je zaskrbljen nad dejstvom, da se za konvergenco med državami lahko skriva vse globlji 
razkorak med regijami; večanje razlik med regijami in njihovimi posameznimi deli je 
vidno z več zornih kotov, naj bo to v zvezi z zaposlovanjem, produktivnostjo, prihodki, 
stopnjo izobrazbe ali inovativno sposobnostjo,

6. poudarja naprimer, da je konkurenčnost regij zelo odvisna od produktivnosti in 
usposobljenosti delovne sile, ki se veliko bolj razlikujeta med regijami kot med državami 
članicami, 

7. v tej zvezi ugotavlja, da se določene razvite regije srečujejo z vse številnejšimi 
gospodarskimi težavami: nizka stopnja rasti, upad proizvodnje in zaposlovanja, staranje 
prebivalstva,

8. ugotavlja, da je visoka stopnja rasti na Irskem resda pripomogla k polni zaposlenosti in k 
temu, da država beleži drugi najvišji BDP v Uniji, a vseeno kar vsakemu petemu 
prebivalcu grozi revščina, kar pod vprašaj postavlja trajnost razvoja in kakovost 
zaposlovanja,

9. poudarja šibko konvergenco pri stopnji izobrazbe in opozarja na pravi prepad pri 
izobraževanju med EU in ZDA, kjer ima univerzitetno diplomo 29 % oseb med 25 in 64 
letom starosti v primerjavi s komaj 16 % v Uniji; vseeno ugotavlja, da delež žensk z 
univerzitetno diplomo narašča hitreje kot pri moških,

10. opozarja na učinek polarizacije v glavnih regijah – posebno očiten pojav v novih državah 
članicah – ki v povprečju prispevajo 32 % k BDP njihove države, predstavljajo pa 22 % 
prebivalstva; ugotavlja, da polarizacija sočasno vpliva na veliko neskladje pri stopnji 
brezposelnosti v mestnih središčih,

11. ugotavlja, da vse hitrejše razraščanje mest ustvarja demografsko, gospodarsko, družbeno 
in okoljsko neravnovesje na omejenem prostoru in vodi v suburbanizacijo in praznjenje
podeželja,

12. opozarja na razlike med regijami z vidika dostopnosti in povezanosti med centri in 
periferijo, kar je posledica pomanjkljivih naložb v prometni sektor in ne dovolj razvitih 
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prometnih povezav,

Regionalna politika in lizbonska strategija

13. poudarja, da so med sredstvi, ki se vlagajo v raziskovanje in razvoj, velikanske razlike, in 
ugotavlja, da so med regijami precejšnja neskladja na področju inovacij, ki so v četrtem 
poročilu izmerjene s koristnim pokazateljem regionalne učinkovitosti na področju 
inovacij,

14.  se strinja s stališčem Komisije, da kohezijska politika z usmerjanjem javnih naložb v 
projekte za oblikovanje dinamičnega gospodarskega tkiva in spodbujanje inovacij 
pozitivno vpliva na lizbonsko strategijo,

15. ugotavlja, da bo v obdobju 2007–2013 s sistemom usmerjanja proračunskih sredstev 
inovacijam namenjenih 64 % sredstev za konvergenco in 80 % sredstev za 
konkurenčnost, kar predstavlja 55 milijard evrov več kot v prejšnjem obdobju,

16. zahteva, da se v lizbonsko strategijo vključi tudi ozemeljska razsežnost, kar bo omogočilo 
upoštevanje značilnosti posameznih regij, spodbudilo vseevropsko sinergijo in prispevalo 
k oblikovanju novih inovativnih dejavnosti,

17. poziva Komisijo, da oceni sistem usmerjanja proračunskih sredstev in njegov vpliv na 
regionalna neskladja in njihov razvoj, ter da presodi, če pri opredelitvi prednostnih nalog 
ta sistem ne vodi v preveliko centralizacijo („top down approach“),

Teritorialna kohezija: za celoviti pristop

18. opozarja, da je pravi cilj kohezijske politike ozemeljska kohezija, ki presega lizbonsko 
strategijo, zato kohezijska politika ne more dajati prednosti že tako dinamičnim regijam, 
v kar bi sicer lahko vodilo strogo usmerjanje proračunskih sredstev,

