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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vplivu kohezijske politike na vključevanje ranljivih skupnosti in skupin
(2007/2191(INI))

Evropski parlament,

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

– 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 
skladu1,

– 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 koheziji2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. maja 2005 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. junija 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 teritorialne agende EU in leipziške listine o trajnostnih evropskih mestih ter 
prvega akcijskega programa za izvajanje teritorialne agende Evropske unije,

– ob upoštevanju, da Komisija pripravlja zeleno knjigo o teritorialni koheziji,

– ob upoštevanju poročila evropskega omrežja za spremljanje prostorskega razvoja (ESPON) 
z naslovom „Prihodnost ozemlja – teritorialni scenariji za Evropo“ in poročila Evropskega 
parlamenta „Regionalna neskladja in kohezija: strategije za prihodnost?“,

– ob upoštevanju členov 3, 12 in 141 Pogodbe ES, ki države članice zavezujejo, da 
zagotavljajo enake možnosti za vse državljane,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 31. januarja 2008 o evropski strategiji za Rome3,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenja Odbora za kmetijstvo in 
razvoj podeželja (A6-0000/2008),

                                               
1 UL L 239, 1.9.2006, str. 248.
2 UL L 291, 21.10.2006, str. 11.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0035.
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A. ker člen 158 Pogodbe ES določa, da je cilj Skupnosti med drugim pospešiti skladni 
ekonomski in socialni razvoj Skupnosti ter zmanjšati družbeno-gospodarsko neskladje 
med stopnjami razvitosti različnih regij in zaostalost regij z najbolj omejenimi možnostmi, 

B. ker je kohezijska politika samostojna politika, zaradi česar se njen obseg ne bi smel 
omejevati zgolj na podporo pri doseganju ciljev drugih strategij, saj bi to oviralo 
ekonomsko, socialno in ozemeljsko kohezijo,

C. ker je bil prispevek kohezijske politike do sedaj uspešen, saj je pomagala najrevnejšim 
regijam pri dohitevanju drugih v družbeno-gospodarskem razvoju,

D. ker gospodarsko rast beležimo predvsem v okolici glavnih mest in velikih urbanih središč, 
zaradi česar se obrobna območja in podeželje srečujejo z neenakomernim družbeno-
gospodarskim razvojem,

E. ker lizbonska pogodba ozemeljsko kohezijo opredeljuje kot enega izmed ciljev Unije, pri 
čemer si pristojnost na tem področju delijo Unija in države članice,

F. ker so številni predeli še vedno v slabšem položaju, saj so oddaljeni in nimajo potrebne 
infrastrukture za resnične razvojne možnosti, s katerimi bi dosegle povprečno razvojno 
stopnjo Unije,

G. ker najrevnejša območja nimajo potrebnih finančnih virov za pridobitev sredstev 
Skupnosti, do katerih so sicer upravičena, in ker poleg tega na teh območjih zelo pogosto 
ni upravnih zmogljivosti in človeških virov za učinkovito uporabo dodeljenih sredstev,

H. ker politika za razvoj podeželja močno vpliva na ozemlje in bi jo bilo zato treba vključiti v 
regionalno politiko, da bi spodbudili njuno sinergijo in dopolnjevanje,

I. ker ni ustreznih in primerljivih mikro-regionalnih statističnih podatkov za vse regije Unije 
in ker so kazalniki BDP na prebivalca po ravni NUTS 2 prešibki, da bi zajeli 
mikroregionalna območja, ki so izključena,

J. ker sta za revščino in izključenost značilni močna ozemeljska pogojenost in koncentracija 
oddvojenih ranljivih skupin na prikrajšanih območjih in ker bi moralo celotno ozemlje 
Unije uživati podobne razvojne možnosti,

