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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izvajanju uredbe o strukturnih skladih 2007–2013: rezultati pogajanj glede strategij in 
operativnih programov kohezijske politike
(2008/2183(INI))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

 ob upoštevanju sporočila Komisije o rezultatih pogajanj glede strategij in programov 
kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (KOM(2008)0301), 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 (splošna uredba o ESRR, ESS in Kohezijskem skladu), 

 ob upoštevanju Sklepa Sveta 2006/702/ES z dne 6. oktobra 2006 o strateških smernicah 
Skupnosti o koheziji2 (strateške smernice o koheziji),

 ob upoštevanju izidov pogajanj o strategijah in programih kohezijske politike za obdobje 
2007–2013 – podatkovni listi držav članic,

 ob upoštevanju Četrtega poročila o gospodarski in socialni koheziji (KOM(2007)0273) 
(Četrto kohezijsko poročilo),

 ob upoštevanju predloga uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z 
nekaterimi določbami glede finančnega upravljanja (KOM(2008)0803),

 ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe 
(ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj v zvezi z upravičenostjo do 
naložb v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije pri stanovanjskih objektih 
(KOM(2008)0838),

 ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe 
(ES) št. 1081/2006 o Evropskem socialnem skladu kar zadeva vrste izdatkov, ki so 
upravičeni do prispevkov,

 ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A6-0000/2008),

A. ker je Komisija objavila sporočilo na podlagi rezultatov pogajanj z državami članicami o 
nacionalnih strateških referenčnih okvirih in operativnih programih,

                                               
1  UL L 210, 31.7.2006, str. 25.
2  UL L 291, 21.10.2006, str. 11.
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B. ker si Skupnost v skladu s členom 158 Pogodbe prizadeva zmanjšati razlike med 
stopnjami razvitosti različnih regij in zaostalost najmanj razvitih regij oziroma otokov, da 
bi okrepila svojo gospodarsko in socialno kohezijo,

C. ker sta zadnji dve širitvi EU povzročili znatno povečanje regionalnih razlik v Skupnosti,
ki jih je treba ustrezno obravnavati, da bi spodbudili skladen, uravnotežen in trajnostni 
razvoj,

D. ker je Svet oktobra 2006 sprejel prej navedene strateške smernice o koheziji kot okvirno 
ogrodje držav članic za pripravo nacionalnih strateških referenčnih okvirov in operativnih 
programov za obdobje 2007–2013,

E. ker se tri prednostne naloge, določene v strateških smernicah o koheziji, nanašajo na 
povečanje privlačnosti Evrope in njenih regij za naložbe in zaposlitve, povečanje znanja 
in inovacij za rast ter ustvarjanje več in boljših delovnih mest,

F. ker bi moralo spreminjanje teh prednostih nalog v operativne programe regijam 
omogočiti, da se spoprimejo z izzivi globalizacije, trajnostnim razvojem ter strukturnimi, 
demografskimi in podnebnimi spremembami,

G. ker so med državami članicami pri izvajanju prej navedenih prednostnih nalog v njihovih 
operativnih programih pomembne razlike glede na to, kateri je regionalni razvojni cilj –
konvergenca ali regionalna konkurenčnost in zaposlovanje – v posamezni regiji,

H. ker so morale države članice glede na splošno uredbo o ESRR, ESS in kohezijskem 
skladu nameniti 60 % vseh izdatkov za cilj kohezije ter 75 % za cilj regionalne 
konkurenčnosti in zaposlovanja za prednostne naloge, povezane z lizbonsko strategijo,

I. ker sta dobro upravljanje in uporaba načela partnerstva ob močni institucionalni ter 
upravni zmogljivosti bistvena za uspešno izvajanje kohezijske politike, 

J. ker mora biti kohezijska politika dovolj močna in prilagodljiva, da lahko odigra 
pomembno vlogo pri prizadevanjih EU za preprečevanje posledic sedanje svetovne 
gospodarske krize,

1. priznava pomen prizadevanj vseh držav članic, da bi v svoje operativne programe 
vključile tri prednostne naloge, določene v strateških smernicah o koheziji, ki ustrezajo 
ciljem lizbonske agende;

Blažitev regionalnih razlik

2. opaža odločenost držav članic, da obravnavajo posebne ozemeljske potrebe, ki izhajajo iz 
zemljepisne lege ter razvitosti gospodarstva in institucij, tako da oblikujejo strategije za 
zmanjšanje neravnotežij znotraj regij in med njimi; v zvezi s tem ponavlja, da je 
zmanjšanje regionalnih razlik še vedno glavni cilj regionalne politike EU;