19. s tem v zvezi poudarja pomen partnerstva in resničnega upravljanja na več ravneh, ki bi 
predstavnikom na lokalni, nacionalni in skupni evropski ravni omogočalo sodelovanje pri 
opredelitvi in izvajanju ciljev regionalnega razvoja („bottom up approach“),

20. predlaga, da se prednost nameni politikam za resnični policentrični razvoj ozemlja, s 
čimer bi se zmanjšal pritisk na glavna mesta in spodbudil nastanek drugotnih polov,

21. priporoča, da se problematika mestnega okolja in podeželja medsebojno poveže; se ob 
tem sprašuje, če ne bi bilo smotrno h koheziji in razvoju podeželja pristopiti ločeno, 
preko EKSRP; izraža zadovoljstvo, ker se sredstva za razvoj podeželja lahko povečajo s 
prostovoljno modulacijo,

22. opozarja na nevarnost razbitja politik po sektorjih in spodbuja oblikovanje celovitega 
pristopa, ki bi opredelil možne skupne točke med osrednjimi področji, kot so promet, 
kmetijstvo, okolje ali energetika,

23. poziva h konkretni uresničitvi ciljev iz teritorialne agende in leipziške listine v obliki 
akcijskega načrta, da bi ozemeljsko dimenzijo bolje vključili v vse javne politike, tako 
Skupnosti kot držav članic,
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24. izraža zadovoljstvo nad tem, da je Komisija za sredino 2008 napovedala objavo zelene 
knjige o ozemeljski koheziji, in se zavzema, da bi zelena knjiga obsegala konkretne 
rešitve za celovit pristop,

25. ob tem opozarja na pomen rednega sodelovanja med Evropskim parlamentom oziroma 
njegovim Odborom za regionalni razvoj in Odborom regij na temo prihodnosti regionalne 
politike,

Novi ozemeljski izzivi in proračun Evropske unije

26. meni, da bo Unija v prihodnosti vse bolj soočena z novimi izzivi, ki bodo močno 
zaznamovali njeno ozemlje, kot so naprimer staranje prebivalstva, koncentracija 
prebivalstva v mestih, migracije, energetska in podnebna vprašanja, prilagajanje na 
spremembe zaradi globalizacije,

27. meni, da demografske spremembe lahko zelo vplivajo na ozemlje, naprimer s tem, da bo 
število prebivalcev določenih območij upadalo, medtem ko bo njihovo število naraščalo v 
mestih, ali z razvojem rezidenčne gospodarske dejavnosti, vse to pa bo zahtevalo 
prizadevanje za ohranitev storitev splošnega gospodarskega pomena,

28. ugotavlja, da bo učinek podnebnih sprememb različen, zaradi česar bodo za posamezne 
regije Evrope potrebni različni odgovori, 

29. opozarja tudi na to, da je treba sprejeti predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije (KOM(2005)0108), ki prinaša 
ustreznejše rešitve za soočanje z naravnimi nesrečami, ki določene regije pogosto hudo 
prizadenejo zaradi njihove zemljepisne lege,

30. meni, da lahko vprašanje energetske oskrbe in zviševanja cen energije sproži bistvene 
prostorske posledice, zlasti v regijah vzhodnih držav, ki so zelo energetsko odvisne, ali na 
podeželju in v bolj oddaljenih regijah, ki so odvisne od prometnih povezav in torej cene 
energije,

31. meni, da izvajanje strukturnih politik tudi po letu 2013 ponuja ustrezen odgovor na te 
nove izzive; strukturne politike se morajo izvajati po celotnem ozemlju Unije, pač 
odvisno od potreb,

32. meni, da sredstva v višini 0,35 % BDP Unije ne bodo zadoščala za financiranje te politike, 
zato poziva, da se revizijo finančne perspektive izkoristi kot priložnost za določitev 
proračunskih sredstev, ki bodo omogočali, da se bomo pripravljeni odzvali na ozemeljske 
izzive Unije,

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

UVOD

Kohezija je s prizadevanjem za zmanjšanje gospodarskih in družbenih neskladij med 
evropskimi regijami temeljni cilj Evropske unije. 

Že več kot dvajset let se regionalna politika izvaja z namenom harmoničnega in trajnostnega 
razvoja vsega evropskega ozemlja. Že več kot dvajset let se izvajajo programi in strukturne 
prilagoditve za odpravo razlik med regijami in boljše življenjske pogoje vseh evropskih 
državljanov. 

