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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o dopolnjevanju in usklajevanju kohezijske politike z ukrepi za razvoj podeželja
(2008/2100(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 158 in 159 Pogodbe o 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 
skladu, zlasti njenega člena 91,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)2,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2006/702/ES z dne 6. oktobra 2006 o strateških smernicah 
Skupnosti o koheziji3,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2006/144/ES z dne 20. februarja 2006 o strateških smernicah 
Skupnosti za razvoj podeželja (programsko obdobje 2007–2013)4,

– ob upoštevanju teritorialne agende Evropske unije in prvega akcijskega programa za 
izvajanje teritorialne agende EU,

– ob upoštevanju dela Komisije pri pripravi zelene knjige o ozemeljski koheziji,

– ob upoštevanju študije evropske opazovalne mreže za prostorsko načrtovanje (EPSON) z 
naslovom "Prihodnost ozemlja, teritorialni scenariji za Evropo",

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

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

A. ker pojem podeželska območja še ni natančno opredeljen, kar zadeva posebnosti in 
razvojne cilje na teh območjih,

B. ker se podeželska območja Evropske unije zelo razlikujejo v različnih državah članicah in 
ker medtem, ko je v številnih državah Zahodne Evrope za ta območja značilna 
demografska in gospodarska rast, se v novih državah članicah ponavadi soočajo z begom s 
podeželja, kjer prebivalstvo išče možnosti prekvalifikacije,

C. ker je eden od razvojnih ciljev Unije posodobitev socialnih struktur, vključno z 
zaposlitvenimi strukturami,

                                               
1 UL L 210, 31.7.2006, str. 25.
2 UL L 277, 21.10.2005, str. 1.
3 UL L 291, 21.10.2006, str. 11.
4 UL L 55, 25.2.2006, str. 20.
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D. ker se ozemeljska kohezija lahko okrepi s konvergenco prihodkov na prebivalca ter s 
približanjem zaposlitvenih struktur na podeželskih in urbanih območjih,

E. ker so se zaradi inflacijske tendence rasti cen živil zmanjšali pritiski za omejevanje 
kmetijske proizvodnje,

ker je reforma strukturne politike za obdobje 2007–2013 prinesla spremembe strukture 
skladov in načel za dodeljevanje pomoči iz njih ter oblikovanje novega Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, povezanega s skupno kmetijsko politiko in 
različnega od kohezijske politike,

G. ker je pogoj za uspeh Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja dopolnitev 
dejavnosti, ki izhajajo iz tega sklada, s strukturnimi skladi Skupnosti, in sicer je treba 
vzpostaviti ustrezno usklajevanje pomoči iz različnih skladov, zlasti iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada in Evropskega socialnega sklada, ter njihovo 
medsebojno dopolnjevanje,

H. ker oblikovanje Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in ločitev financiranja 
nekmetijskih dejavnosti od področja uporabe kohezijske politike in širše perspektive 
regionalnega razvoja lahko povzročita podvojitev istih ciljev (na primer varstvo okolja ali 
izobraževanje) ali njihovo opustitev,

I. ker zaradi proračunskih omejitev obstaja tveganje, da bo velik del sredstev, ki so na voljo 
v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, uporabljen za krepitev gospodarske 
konkurenčnosti v največjih urbanih središčih ali v najbolj dinamičnih regijah, medtem ko 
so sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v glavnem namenjena 
izboljšanju konkurenčnosti kmetijstva, in ker bi se izdatki za podporo nekmetijskim 
dejavnostim in razvoju malih in srednje velikih podjetij na podeželju lahko znašli med 
obema skladoma in se ne bi mogli financirati iz nobenega od njiju,

J. ker cilji politike za razvoj podeželja ne smejo biti v nasprotju s cilji lizbonske strategije, 
če ta razvoj temelji na uporabi mehanizma relativne konkurenčnosti (večja donosnost in 
sorazmerno nizki stroški), zlasti v lokalni živilsko-predelovalni industriji ter razvoju 
infrastrukture in storitev, kot so turizem, izobraževanje ali varstvo okolja,

1. meni, da običajna merila, ki se uporabljajo za ločevanje podeželskih območij od urbanih 
(manjša gostota prebivalstva, različna zaposlitvena struktura, manjši prihodki in omejen 
dostop do javnih dobrin in storitev) dajejo samo delen pregled položaja; zato meni, da bi 
morala biti z vidika ozemeljske kohezije odločilna značilnost višina prihodka na 
prebivalca in ne manjša gostota prebivalstva;

