
PR\732761SL.doc PE409.539v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za regionalni razvoj

2008/2064(INI)

3.7.2008

OSNUTEK POROČILA
o nacionalnem, regionalnem in projektnem vodenju ter partnerstvu na področju 
regionalne politike 
(2008/2064(INI))

Odbor za regionalni razvoj

Poročevalec: Jean Marie Beaupuy



PE409.539v01-00 2/10 PR\732761SL.doc

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA................................................3

OBRAZLOŽITEV..................................................................................................................7



PR\732761SL.doc 3/10 PE409.539v01-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o nacionalnem, regionalnem in projektnem vodenju ter partnerstvu na področju 
regionalne politike 
(2008/2064(INI))

Evropski parlament,

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

– ob upoštevanju člena 15 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

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

– ob upoštevanju študije tematskega oddelka (strukturne in kohezijske politike) o 
upravljanju in partnerstvu v regionalni politiki (PE 397.245),

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij (COTER–…) in mnenja Ekonomsko-socialnega 
odbora o upravljanju in partnerstvu,

– ob upoštevanju raziskovalnega mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z 
naslovom „Za uravnotežen razvoj mestnega okolja: izzivi in priložnosti“,

– ob upoštevanju praktičnih navodil Evropske komisije za evropsko financiranje raziskav, 
razvoja in inovacij,

– ob upoštevanju druge faze programa URBACT (2007–2013), Evropskega programa za 
spodbujanje izmenjave izkušenj med evropskimi mesti, zlasti sedmih novih tematskih 
omrežij s področja upravljanja,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in poročila Odbora za proračunski 
nadzor (A6-0000/2008),

A. ker je mogoče praktične rešitve v zvezi z javnimi storitvami (javni prevoz, pitna voda, 
socialna stanovanja itd.), ki jih pričakujejo naši sodržavljani, pridobiti le na podlagi 
dobrega vodenja na ravni dveh dodatnih sistemov: institucionalnega sistema, v okviru 
katerega se pristojnosti in proračunska sredstva porazdelijo med državo ter regionalnimi in 
lokalnimi organi, ter sistema partnerstva, ki združuje različne javne in zasebne akterje na 
določenem območju, ki se ukvarjajo z enako tematiko,

B. ker se lahko na podlagi boljšega sodelovanja med akterji pri izvajanju programov in 
projektov, financiranih iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada, izboljša učinkovitost 
kohezijske politike in poveča njen učinek,

C. ker je treba pri celovitem pristopu ne le upoštevati gospodarski, socialni in okoljski vidik 
razvoja območij, temveč tudi zagotoviti usklajenost interesov različnih udeleženih 
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akterjev ob upoštevanju posebnosti območij, s čimer se bo mogoče odzvati na izzive na 
lokalni in regionalni ravni,

D. ker sta boljša usklajenost različnih področij javne politike ter uspešno vodenje bistvena za 
doseganje trajnostnega razvoja območij,

E. ker je zato nujen koncept celovitega pristopa, ki ga je treba sedaj izvajati v praksi,

F. ker je primerno organizirati učinkovitejše delovanje med različnimi javnimi in zasebnimi 
organi, ne da bi bilo treba pri tem nujno prenesti zakonske pristojnosti in ustanoviti nove 
skupnosti, da bi bile vse zainteresirane strani na podlagi sodelovanja učinkovitejše,

G. ker je treba razmisliti o možnosti udeležbe regionalnih in lokalnih organov, in sicer čim 
prej pred pogajanji o zakonodaji Skupnosti, zlasti pa v okviru pogajanj o prihodnjem 
kohezijskem zakonodajnem paketu,

H. ker pomeni pojem gravitacijskih območij upoštevanje ustreznih ključnih območij pri 
obravnavi vprašanj, ki so bistveno povezana z vsakdanjim življenjem državljanov 
(prevoz, javne storitve, kakovost življenja, zaposlitev in lokalne ekonomske dejavnosti, 
varnost itd.),

I. ker je poznavanje projektnega vodenja s strani akterjev, ki jih zadeva izvajanje kohezijske 
politike, bistveno za izboljšanje in olajšanje upravljanja,

J. ker je treba upoštevati tudi pozitivne izkušnje iz uporabe novih metod upravljanja;

Upravljanje in skladi Skupnosti

1. poziva Komisijo, Svet, države članice ter regionalne in lokalne organe, naj zagotovijo, da 
bodo različni skladi Skupnosti (strukturni skladi, programi Skupnosti na področju 
raziskav in razvoja, Evropski sklad za razvoj podeželja itd.), ki spodbujajo regionalni in 
mestni razvoj, bolje izdelani;