Po zadnji širitvi, s katero se je temeljito spremenila površina Unije, je za uspešno integracijo, 
pa tudi kot odgovor na vprašanja o smiselnosti EU, ki odzvanjajo po Evropi, in za novo vero 
evropskih državljanov v evropski projekt, nujno treba oživiti cilj ozemeljske kohezije.

Parlament torej kot pozitivno ocenjuje to prvo poročilo o koheziji po širitvi leta 2004 in 2007.

POLOVIČNI USPEH ZA STANJE KONVERGENCE V EU-27

Glede na podatke iz četrtega poročila se v obdobju 2000–2006 pri zbliževanju na nacionalni 
ravni kaže določen uspeh. Glavne upravičenke kohezije, Grčija, Španija, Irska in Portugalska, 
so dejansko zabeležile izjemno stopnjo rasti.

Od leta 2000 so najvišjo rast zabeležile države, kjer je bil BDP na prebivalca v smislu kupne 
moči najnižji, npr. Grčija ali Portugalska s stopnjo rasti BDP v višini 2,8 % oziroma 2 %  med 
2000 in 2006. Število regij, kjer je BDP na prebivalca nižji od 75 % povprečja v EU, se je z 
78 zmanjšalo na 70.

A zaradi izhajanja iz zelo nizke ravni BDP na prebivalca lahko ugotovimo, da se nove države 
članice kljub dinamičnim stopnjam rasti srečujejo s številnejšimi problemi kot stare. Glede na 
trenutno stopnjo rasti se zdi, da bodo Poljska, Bolgarija in Romunija za doseganje BDP na 
prebivalca v višini 75 % povprečja EU-27 potrebovale več kot 15 let.

Čeprav je med državami članicami v zadnjih letih prišlo do zbliževanja, pa se je vendarle 
poglobil razkorak v razvoju znotraj njih. Razkorak med regijami in njihovimi posameznimi 
deli je viden z več zornih kotov, naj bo to v zvezi z zaposlovanjem, produktivnostjo, prihodki, 
stopnjo izobrazbe ali inovativno sposobnostjo.

Celo nekatere najrazvitejše regije začenjajo beležiti zelo nizko ali kar negativno stopnjo rasti. 
Tako ugotavljamo, da je med letoma 1995 in 2004 produktivnost upadla v 29 regijah Italije, 
Francije, Španije in Nemčije, v 16 regijah pa se je zmanjšala zaposlenost, predvsem v 
vzhodnem delu Nemčije, severovzhodni Franciji in severni Angliji. Te regije se bodo morale 
prilagoditi pritiskom svetovne trgovine in razviti inovativno in tehnološko visoko razvito 
gospodarstvo. 



PE396.678v01-00 8/11 PR\691793SL.doc

SL

Pogosto te regije najbolj občutijo tudi posledice demografskih sprememb in zlasti staranja 
prebivalstva. Odhajanje prebivalcev še slabša gospodarske težave, saj se regionalna kupna 
moč manjša, predvsem pa regije izgubljajo kvalificirano delavno silo. Kohezijska politika 
mora najti odgovor na ta pomemben izziv in tako prispevati k demografskemu in 
ozemeljskemu ravnotežju Unije.

Poročilo navaja tudi zanimivo primerjavo z glavnimi svetovnimi konkurenti. Kaže, da so 
razlike med regijami, merjene v BDP na prebivalca, veliko izrazitejše v EU-27 kot v ZDA ali 
na Japonskem: vse zvezne države ZDA in 40 od 47 japonskih regij imajo višji BDP od 
povprečja v EU. To si lahko delno razložimo s posebnimi značilnostmi ozemlja Unije, ki na 
omejenem prostoru beleži veliko zemljepisno in kulturno raznolikost, pa tudi z zgodovinskimi 
značilnostmi zaradi ločitve celine po obeh svetovnih vojnah.  
Nasprotno pa BDP na prebivalca na Kitajskem dosega komaj petino povprečja Skupnosti, v 
Indiji pa le osmino.