2. je prepričan, da je treba sprejeti ustrezen in celovit pristop za razvoj podeželskih območij 
v Evropski uniji, ki predstavljajo približno 80 % njenega ozemlja, glede na to, da se zelo 
razlikujejo v različnih državah članicah;

3. je prepričan, da je za dobro izvajanje politike razvoja podeželja treba upoštevati naravne 
vire in posebnosti regij;

4. poziva države članice in regionalne organe, naj v okviru sodelovanja s Komisijo pripravijo 
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pregledno in dolgoročno strategijo za razvoj podeželja na nacionalni in regionalni ravni, 
da se jasno opredelijo prednostne naloge in cilji pri razvoju podeželja in da se temu 
primerno prilagodi pomoč iz različnih razpoložljivih virov;

5. meni, da ima politika razvoja podeželja velik vpliv na ozemeljsko kohezijo in da bi se bilo 
treba vprašati o primernosti načela, v skladu s katerim so dejavnosti, ki izhajajo iz razvoja 
podeželja, ločene od kohezijske politike in ukrepov za regionalni razvoj;

6. meni, da bo lahko politika razvoja podeželja vključena v kohezijsko politiko in ukrepe za 
regionalni razvoj le, če bodo dodeljena ustrezna sredstva za razvoj podeželja, če se bodo 
uporabljala v skladu s prednostnimi nalogami, določenimi za podeželska območja, in če se 
zaradi njih ne bodo zmanjšala sredstva za neposredno pomoč kmetijstvu;

7. poziva Komisijo, naj predloži natančne podatke o uporabi sredstev iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja na podeželskih območjih in naj preveri, ali se je 
zaradi ločitve Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in strukturnih skladov 
izboljšala učinkovitost uporabe sredstev, ki so na voljo na podeželskih območjih;

8. poudarja, da sta glavna izziva na področju ozemeljske kohezije še vedno višina prihodka 
na prebivalca ter dostop do javnih dobrin in storitev in da je podpora nekmetijskim 
dejavnostim v podeželskih regijah najučinkovitejši način za uresničitev teh ciljev;

9. poziva Komisijo in države članice, naj ustrezno podprejo projekte za razvoj človeškega 
kapitala, ter pri tem dajo zlasti poudarek na perspektive za prekvalifikacijo in poklicno 
usposabljanje prebivalcev podeželja;

10. poudarja vlogo malih in srednje velikih podjetij v razvoju podeželja in njihov prispevek h 
konvergenci na regionalni in lokalni ravni; poziva Komisijo, države članice ter regionalne 
in lokalne organe, naj spodbujajo podjetniški duh na podeželskih območjih, zlasti z 
odpravo upravnih in pravnih ovir;

11. priznava, da težave pri izvajanju politike razvoja podeželja obstajajo zaradi prepletanja 
med sektorskimi politikami in politiko ozemeljske kohezije ter med njihovimi 
gospodarskimi in družbenimi razsežnostmi, zaradi številnih organizacijskih modelov 
porazdelitve pristojnosti in zaradi usklajevanja ukrepov na ravni držav članic;

12. meni, da je za reformo financiranja razvoja podeželja potrebno, da Komisija najprej 
pripravi poglobljene študije za oceno vpliva skupne kmetijske politike na regionalni 
razvoj v okviru ozemeljske kohezije in da se opredeli vrsta dobrih praks, ki izhajajo iz 
politike razvoja podeželja kot celote;

13. poziva Svet, naj skliče Skupni svet ministrov za kmetijstvo in razvoj podeželja, na 
katerem bodo izmenjali mnenja o najboljših načinih za uskladitev kohezijske politike in 
ukrepov za razvoj podeželja;

14. poziva Komisijo in države članice, naj uporabijo odprto metodo usklajevanja na ravni 
Skupnosti v okviru politike razvoja podeželja;

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

Reforma strukturne politike za obdobje 2007–2013 je prinesla spremembe strukture skladov 
in načel za dodeljevanje pomoči iz njih.

Pomembna sprememba je bilo oblikovanje novega Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja, ki je sedaj povezan s skupno kmetijsko politiko.