2. poziva regionalne in lokalne organe, naj v sedanjem programskem obdobju bolj delujejo 
na podlagi celovitega pristopa;

3. predlaga, naj bo uporaba celovitega pristopa v prihodnji kohezijski politiki obvezno 
načelo;

4. predlaga, da bi se v prihodnji kohezijski politiki 2014–2020 ocenile možnosti združitve 
različnih evropskih skladov, zlasti Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega 
socialnega sklada ter kohezijskega sklada, s čimer bi se kohezijska politika poenostavila 
in postala učinkovitejša;

5. poziva Komisijo in države članice, naj v sodelovanju z regionalnimi in lokalnimi organi 
nemudoma preučijo poenostavitev postopkov izvajanja kohezijske politike, da bi 
zmanjšale upravno breme za zadevne akterje;

Upravljanje in partnerstvo
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6. poziva Komisijo, naj izdela poročilo o izvajanju načela partnerstva v državah članicah pri 
pripravi nacionalnega strateškega referenčnega okvira in operativnih programov, v 
katerem naj navede dejavnike za uspešnost oziroma neuspešnost upravljanja; 

7. poziva Evropsko komisijo, naj izdela smernice, ki bodo v pomoč pri izvajanju 
učinkovitega partnerstva ob upoštevanju institucionalnega okvira posameznih držav 
članic;

8. ugotavlja, da lahko sistem partnerstva deluje le, če imajo partnerji potrebne pristojnosti in 
sredstva, ter poziva organe upravljanja, naj prispevajo k okrepitvi teh zmogljivosti;

9. opozarja na obveznost javnega posvetovanja z državljani o programiranju in ugotavlja, da 
javna udeležba v pripravljalni fazi operativnih programov za 2007–2013 ni bila 
zadovoljiva, zato Komisijo poziva, naj opredeli dobro prakso, da bi bila udeležba 
državljanov v naslednjem programskem obdobju boljša;

10. poziva države članice in organe upravljanja, naj v vse faze programiranja strukturnih 
skladov bolje vključijo partnerje, pa tudi v oceno in razprave na sestankih nadzornih 
odborov operativnih odborov;

Večstopenjsko upravljanje

11. poziva države članice, naj čim prej izdelajo konkretne ukrepe prvega programa za 
izvajanje teritorialne agende, zlasti v skladu s postavko 3.1, da bi s tem okrepile 
večstopenjsko upravljanje;

12. predlaga vključitev razsežnosti upravljanja v postavko 4.1 prvega akcijskega programa za 
izvajanje teritorialne agende, ki določa, da mora ORATE izdelati nove kazalnike za 
teritorialno kohezijo;

13. spodbuja države članice, naj decentralizirajo izvajanje kohezijske politike, da bi 
omogočile boljše delovanje sistema večstopenjskega upravljanja ob spoštovanju načela 
subsidiarnosti, ter jih poziva, naj sprejmejo potrebne ukrepe za decentralizacijo;

14. spodbuja države članice, naj upravljanje strukturnih skladov prenesejo na regionalne in 
lokalne organe, da bi jih tako bolje vključile v oblikovanje in izvajanje operativnih 
programov, ali naj jim vsaj dodelijo globalna nepovratna sredstva, da se bodo lahko v 
celoti vključili v mehanizem večstopenjskega upravljanja;

Upravljanje in teritorialna razsežnost

15. poziva države članice, ki svoje zakonodaje še vedno niso prilagodile izvajanju 
Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, naj to storijo čim prej;

16. poziva Evropsko komisijo (ne da bi želel oporekati ustreznosti ravni NUTS II), naj preuči 
najprimernejša območja za izvajanje resnično celovite politike razvoja bivalnih in 
projektnih območij, zlasti:

 na ravni gravitacijskih območij, namreč mest in okoliških podeželskih območij,
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 na ravni območij, za katera so upravičeno potrebni posebni tematski pristopi, kot so 
gorski masivi, porečja večjih in manjših rek ter obalna območja;

Upravljanje in institucije Evropske unije

17. pozdravlja večje priznavanje regionalnih in lokalnih organov ter okrepitev načela 
subsidiarnosti v lizbonski pogodbi, evropske institucije pa poziva, naj sedaj razmislijo o 
konkretnih posledicah takšnega razvoja;