USMERJANJE SKLADOV 2007–2013 ZA DOSEGANJE CILJEV LIZBONSKE STRATEGIJE

Novo programsko obdobje 2007–2013 za strukturne sklade je v razširjeni Evropi 27 uradno 
steklo 1. januarja 2007.  Čeprav so finančna sredstva precejšnja (308 milijard evrov za vso 
Unijo), pa so potrebe novih držav članic takšne, da bodo zahtevale velike naložbe, kar 
pomeni, da bo morale stare države članice zaradi omejenih sredstev pri financiranju ponovno 
opredeliti prednostne naloge.

Poleg cilja integracije je pri programiranju skladov za 2007–2013 jasno poudarjena promocija 
politike za spodbujanje inovacij in konkurenčnosti, saj je Evropska unija izrazila željo po tem, 
da dohiti druge velike sile (ZDA in Japonsko) in za raziskave in razvoj nameni 3 % BDP. 

Iz četrtega kohezijskega poročila je razvidno, da so neskladja pri investicijah v raziskave in 
razvoj velikanske: barcelonski cilj, po katerem naj bi regije za raziskave in razvoj namenjale 
nad 3 % BDP, presega 27 regij, v več kot 100 regijah pa izdatki za raziskave in razvoj ne 
dosegajo niti 1 %. Zanimivo je tudi dejstvo, da se dejavnosti v zvezi z raziskavami in 
razvojem prvenstveno izvajajo v metropolah in da nasprotno določene uspešne regije brez 
večjih mestnih središč dokazujejo, da visok delež naložb in delovnih mest na področju 
raziskav in razvoja ni nujno pogojen z večjo koncentracijo prebivalstva v mestih.

V okviru pregledane lizbonske strategije je bil tako uveden sistem zagotavljanja sredstev za 
odhodke za tovrstne ukrepe.
Iz poročila je na podlagi že prejetih operativnih programov razvidno, da je približno 64 % 
sredstev za konvergenco in 80 % sredstev za konkurenčnost namenjenih za naložbe v zvezi z 
izpolnjevanjem lizbonskih ciljev, kar ustreza približno 210 milijardam evrov oziroma 55 
milijardam evrov več kot v prejšnjem obdobju.

Brez dvoma lahko rečemo, da kohezijska politika resnično pozitivno vpliva na konkurenčnost 
in rast določenega območja, še zlasti z razvojem javno-zasebnih partnerstev in 
medregionalnim sodelovanjem pri zaposlovanju, inovativnosti in raziskavah, saj lahko mala 
in srednja podjetja brez težav sodelujejo z univerzami in lokalnimi razvojnimi strukturami. 



PR\691793SL.doc 9/11 PE396.678v01-00

SL

A če mora kohezijska politika prispevati svoj delež k financiranju inovacij in raziskav v 
okviru lizbonske strategije, potem je potreben tudi prožen pristop k usmerjanju sredstev za 
uravnotežen razvoj regij. Kajti če bi kohezijsko politiko obravnavali kot finančni instrument 
lizbonske strategije, to ne bi vodilo ne v izpolnjevanje ciljev kohezijske politike ne lizbonskih 
ciljev. Kohezijske politike ne smemo obravnavati kot preprosto sredstvo za izpolnitev ciljev 
drugih sektorskih politik. Gre za ločeno politiko Skupnosti z visoko evropsko dodano 
vrednostjo, katere bistvo je kohezija. 

Kot odgovor na slabe rezultate, ki jih je razkrila vmesna ocena, pa tudi zato, ker je ta politika 
močno omejena zaradi evropskega proračuna v Evropi 27, je treba reči, da glavni cilj 
kohezijske politike ni postati najkonkurenčnejše, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu. 

To je eden od razlogov, zakaj se strukturne politike ne smejo obravnavati ločeno in po 
posameznih temah, pač pa celovito, skupaj z drugimi politikami Unije in javnimi politikami 
posameznih držav članic. 

Teritorialna agenda in leipziška listina, sprejeti na ministrskem srečanju 24. in 25. maja 2007 
v Leipzigu, pomenita pomemben korak k promociji celovitega pristopa. Dobro bi bilo, da bi 
njuni cilji s posebnim akcijskim načrtom dobili konkretno obliko in bi se na ta način 
ozemeljska dimenzija v večji meri vključila v vse javne politike, tako Skupnosti kot držav 
članic.