Ker je v finančni perspektivi za obdobje 2000–2006 financiranje razvoja podeželja povezano 
s strukturnimi skladi in kohezijsko politiko ter ločeno od financiranja skupne kmetijske 
politike, je Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v novem finančnem okviru za 
obdobje 2000–2013 postal sestavni del dodelitev, povezanih s skupno kmetijsko politiko, in je 
zato ločen od kohezijske politike.

Zakonodajalci so z ločitvijo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja od drugih 
strukturnih skladov in njegovim povezovanjem s skupno kmetijsko politiko želeli izboljšati 
uporabo pomoči iz tega sklada in olajšati izvajanje celostnega pristopa na podeželju.

Vendar je bil pogoj za uspeh teh sprememb ustrezno usklajevanje pomoči iz različnih 
skladov, zlasti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada in Evropskega 
socialnega sklada, ter njihovo medsebojno dopolnjevanje.

Po uvedbi teh sprememb se pojavlja vprašanje, ali je ta ločitev skladov dejansko zagotovila 
učinkovitejšo uporabo razpoložljivih finančnih sredstev.

Povezovanje financiranja skupne kmetijske politike s financiranjem razvoja podeželja je le 
navidezna poenostavitev proračunske ureditve. V resnici to prispeva k ločitvi financiranja 
nekmetijskih dejavnosti od kohezijske politike in širše perspektive regionalnega razvoja 
ter podvojitvi nekaterih ciljev (npr. varstvo okolja in izobraževanje) ali njihovi opustitvi 
na obeh področjih.

Ob upoštevanju obstoječih proračunskih omejitev dejansko obstaja tveganje, da bo velik del 
sredstev, ki so na voljo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, uporabljen za 
spodbujanje gospodarske konkurenčnosti v največjih urbanih središčih ali v najbolj 
dinamičnih regijah, medtem ko so sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja v glavnem namenjena izboljšanju konkurenčnosti kmetijstva.

V teh okoliščinah bi se izdatki za podporo nekmetijskim dejavnostim in razvoj malih in 
srednje velikih podjetij na podeželju znašli med obema skladoma in se ne bi mogli financirati 
iz nobenega od njiju.

Prav tako bi lahko prišlo do pomanjkanja sredstev za osnovne javne storitve in naložbe v 
infrastrukturo na podeželju, k čemur naj bi prispeval tudi kohezijski sklad.

V tem okviru je bistveno, da se pripravi pregledna in dolgoročna strategija za razvoj podeželja 
na nacionalni in regionalni ravni, kar bo omogočilo, da se jasno opredelijo prednostne naloge 
in cilji pri razvoju podeželja ter da se temu primerno prilagodi pomoč iz različnih 
razpoložljivih virov.
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Vendar bi povezovanje drugega stebra s kohezijsko politiko zahtevalo tesno usklajevanje 
dejavnosti na nacionalni ravni.

Razen tega je treba upoštevati druge dejavnike, ki vplivajo na razvoj, ter metode za 
financiranje razvoja podeželja.

1. Pojem podeželska območja še ni natančno opredeljen, zato moramo, ko govorimo o 
razvoju podeželja, razmisliti o tem, kako jih je mogoče opredeliti v smislu njihovih 
značilnosti in razvojnih ciljev.

Tradicionalno se podeželska območja razlikujejo od urbanih območij zaradi njihove 
manjše gostote prebivalstva, različne zaposlitvene strukture, nižjih prihodkov in slabšega 
dostopa do javnih dobrin. Z vidika ozemeljske kohezije manjša gostota prebivalstva ne bi 
smela biti odločilna značilnost.

Eden od razvojnih ciljev Unije je posodobitev socialnih struktur, vključno z 
zaposlitvenimi strukturami. Zato je ozemeljsko kohezijo mogoče okrepiti s približanjem 
zaposlitvenih struktur na podeželskih in urbanih območjih. Glavna izziva na področju 
ozemeljske kohezije sta še vedno višina prihodka in dostop do javnih dobrin in
storitev, podpora nekmetijskim dejavnostim v podeželskih regijah pa je 
najučinkovitejši način za uresničitev teh ciljev. Vendar dodelitev sredstev za razvoj 
podeželja ne sme povzročiti zmanjšanja sredstev za neposredno pomoč kmetijstvu.