18. ugotavlja, da v Svetu ni enote, ki bi bila posebej pristojna za kohezijsko politiko ter bi 
zagotavljala strateško spremljanje te politike, ki je največja proračunska postavka 
Evropske unije, in poziva države članice, naj v Svetu pripravijo posebne seje ministrov, 
pristojnih za kohezijsko politiko;

19. pozdravlja ustanovitev medresorskih skupin v Komisiji, kot sta skupini za vprašanja 
mestnih območij in celovitega pristopa, ter Komisijo poziva, naj razširi tovrsten 
večplastni način dela in Parlamentu redno posreduje rezultate dela teh skupin;

20. se zavezuje, da bo preučil prilagoditev notranjega poslovnika Evropskega parlamenta, s 
čimer bi omogočil navzkrižno obravnavanje vprašanj na področjih, za katera je pristojnih 
več parlamentarnih odborov (začasnih ali drugih), zlasti v okviru delovanja delovne 
skupine za parlamentarno reformo;

21. poziva Odbor regij, naj poglobi ukrepe za razvoj upravljanja v praksi s kvantitativnega, 
pa tudi kvalitativnega vidika;

Orodja za spodbujanje učinkovitega upravljanja

22. poziva Komisijo in države članice, naj podpirajo oblikovanje programov za usposabljanje 
na področju upravljanja, pri čemer bi sodelovale javne ter zasebne institucije  na področju 
izobraževanja in usposabljanja, da bi se lahko soočili z velikimi izzivi Skupnosti;

23. poziva izvoljene predstavnike in uslužbence državne, regionalne in lokalne javne uprave, 
ki sodelujejo pri upravljanju operativnih programov kohezijske politike, naj porabijo 
finančna sredstva tehnične pomoči iz teh programov za usposabljanje na področju 
upravljanja v zvezi s temi programi, zlasti projektnega vodenja;

24. meni, da bi morale evropske mreže za izmenjavo dobrih praks razširiti delovanje na 
področju upravljanja in s tem prispevati k izboljšanju njihovega delovanja;

25. pozdravlja pobudo francoskega predsedstva EU za sprožitev postopka za oblikovanje 
referenčnega sistema za trajnostno in solidarno mesto ter poziva, naj se v tem 
referenčnem sistemu upošteva razsežnost upravljanja;

26. predlaga ustanovitev programa ERASMUS za izvoljene lokalne predstavnike;

27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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Potreba po upravljanju za nadaljevanje trajnostnega razvoja

Za uspešen regionalni razvoj ne zadostuje soglasje o tem, kaj storiti, temveč je bistveno 
vzpostaviti mehanizem, ki bo odgovoril na vprašanje kako storiti, kar je upravljanje.
Regionalna in mestna politika morata biti del strategije za doseganje celostnega razvoja. 
Vzpostaviti je treba mehanizme, s katerimi bomo zagotovili, da si različne politike med seboj 
ne bi nasprotovale. Nadaljnji trajnostni razvoj regij je mogoč le z izboljšanjem upravljanja.
Načrtovanje in izvajanje regionalnega razvoja v praksi pogosto naleti na umetne delitve med 
javnimi organi (država, regije, občine idr.), ki imajo svoja pooblastila, proračunska sredstva in 
časovne načrte. Geografske in upravne omejitve ne ustrezajo nujno območjem, ki potrebujejo 
usklajen odziv na področju transporta, izobraževanja, socialnih stanovanj ter na drugih 
področjih. Zato se morajo strukture odzvati na potrebe državljanov v svetu, ki je vedno bolj 
soodvisen in se hitro razvija.

Evropska unija kot preobrazbena sila upravljanja

Evropska unija je močno izboljšala upravljanje v različnih državah članicah. Njena politika, 
zlasti na področju kohezijske politike, je spodbudila proces preobrazbe upravljanja iz sistema, 
ki je pogosto centraliziran in (geografsko, pa tudi sektorsko) zaprt, v sistem, ki je čedalje bolj 
navzoč na več ravneh.  

Ob upoštevanju institucionalnega okvira posameznih držav članic, razdelitve pristojnosti in 
načela subsidiarnosti lahko evropske institucije spodbujajo proces izboljšanja upravljanja na 
vseh ravneh: na ravni Skupnosti ter na državni, regionalni in lokalni ravni.

Pobude Skupnosti, kot sta URBAN I in II za mesta ter LEADER za podeželje, so pokazale 
učinkovitost metod, na podlagi katerih delujejo. Te metode med drugim zajemajo celovit 
večsektorski in teritorialni pristop od spodaj navzgor. Takšen pristop zajema tudi tesno 
partnerstvo z lokalnimi organi in lokalnim prebivalstvom, pa tudi različna inovativna orodja, 
ki spodbujajo proces nenehnega učenja in mrežnega povezovanja.