K. ker se večina najbolj zapostavljenih mikroregionalnih območij srečuje s kompleksnimi 
večdimenzionalnimi problemi, ki so posledica njihove obrobne lege, pomanjkanja 
infrastrukture, nezadostnega družbeno-gospodarskega razvoja, propadanja industrije, 
nizke stopnje izobrazbe in usposobljenosti, pomanjkanja upravnih zmogljivosti, 
generacijske brezposelnosti, vse slabših stanovanjskih in življenjskih pogojev, slabe 
dostopnosti storitev splošnega pomena in koncentracije oddvojenih manjšin in ranljivih 
skupin, 

L. ker kohezijska politika zahteva finančna sredstva, ki bodo sorazmerna z njenimi cilji, in 
učinkovite instrumente, ki bodo regijam omogočali, da presežejo razvojna neskladja in se 
uspešno spopadejo z ozemeljsko pogojenimi izzivi, kot so demografske spremembe, 
koncentracija prebivalstva v mestih, migracije, globalizacija, podnebne spremembe in 
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oskrba z energijo,
1. poudarja, da sta ozemeljska koncentracija ranljivih skupnosti in skupin ter njene hude 

geografske posledice za družbeno segregacijo na najmanj razvitih območjih vse večji izziv 
za ozemeljsko kohezijo Unije;

2. poudarja, da sta izključenost in družbena segregacija ozemeljsko pogojeni, zato bi bilo 
treba problematiko reševati v okviru ozemeljske kohezije;

3. v tej zvezi poudarja, da za preseganje problematike ozemeljske izključenosti niso dovolj 
horizontalni ukrepi, zato priporoča, da države članice pripravijo strategijo celostnega 
ozemeljskega razvoja, v praksi izvajajo medsektorski celostni pristop, se osredotočijo na 
potencial teh območij in ustrezno upoštevajo njihov zemljepisno pogojen neenak položaj; 

4. poudarja, da je treba slabši položaj glede enakih možnosti in koncentracije socialnih 
konfliktov, ki so posledica koncentracije oddvojenih ranljivih skupin na posameznih 
območjih, reševati z območno zasnovanim celostnim pristopom; 

5. poudarja, kako pomembno je, da se regionalni in lokalni organi, pa tudi ekonomski in 
socialni partnerji in nevladne organizacije vključujejo v načrtovanje in izvajanje celostnih 
strategij mikroregionalnega razvoja; opozarja tudi, da je pomembno podpreti pobude „od 
spodaj navzgor“;

6. poziva Komisijo in države članice, naj sredstva med razvitimi mesti in izključenimi 
podeželskimi predeli razporedijo uravnoteženo ter pripravijo dolgoročne programe, 
prikrojene potrebam posameznih ranljivih skupin, k sodelovanju pri sprejemanju odločitev 
in njihovem izvajanju pa naj pritegnejo lokalne organe, ustrezne socialne in ekonomske 
partnerje in predstavnike ciljnih skupin, da bodo na ta način njihove potrebe kar najbolje 
izpolnjene in bodo ponujene prave rešitve, da se preseže izključenost in odpravi 
generacijska brezposelnost;

7. poziva Komisijo in države članice, naj pospešijo sinergijo in dopolnjevanje različnih 
obstoječih finančnih instrumentov, denimo Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja, s tem pa povečajo njihovo dodano vrednost;

8. poziva Komisijo, naj v zeleni knjigi o ozemeljski koheziji, ki je v pripravi, poda celovito 
definicijo ozemeljske kohezije in opredeli sredstva za doseganje ozemeljskih ciljev;

9. poziva Komisijo in države članice, naj pripravijo primerljive mikroregionalne statistične 
podatke za vse regije Unije s posebnim poudarkom na družbenih kazalnikih, da bo možno 
jasno opredeliti najmanj razvita območja pod tradicionalno ravnjo NUTS 2 in ugotoviti 
stopnjo vse večjih razlik med regijami;