NADALJNJE PRIZADEVANJE ZA DOSEGANJE OZEMELJSKE KOHEZIJE

Kohezijska politika se mora osredotočiti na temeljni cilj, tj. ozemeljsko kohezijo, in zato ne 
sme v središče postaviti regij z boljšim potencialom za višjo produktivnost in več delovnih 
mest (v kar lahko privede strogo namensko usmerjanje proračunskih sredstev), saj bi to 
pomenilo, da bodo regije z omejenim potencialom rasti, a hkrati neupravičene do sredstev iz 
naslova cilja konvergence, potisnjene na rob.

Četrto poročilo obravnava stanje ozemeljske kohezije v EU-27 in ugotavlja, da se 
gospodarska dejavnost močno koncentrira v glavnih mestih. Leta 2004 so denimo regije z 
glavnimi mesti v povprečju proizvedle 32 % BDP njihovih držav, čeprav predstavljajo le 
22 % prebivalstva. Pojav je najbolj očiten in se najbolj razvija v novih državah članicah.

Poročilo analizira ozemeljske spremembe na lokalni ravni, kjer je zaradi pospešene 
urbanizacije povsem razmajano demografsko ravnotežje; evropska mesta zaznamuje pojav 
suburbanizacije, medtem ko se podeželje prazni. Če se javne politike ne bodo spremenile, se 
ozemeljska neskladja v prihodnosti lahko še povečajo.

Študija opazovalne mreže EPSON „Prihodnost ozemlja“1 je v tem oziru zelo umestna. 
Omogoča namreč primerjavo dveh scenarijev dolgoročnega razvoja ozemlja. 
Prvi scenarij, strogo usmerjen v konkurenčnost, bi spodbudil gospodarsko rast in nastanek 
novih tehnologij, bi pa negativno vplival na okolje in družbo, kar bi dolgoročno lahko 
privedlo do nasprotnih gospodarskih in družbenih učinkov. 

                                               
1 „Prihodnost ozemlja leta 2030. Teritorialni scenarij za Evropo“, EPSON, 2006.
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Nasprotno scenarij, usmerjen v kohezijo, predstavlja bolj raznolik model, kar zadeva 
privlačnost in polarizacijo metropol.  Uspešna območja lahko nastanejo tako v središču 
Evrope kot v več ali manj obrobnih predelih. 
Model policentričnega razvoja v primerjavi s prvim scenarijem resda spremlja šibkejša 
gospodarska rast, a je zato zemljepisno bolj porazdeljena in torej odpravlja možnost 
polarizacije na majhnem prostoru, konfliktov med prebivalstvom ter družbenih in okoljskih 
pritiskov. 

Zato je zelo pomembno, da se odhodki še učinkoviteje usmerijo v projekte za večjo 
privlačnost celotnega ozemlja. Ne smemo pozabiti, da ima Evropa pri konkurenčnosti veliko 
prednost: raznolikost.

Uravnotežen in trajen razvoj, ki bo upošteval ustrezno ugotovljene potrebe posameznih regij, 
tega dejstva ne more prezreti. Regionalna politika Unije se mora torej izvajati v tesnem 
partnerstvu z drugimi regionalnimi akterji in se usklajevati z drugimi nacionalnimi in 
evropskimi politikami. Zaradi tega bo treba pregledati, če je podlaga, ki jo je pripravila 
Komisija, tj. strateške smernice Skupnosti – nacionalni strateški referenčni okvir – operativni 
programi – najboljša za vzpostavitev resničnega upravljanja na več ravneh in za učinkovito 
opredelitev ozemeljskih potreb.

NOVI OZEMELJSKI IZZIVI IN PRORAČUN EVROPSKE UNIJE

Četrto poročilo jasno navaja: regionalne in medregionalne razlike so veliko izrazitejše v EU 
kot v ZDA ali na Japonskem. Ne glede na to, da je skoraj sočasni pristop 12 novih držav 
članic v statistiko vnesel kar nekaj sprememb, pa ozemeljski izzivi, ki so pred nami, ostajajo 
velikanski, tako kar zadeva gospodarski in tehnološki razvoj, dostopnost ali kakovost 
življenja. 

Temu je treba prišteti nove izzive, ki se bodo z leti še povečali: koncentracija prebivalstva v 
mestih s prometno obremenitvijo in vprašanji družbeno-kulturnega vključevanja v mestih;  
demografske spremembe, katerih najbolj očiten pokazatelj bo staranje prebivalstva; migracije; 
nadaljnja globalizacija in vse večje povpraševanje po kmetijskih proizvodih; podnebne 
spremembe, katerih očiten znak je vse večja verjetnost naravnih nesreč na določenih predelih 
in višje cene energije.