Izboljšanje upravljanja: od zasnove do praktičnega izvajanja 

V evropski zakonodaji je čedalje bolj razširjen koncept o celovitem pristopu, tj. nadaljnjem 
vključevanju vseh področij politike, ki vplivajo na območja, gospodarstvo in družbo. Ta 
koncept izhaja iz potrebe po odstranitvi političnih in upravnih meja ter se sedaj šteje kot nujno 
potreben, najdemo pa ga v številnih besedilih evropskih institucij, zlasti s področja kohezijske 
politike. Celovit pristop je postal rdeča nit pri izboljševanju učinkovitosti evropskega 
političnega delovanja. 
Tovrsten pristop pomeni, da je treba v nekem projektu upoštevati različna vprašanja, ki so 
z njim povezana, upravljanje pa je način, kako to izvesti.
Cilj tega poročila je predstaviti vrsto konkretnih predlogov, s katerimi bi se lahko sistemi 



PE409.539v01-00 8/10 PR\732761SL.doc

SL

upravljanja izboljšali. Poseben poudarek je na izvajanju načela partnerstva, ki je bistveni 
element kohezijske politike na področju upravljanja.
Nove metode upravljanja ne bodo zamenjale javnih institucij (evropskih, državnih, 
regionalnih in lokalnih), ki razpolagajo s pooblastili in proračunskimi sredstvi, vendar jim 
bodo omogočile izvajanje njihovih politik v skladu z vsemi akterji (javnimi in zasebnimi), ki se 
jih dotika isto vprašanje.

Upravljanje in skladi Skupnosti

Zasnova strukturnih skladov z različnimi cilji, merili upravičenosti in udeleženimi akterji je še 
vedno zelo zapletena, vendar vsi strukturni skladi (pa tudi drugi skladi Skupnosti), stremijo k 
istemu cilju, in sicer spodbujati trajnostni razvoj regij in mest v Evropski uniji.

S strukturo skladov in metodami upravljanja je treba zagotoviti, da se bodo vsi finančni 
instrumenti med seboj dopolnjevali in omogočili čim boljše usklajevanje,  ki ga je mogoče 
doseči le, če bodo te strukture preproste in pregledne. Zato mora biti zasnova različnih 
skladov povezana in se mora med seboj dopolnjevati. 

Upravljanje in partnerstvo

Načelo partnerstva je bistveno in posebno načelo upravljanja strukturnih skladov. Na podlagi 
tega načela je upravljanje kohezijske politike postalo bolj pregledno, odprto in celovito, 
vendar je njegovo izvajanje v precejšnji meri še vedno nezadostno.
Študija o upravljanju in partnerstvu v regionalni politiki, ki jo je zahteval tematski oddelek 
Evropskega parlamenta, je pokazala, da so pri izvajanju načela partnerstva razlike in težave. 
Ni namreč enotnega modela partnerstva, temveč 27 različnih, saj to načelo vsaka država 
članica izvaja drugače ob upoštevanju posebnosti svojega institucionalnega okvira. 
V uspešno partnerstvo je na začetku procesa potrebno nekaj vložiti, v nadaljevanju pa z njim 
pridobimo pri času, denarju in učinkovitosti.
Komisija mora ob upoštevanju načela subsidiarnosti in institucionalnega okvira posameznih  
držav članic preučiti izvajanje načela partnerstva v različnih državah članicah in njihovih 
regijah. V skladu s tem bi bilo treba pripraviti smernice, zlasti za spodbujanje in razširjanje 
dobre prakse. 
Poleg tega je treba prek usposabljanja okrepiti zmogljivosti partnerjev, da bi v celoti 
sodelovali v partnerstvu.
Pomemben element načela partnerstva je vključenost državljanov. Kar zadeva postopek 
priprav sedanjega programskega obdobja, državljani v večini regij niso zadosti sodelovali, 
zato je treba oblikovati nove metode.