10. ob tem zavzema stališče, da bi bilo pri ugotavljanju razlik med regijami ter ocenjevanju 
izvajanja in učinkovitosti politike treba ob BDP na prebivalca uporabiti še nove kazalnike 
za merjenje razvoja in nove družbene kazalnike, ki bi jih uporabili kot smernice pri 
razvojnem načrtovanju;
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11. poziva Svet in Komisijo, naj ozemeljsko pogojene razvojne razlike obravnavata na 
podlagi manjših primerljivih teritorialnih enot; ob tem priporoča, da se teritorialne enote 
po ravni NUTS 4(LAU 1 in LAU 2) določajo z novim instrumentom, ki bo imel zadostna 
sredstva in bo namenjen izključno odpravljanju razlik med regijami, da bi se s tem 
izognili vse večji izključenosti obrobnih območij in območij z najbolj omejenimi 
možnostmi;

12. poudarja, da se je treba odzvati na demografski razvoj v smeri še večje koncentracije 
prebivalstva v mestih in izseljevanja s podeželja, pa tudi na to, kako takšen razvoj vpliva 
na ozemlje in kako bo ta trend zaznamoval ozemlje Unije; zaradi tega države članice 
poziva, naj pripravijo strategije za oživljanje izpraznjenih območij, s katerimi bodo 
spodbudile njihove razvojne možnosti, ohranile storitve splošnega interesa, delovna 
mesta in možnosti za usposabljanje, zagotovile boljše stanovanjske in življenjske pogoje, 
spodbudile lokalne upravne zmogljivosti in pripomogle k večji privlačnosti teh območij 
za investitorje;

13. poudarja, da bi bilo po letu 2013 treba ne le ohraniti strukturne politike, pač pa tudi 
uporabiti pregled izvrševanja proračuna kot možnost, da bodo v prihodnje zagotovljena 
potrebna sredstva za ekonomsko, socialno in ozemeljsko kohezijo med regijami Unije;

14. poziva Komisijo, naj pripravi posebni predlog o tem, kako konkretno reševati ozemeljsko 
in socialno izključenost ranljivih skupnosti in skupin;

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

Uvod
Kohezijska politika je ena od najpomembnejših prednostnih nalog Evropske unije. Cilj te 
politike, katere finančni okvir znaša tretjino proračuna EU in ki bolj kot katera koli druga 
politika temelji na načelu solidarnosti, je zmanjševanje gospodarskih, socialnih in ozemeljskih 
razlik med državami članicami in njihovimi 268 regijami.
Kljub temu so te razlike še vedno pomembne. Upoštevati je treba, da je v vsaki četrti regiji 
BDP na prebivalca nižji od 75 % povprečja Evropske unije in da se tudi znotraj regij 
pojavljajo znatna neravnovesja.

Več evropskih analiz, rezultati programa ESPON 2006, kohezijska poročila in strateške 
pobude opozarjajo na dejstvo, da je socialna izključenost prostorsko osredotočena na najbolj 
nerazvitih območjih.
S tem poročilom bi radi opozorili, da je družbena segregacija ranljivih skupin pogojena s 
prostorskimi pogoji, in poudarili, kako pomembno je te procese odkriti in jih obravnavati z 
ustreznim območnim pristopom. To pomeni, da moramo vprašanje ranljivih skupnosti in 
skupin obravnavati kot del ozemeljske kohezije.
Namen tega poročila je poudariti, da bomo ozemeljsko pogojeno izključenost obvladali samo, 
če bomo doumeli in si priznali, da glavne težave izvirajo iz mikro-ozemeljskega razvoja.
Kljub vsemu temu pa ugotavljamo, da je v do sedaj opravljenih ozemeljskih analizah na 
evropski ravni in v sedanjem evropskem statističnem sistemu komaj najti kakšen ustrezen 
podatek. 

Od revščine k izključenosti
Ranljive skupine se srečujejo z večdimenzionalnimi težavami, ki še povečujejo revščino ter 
sprožajo izključenost in vse večjo segregacijo. Daljša neaktivnost in dolgotrajna brezposelnost 
še zmanjšuje možnosti vseh prizadetih, da bi obvladali socialno izključenost in gospodarske 
težave, v katerih so.