2. Skupna kmetijska politika se bo v prihodnjih letih verjetno temeljito spremenila. Prva 
priložnost za to je lahko pregled zdravstvenega stanja skupne kmetijske politike. V 
dosedanjih razpravah o strukturi skupne kmetijske politike je prevladovalo mnenje, da 
njeno financiranje ohranja raznolikost gospodarstva Unije in ne omogoča povečanja 
njegove konkurenčnosti. V sedanji finančni politiki Evropske unije je takšno mnenje 
delno upravičeno, vendar je v resnici vse odvisno od tega, kako se uporablja pomoč 
Skupnosti. Cilji politike razvoja podeželja zlasti ne smejo biti v nasprotju s cilji lizbonske 
strategije, če ta razvoj temelji na uporabi mehanizma relativne konkurenčnosti (večja 
donosnost in sorazmerno nizki stroški), zlasti v lokalni živilsko-predelovalni industriji ter 
razvoju infrastrukture in storitev, kot so turizem, izobraževanje ali varstvo okolja,

3. V okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja so bile za obdobje 2007–
2013 določene naslednje prednostne naloge:

– izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva,
– povečanje varstva okolja in podeželja,
– izboljšanje kakovosti življenja in diverzifikacija gospodarstva na podeželju,
– ustvarjanje lokalnih zmogljivosti za zaposlovanje in diverzifikacijo (Leader).

Vendar se pri tem postavlja vprašanje, ali bi moral drugi steber SKP ostati 
„politično korekten“ mehanizem za posredno podporo kmetijstvu, ali pa je treba 
finančna sredstva namenjati tudi upravičencem na podeželju, ki ne delajo v 
kmetijskem sektorju, in upravičencem, ki se bodo, medtem ko bodo ostali na 
podeželju, premaknili iz kmetijskega sektorja v drug poklicne dejavnosti. Ali ne bi 
ohranjanje razvoja podeželja v okviru skupne kmetijske politike prispevalo k temu, 
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da bi bili kmetje prikrajšani za dosedanje metode Unije za financiranje iz skladov 
Skupnosti?

4. Eden od glavnih razlogov za spor v razpravah o SKP bo določitev zneska neposredne 
pomoči za kmetijstvo (prvi steber) in višina sofinanciranja iz nacionalnih virov ob 
upoštevanju skupnostne narave skupne kmetijske politike. Posebno pozornost je treba 
nameniti predlogu Komisije za znižanje neposrednih plačil za velike kmetije ter za 
krepitev drugega stebra skupne kmetijske politike, to je razvoja podeželja s povečanjem 
stopnje modulacije.

5. Težave pri izvajanju politike razvoja podeželja so posledica prepletanja med sektorskimi 
politikami in politiko ozemeljske kohezije ter med njihovimi gospodarskimi in družbenimi 
razsežnostmi. Zaradi tega se dosedanji ukrepi osredotočajo na razlike v pristojnostih 
in ne na sinergijo delovanja. Cilj usklajevanja pa bi morala biti ravno sinergija pri 
uporabi sredstev. V posameznih državah članicah obstaja več načinov usklajevanja 
dejavnosti, povezanih z dodeljevanjem sredstev za razvoj podeželja. Trenutno je težko 
reči, da bi se rešitev določene države lahko uporabljala kot model za druge države. Zdi se, 
da je politična volja edini ključ do uspeha na tem področju, ne pa takšna ali drugačna 
organizacijska ureditev.

Ustrezna rešitev je zato lahko uporaba odprte metode usklajevanja pri tem vidiku 
sodelovanja na ravni Skupnosti.

Vendar je treba poudariti, da ima politika razvoja podeželja velik vpliv na ozemeljsko 
kohezijo. Zato se ne zdi upravičeno ločiti dejavnosti za razvoj podeželja od kohezijske 
politike in ukrepov za regionalni razvoj. Ta politika lahko bolje kot SKP pomaga pri 
reševanju vprašanj razvoja podeželja, ki ne zadevajo kmetijskega sektorja, kot so 
prekvalifikacija ljudi za delo v bolj produktivnih gospodarskih sektorjih.

Kljub temu je vključitev politike razvoja podeželja v kohezijsko politiko in politiko 
regionalnega razvoja mogoča le pod pogojem, da se razvoju podeželja namenijo ustrezna 
sredstva ter da se ta uporabljajo v skladu s prednostnimi nalogami, določenimi za podeželska 
območja.
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