Večstopenjsko upravljanje

Večstopenjsko upravljanje pomeni, da imajo politični organi na vseh ravneh – na ravni 
Skupnosti, držav, regij ali lokalnih skupnosti – pristojnosti in zmogljivosti, da lahko 
prispevajo k izvajanju kohezijske politike. Uporaba načela subsidiarnosti zahteva določeno 
stopnjo decentralizacije kohezijske politike. 
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Vsi udeleženci v procesu izvajanja kohezijske politike morajo v okviru posameznih upravnih 
in institucionalnih ureditev med seboj tesno sodelovati. Uspeh oziroma neuspeh sodelovanja 
vseh udeleženih akterjev ni pogojen z institucionalnim sistemom, saj je mogoče v enem in 
istem sistemu pri izvajanju projektov doseči tako dobre kot slabe rezultate. Pomembno je, da 
se opravi več raziskav na področju dejavnikov uspešnosti in neuspešnosti, in sicer neodvisno 
od institucionalne ureditve držav članic. V tem smislu bo treba v akcijski program izvajanja 
teritorialne agende ali novi program ORATE vključiti elemente upravljanja.

Upravljanje in teritorialna razsežnost

Teritorialna razsežnost je čedalje bolj v osrčju kohezijske politike. V lizbonski pogodbi je 
poleg ekonomske in socialne kohezije kot cilj Evropske unije opredeljena tudi teritorialna 
kohezija. 
Evropska komisija bo jeseni objavila zeleno knjigo o teritorialni koheziji, pri čemer bo treba 
posebno pozornost nameniti vprašanju upravljanja.

Z vključitvijo teritorialne razsežnosti v kohezijsko politiko bo potreben tudi razmislek o 
ustrezni ravni vključitve na teritorialni ravni. Pri tem velja preučiti nove pojme, kot je 
gravitacijsko območje. 

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje je odličen instrument za vzpostavitev 
učinkovitega čezmejnega in nadnacionalnega upravljanja, vendar se tega instrumenta zaenkrat 
še ne uporablja in izrablja zadosti, bodisi zato, ker države članice niso ustrezno prilagodile 
svoje zakonodaje, bodisi zaradi pomanjkanja resnične politične volje.

Upravljanje in institucije Evropske unije

Tudi institucije Skupnosti se morajo ustrezno prilagoditi, da bi delovale učinkoviteje na 
podlagi uporabe načel celovitega pristopa. 

Zaradi sedanje razdeljenosti znotraj Evropskega parlamenta na različne parlamentarne odbore 
ter znotraj Evropske komisije na generalne direktorate se ni mogoče učinkovito odzivati na 
številna vprašanja, ki zadevajo več področij politike.

Tako so na primer vprašanja v zvezi z javnim prevozom povezana z onesnaževanjem, 
odpravo socialnih ovir med regijami, urbanizmom itd., za ta področja pa so pristojni različni 
parlamentarni odbori in generalni direktorati.

Poleg tega mora Svet glede na pomembni delež sredstev, namenjenih strukturnim skladom 
(36 % proračuna EU), temu področju nameniti še posebno pozornost.

Orodja za spodbujanje učinkovitega upravljanja

Za zagotovitev učinkovitega upravljanja je treba uporabiti orodje projektnega vodenja.  To 
vodenje temelji na preprostih pravilih, zaenkrat pa ga uporabljajo predvsem podjetja. 
Projektno vodenje jim omogoča ne le oblikovanje novega proizvoda v čedalje bolj 
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kompleksnem okolju, temveč je uporabno tudi pri projektih, ki se financirajo iz strukturnih 
skladov. Projektno vodenje omogoča organizacijo medsebojnega vpliva različnih akterjev in 
tako izboljšuje delovanje celostnega pristopa.
Uporabo novih metod upravljanja, kot je projektno vodenje, je treba tudi spodbujati in jih 
razširjati. Zato bo treba sprožiti postopek vseživljenjskega učenja, ki bo namenjen različnim 
udeležencem, predvsem izvoljenim predstavnikom ter državnim, regionalnim in lokalnim 
uslužbencem.
Poleg tega je treba preučiti tudi možnost ustanovitve programa ERASMUS za izvoljene 
lokalne predstavnike, ki bi prispeval k izmenjavi dobrih praks na področju upravljanja.
Končno bi morale evropske tematske mreže razširiti svoje delovanje na področju upravljanja 
in s tem izboljšati njihovo učinkovitost.

Sklepi

Upravljanje, zlasti načelo partnerstva, je danes priznan ključni dejavnik, ki vpliva na 
učinkovitost uporabe strukturnih skladov. Na to temo je bilo izdelanih več konceptov, ki pa 
pogosto niso zelo učinkoviti in se v praksi ne uporabljajo. 

Evropska unija se je že izkazala kot odlična preobrazbena sila na področju upravljanja. Če bo 
te predloge uporabila v praksi, bo lahko uporabila svoje preobrazbene zmogljivosti ob 
upoštevanju načela subsidiarnosti ter s tem spodbujala trajnostni razvoj regij.
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