Izključenost je močno prostorsko pogojena
Izključenost iz procesa gospodarskega in družbenega razvoja je večinoma prostorsko 
pogojena in vezana na izključenost določenega ozemlja, zaradi česar ranljive skupine lahko le 
omejeno dostopajo do dela in storitev.
Življenjske možnosti družbenih skupin so vezane na prostor, v katerem te skupine bivajo, 
tj. od regij ali mikroregij, oziroma, splošno rečeno, od življenjskega okolja. Vpliv prostora na 
izključenost je torej zelo velik.

Pojav na mikroregionalni ravni
Poudarimo naj, da se ta družbeno in gospodarsko ogrožena območja pojavljajo zlasti na 
obrobnih območjih znotraj regij ali v zaostajajočih mikroregijah ter jih v večini primerov ni 
mogoče zaznati na ravni NUTS 2.

Prav bi torej bilo, da se pojav prostorsko pogojenih ranljivih skupnosti preuči – če uporabimo 
terminologijo Unije – ne na ravni NUTS 2, pač pa na ravneh LAU 1 in LAU 2.
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Družbena segregacija tudi na podeželskih območjih
Segregacija je veliko bolj vidna v mestih kot v njihovi okolici, ki je manj poseljena, čeprav so 
razmere na podeželskih območjih, kjer se pojavlja družbena segregacija, dejansko celo slabše.
V mestih so procesi družbene segregacije povezani z nastajanjem predmestij, kar povzroča 
propadanje tradicionalnih mestnih središč in nekdaj industrializiranega obrobja. Ob mestnih 
getih pa sočasno prihaja do koncentracije družbenih napetosti na tistih podeželskih območjih, 
kjer zaostajajo za razvojem. V vse bolj neugodnem položaju je podeželsko prebivalstvo v 
novih državah članicah, kjer je gospodarska tranzicija še poglobila razlike znotraj regij.

Prikrita problematika zaradi manjkajočih instrumentov
Pojava ozemeljske izključenosti pa ustrezno ne obravnava niti evropska statistika niti politični 
instrumenti.
Družbene skupine, ki so prizadete tudi zaradi ozemeljsko pogojene izključenosti, so v 
prostorski analizi, načrtovanju ukrepov in pri oblikovanju politike prikrite.
Proces namreč poteka na nižji ravni manjših ozemeljskih enot, zato jih s sedanjimi načini 
spremljanja na ravni NUTS 2, npr. z zbiranjem podatkov s strani Eurostata ali sistematično 
analizo na podlagi programa ESPON, na evropski ravni ni mogoče zaznati. Splošno 
uporabljeni in ustrezni ozemeljski kazalniki niso na voljo.
Kot je razvidno iz analize, predstavljene v tem poročilu, s sedanjim statističnim sistemom ni 
mogoče opraviti takšne analize razlik znotraj regij NUTS 2, ki bi bila primerljiva po vsej 
Uniji. Kazalniki, ki merijo razlike med statističnimi teritorialnimi enotami, niso sposobni 
pokazati dejanskih razlik znotraj regij. Na evropski ravni se še nismo poenotili glede tega, 
katere ozemeljske značilnosti privedejo do slabših pogojev, ki so lokalno, regionalno in 
socialno pogojeni, in zlasti do družbene segregacije.

Socialno in geografsko obrobna območja znotraj regij
V zvezi z ozemeljskimi razlikami evropska kohezijska politika, ki se osredotoča na regije na 
ravni NUTS 2, zanemarja več težav, ki se pojavljajo znotraj regij, čeprav so razlike znotraj 
regij pogosto pomembnejše kot razlike med regijami.
Zaradi izrazito družbenih in gospodarskih kazalnikov za velika in srednje velika mesta, ki so 
regionalna gospodarska gonilna sila, je naša pozornost pogosto preusmerjena stran od težav v 
izoliranih mestnih okrožjih, medtem pa med dinamičnimi mestnimi območji in območji, ki so 
izključena iz procesov družbenega in gospodarskega razvoja, nastaja velik razkorak.