Ti novi izzivi v ozemeljski razvoj vnašajo novo razsežnost, zaradi česar je strukturne politike 
nujno treba ohraniti tudi po letu 2013. Nujno je torej, da se ne osredotočimo zgolj na nove 
države članice, kajti našteti izzivi so enako pomembni za EU-15 in zahtevajo širšo 
obravnavno kot zgolj z lizbonsko strategijo. 

Poleg tega je iz ugotovitev četrtega poročila o prihodnjih izzivih kohezijske politike očitno, da 
moramo ob BDP na prebivalca pripraviti nove kazalnike, s pomočjo katerih bomo lahko bolje 
opisali resnično stanje vsake regije in že doseženo stopnjo kohezije.

Bistvenega pomena je, da se ti novi izzivi vključijo v strukturne politike in da se za njih 
namenijo potrebna sredstva, kajti raven ozemeljske kohezije bo vedno bolj odvisna od 
njihovega dejanskega učinka in od tega, kako se bo ta učinek upošteval v javnih politikah. 
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Zanimivo je, da države, kot sta Kitajska in Rusija, pozorno in vse očitneje spremljajo 
kohezijsko politiko EU kot sredstvo za uravnotežen regionalni razvoj.

Kohezijska politika trenutno predstavlja tretjino izdatkov iz proračuna EU, z letom 2008 pa 
bo postala prva postavka proračunskih izdatkov.  

Kljub temu se obseg sredstev v primerjavi z BDP Unije zmanjšuje in to ne glede na širitev in 
nove ozemeljske izzive. Po ocenah Komisije bodo leta 2013 izdatki za kohezijo predstavljali 
le še 0,35% BDP, kar ustreza ravni iz začetka devetdesetih.

Vemo, da kohezijsko politiko ogrožajo poskusi ponovne nacionalizacije, za katere so nekatere 
države članice še posebej dojemljive, ker pač na politike Skupnosti gledajo samo skozi 
številke. A četrto kohezijsko poročilo je jasno: dodana vrednost strukturnih programov 
presega zgolj ta vidik.

Ob oceni trdnosti proračuna Unije za 2008–2009 bo treba kohezijsko politiko najprej 
obravnavati z vidika njenega prispevka k evropskemu povezovanju in ne le kot sredstvo za 
prerazporejanje sredstev, sicer bodo zamajani sami temelji evropskega združevanja. 

V ta namen poročevalec izraža zadovoljstvo nad tem, da je bila maja letos sprejeta teritorialna 
agenda, ki predstavlja obvezen načrt za to, da se ozemeljska kohezija na ravni Sveta in 
vsakega predsedovanja Uniji zapiše kot prednostna politika.

ZAKLJUČEK 

Evropska unija v prihodnosti, pred in predvsem po letu 2013, potrebuje trajno in dinamično 
regionalno politiko:

–  da se nove države članice uspešno približajo starim, 
pa tudi, da se zagotovi ozemeljsko ravnotežje cele Evrope, 

– da se učinkovito dopolni lizbonska (in göteborška) agenda,
pa tudi, da se oblikuje protiutež pretirani „lizbonizaciji“, ki bi vodila v nova neskladja, 

– da se podprejo sektorske politike, 
ampak da se v prvi vrsti zagotovi celovit pristop k politikam Unije, 

– da se spodbudi pozitivni odnos Evropejcev do izgradnje Evropske unije,
pa tudi, da se prepreči oziroma prispeva k reševanju kriznih razmer,

– da se ublažijo najhujše strukturne slabosti v Uniji (najbolj oddaljene regije, otoki, gorska 
območja, skrajno severne regije,...),
pa tudi, da se pravilno odzovemo na nove pomembne izzive: podnebje, energija, 
trajnostni razvoj, demografija, razvoj mestnih naselij...,

– da se spodbudi upravljanje na več ravneh, od Evrope do regij, 
pa tudi, da se razvije medregijsko, večdržavno in čezmejno sodelovanje in se ozemeljska 
kohezija opredeli kot prednostni cilj Skupnosti.
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