Za obvladovanje težav na območni ravni je nujen celovit pristop
Če izhajamo iz zgoraj predstavljene analize, vidimo, da za reševanje težav ranljivih skupin 
horizontalni pristop ni dovolj. Pri obravnavi položaja teh ranljivih skupin je nujen območni 
pristop, s katerim bi se lahko lokalno odzvali na kompleksne težave posameznih območij.
Dejansko potrebujemo mikroregionalen pristop, ki se bo osredotočil na razlike znotraj regij in 
na najobčutljivejša območja.
V nasprotnem primeru se lahko proces polarizacije še okrepi, zlasti če bodo gospodarski in 
družbeni ukrepi osredotočeni zgolj na dinamična središča, položaj izključenih območij pa se 
lahko še poslabša. Pri obvladovanju teh težav bi bilo treba večjo pozornost nameniti 
prostorskemu načrtovanju in celostnemu prostorskemu razvoju.

2. Ozemeljsko pogojena izključenost znotraj regij
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Neenake možnosti, koncentracija socialnih konfliktov, zlasti zaradi družbene segregacije in z 
njo povezane koncentracije ranljivih skupin, se lahko pojavijo v različnih okoliščinah. Gre za 
dobro znano težavo mest, ki pa je glede na izkušnje novih držav članic pojavlja zlasti 
območno pogojena.

Na najbolj nerazvitih območjih obstaja nevarnost ozemeljsko pogojene izključenosti
Ranljive skupine od večinske družbe ne ločuje le razdalja v prostoru, pač pa tudi socialne 
razlike. Vzroki za izključenost izvirajo zlasti iz geografskega položaja izključene skupine.
Geografski položaj lahko bistveno vpliva na neugoden položaj z naslednjimi dejavniki:

 Dejavniki, vezani na geografski položaj:
– dostopnost delovnih mest,
– oddaljenost od mestnih središč,
– slaba ali sorazmerno draga prometna infrastruktura,
– nizek dohodek.

 Dejavniki, vezani na notranje značilnosti območja:
– dejstvo, da ni uspešnih podjetij, ki bi delovala na določenem prostoru,
– nizka stopnja zaposlenosti,
– nizek dohodek,
– nizka stopnja izobrazbe,
– človeški viri (v smislu zdravja, izobrazbe, blaginje)
– stanje grajenega okolja,
– napetosti med različnimi socialnimi skupinami, rasizem in družbena segregacija,
– pomanjkanje javnih storitev ali njihova slaba kakovost.

Ozemeljska izključenost na splošno ni običajna težava nerazvitih območij in se ne pojavlja le 
na podeželskih območjih, ampak je zlasti značilna za obrobna območja in mikroregije, ki so v 
globoki krizi. Običajno se javlja v naslednjih oblikah, ki so pogosto splet številnih 
ozemeljskih značilnostih hkrati:

– periferna lokacija,
– koncentracija izključenih socialnih skupin (t.i. socialna periferija),
– koncentracija socialnih konfliktov zaradi gospodarske in strukturne preobrazbe.

Večje ozemeljske enote zakrivajo težave izključenih ozemelj
Eden od vzrokov, zakaj ne zaznavamo nerazvitih in zaostajajočih območij, je ozemeljsko 
združevanje. Če statistika prikazuje podatke za večje ozemeljske enote, razlike znotraj 
ozemeljskih enot niso več vidne. Z osnovno mersko enoto kohezijske politike EU – NUTS 2 –
se primerjajo socialni in gospodarski dejavniki teh ozemeljskih enot v različnih državah. Ta 
pristop je treba še naprej uporabljati za razdeljevanje sredstev iz kohezijske politike med 
regije in države .

A za potrebe tolmačenja ozemeljske kohezije je treba upoštevati, da poteka več prostorskih 
procesov, ki jih socialno-ekonomski kazalniki, opredeljeni na ravni NUTS 2, ne kažejo, zaradi 
česar ostajajo zakriti.

Ozemeljska koncentracija ranljivih skupin na obrobnih območjih regij
Poleg potreb mest in njihovih širših okoliških podeželskih območij je glavni razlog za resne 
razvojne vrzeli znotraj regij, zlasti na vzhodu Srednje Evrope, pomanjkanje infrastrukture.

Ker so trgi dela organizirani lokalno in ker primanjkuje prometnih ali informacijskih povezav, 
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prebivalci na podeželju zaradi manjše mobilnosti nimajo dostopa do ugodnosti, ki jih ponujajo 
razvitejša mesta. Zato ima privlačnost mest negativni vpliv, zaradi revščine in neustrezne 
dostopnosti infrastrukture pa je vse manj zaznaven potencial podeželskih območij.
V novih državah članicah, kjer so pritiski zaradi priseljevanja v mesta manjši, se družbena 
segregacija in neenake možnosti pojavljajo zlasti na podeželskih območjih. Gre za izziv, ki je 
vsaj podobno zahteven.

Ozemeljsko pogojena izključenost presega socialne težave
Medtem ko revščino povzroča nezadosten prihodek, pa ozemeljsko pogojeno izključenost 
sproža več dejavnikov, ker ljudje, ki živijo v oddvojenih naseljih in območjih posledično 
izgubijo tudi veliko drugih možnosti, denimo za izobraževanje ali glede dostopa do 
infrastrukture in storitev.
Etnične razlike – koncentracija priseljencev v mestnih getih in močnejša segregacija 
romskega prebivalstva v novih državah članicah – so vir še večjih težav za zaostajajoča 
območja, ker je njihovo vključevanje še bolj zapleteno.

Končno, verjetno je, da najbolj ranljive skupine ne bodo izključene le iz pozitivnega širjenja 
socialno-ekonomskega razvoja, ampak tudi iz procesov odločanja.

Omejeno zbiranje in obdelava območnih podatkov v evropskih raziskavah
Evropska statistika socialnih težav ne prikazuje ustrezno. Da bomo razpolagali s primerljivimi 
ozemeljskimi enotami, moramo različne ozemeljske ravni in podatke iz različnih držav izbrati 
tako, da bodo razlike glede velikosti ozemeljskih enot čim manjše.

Poleg težav ozemeljskega združevanja so na voljo le omejeni socialni kazalniki v teritorialni 
členitvi, zato se evropske prostorske raziskave manj osredotočajo na socialne težave. Na voljo 
je nekaj študij primerov, ki kažejo na pojav segregacije in ozemeljske izključenosti, bolj 
verodostojne vseevropske analize pa še nimamo. Kazalniki, ki jih je mogoče uporabljati na 
območni ravni, so:
 – stopnja aktivnosti,
 – stopnja zaposlenosti,
 – stopnja dolgotrajne brezposelnosti,
 – stopnja visokošolske izobrazbe,
 – indeks človeškega razvoja (HDI),
 – nevarnost zdrsa pod prag revščine,
 – pričakovana življenjska doba,
 – delež oseb z največ osnovnošolsko izobrazbo.
Načini obvladovanja revščine in socialne izključenosti se med državami razlikujejo. Sistemi 
držav članic se ne razlikujejo le glede razpoložljivih sredstev, ampak tudi glede mehanizmov 
dodeljevanja. Razen nacionalnih razlik je treba za dejansko reševanje težav zaostajajočih in 
oddvojenih ozemelj priznati, da sta revščina in socialna izključenost ozemeljski vprašanji, ki 
ju je treba obravnavati z območnim pristopom in z dovolj sredstvi, ki bodo dejansko
namenjena najbolj prikrajšanim območjem. Ti viri bi morali omogočiti, da se z ustreznim 
upoštevanjem izzivov in možnosti zaostajajočih in oddvojenih ozemelj odpre prosta pot 
njihovemu konkurenčnemu potencialu, da bodo ta območja lahko nadoknadila zaostanek in 
bomo ustvarili teritorialno in socialno bolj povezano Unijo. 


	714856sl.doc