Kohezijska politika pri uresničevanju lizbonske agende

3. ceni izkazana prizadevanja nacionalnih organov pri zagotavljanju, da bi povprečna 
dodelitev izdatkov za doseganje ciljev lizbonske agende dosegla 65 % razpoložljivih 
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sredstev v konvergenčnih regijah in 82 % v regijah regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja, kar je dejansko več, kot je bilo sprva zahtevano;

4. spodbuja regije pri njihovem prizadevanju za dosego lizbonskih ciljev prek doslednega in 
učinkovitega izvajanja njihovih operativnih programov; Komisijo tudi poziva, naj tesno 
spremlja njihovo izvajanje, da bo zagotovila uresničitev ciljev, ter naj Parlament obvešča 
o težavah, s katerimi se srečuje;

Odzivanje na globalizacijo in strukturne spremembe

5. ceni, da so vse države članice namenile znatno količino svojih skupnih dodeljenih 
finančnih sredstev za naložbe v raziskave in razvoj ter inovacije, v razvijanje na znanju 
temelječega storitvenega gospodarstva ter spodbujanje podjetništva ter podpornih storitev 
za podjetja ter pomoč podjetjem in delavcem, da se prilagodijo na nove razmere; 
ugotavlja, da je za večino konvergenčnih regij EU še vedno zelo težavno zagotoviti 
dostopnost, saj imajo pomanjkljivo prometno infrastrukturo;

Demografske spremembe in bolj vključujoči trgi dela

6. čestita državam članicam za njihova prizadevanja, da bi v svojih programih, ki se 
financirajo iz Evropskega socialnega sklada, dale prednost naložbam za povečanje 
udeležbe na trgu dela in povečanje znanj in spretnosti ter odpravljanje revščine in 
socialne izključenosti;

Odziv na izzive trajnostnega razvoja, podnebnih sprememb in energije

7. meni, da bi bilo treba ukrepe za varstvo okolja, boj proti podnebnim spremembam in 
spodbujanje energetske učinkovitosti vključiti v vse operativne programe, ter ceni 
prevzete obveznosti držav članic za reševanje teh vprašanj tako, da jim namenijo 
približno tretjino skupnega proračuna za kohezijsko politiko; meni pa, da sredstva, 
namenjena posebej boju proti podnebnim spremembam in spodbujanju energetske 
učinkovitosti, ne zadostujejo za pokritje dejanskih potreb;

8. ugotavlja, da so med državami članicami EU-15 in EU-12 velike razlike pri dodeljevanju 
sredstev za to področje ter priznava potrebo novih držav članic, da namenijo znatna 
sredstva za doseganje povprečne ravni EU pri varstvu okolja, ki je zahtevana najmanjša 
raven za zagotovitev trajnostnega razvoja;

Krepitev upravljanja in partnerstva na več ravneh

9. meni, da sta upravljanje na več ravneh in načelo partnerstva bistveni sestavini za 
zakonitost operativnih programov, njihovo preglednost in učinkovitost v obdobju 
načrtovanja, zlasti pa izvajanja; zato pozdravlja prizadevanja vseh držav članic, da v 
skladu s svojimi specifičnimi institucionalnimi okviri in tradicijami v svojih programih za 
sedanje obdobje krepijo načela partnerstva v skladu s členom 11 splošne uredbe o ESRR, 
ESS in Kohezijski sklad; priporoča zlasti novim državam članicam, ki nimajo veliko 
izkušenj pri vzpostavljanju uspešnih partnerstev, da pri izvajanju operativnih programov 
stalno krepijo načelo partnerstva;
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Izgradnja institucionalnih zmogljivosti

10. ceni večjo ozaveščenost o pomenu krepitve institucionalnih in upravnih zmogljivosti za 
učinkovito izvajanje javnih politik in upravljanje skladov EU; poziva, naj si vse 
konvergenčne regije močno prizadevajo za krepitev institucionalnih zmogljivosti ter 
večjo profesionalnost javnih organov;

Vključevanje uspešnih politik, poglobitev znanja in razširjanje zgledov dobre prakse

11. ceni zlasti, da nove države članice vključujejo rezultate pobud Skupnosti URBAN in 
EQUAL v operativne programe za obdobje 2007–2013; odobrava prizadevanja držav 
članic, da bi oblikovale celovite načrte za trajnostni razvoj mest, saj so ta sedeži industrije 
ter so odgovorna za gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest; poleg tega meni, da je 
treba v celoti izkoristiti potencial programov evropskega ozemeljskega sodelovanja, da se 
pospeši razvoj in dosežejo večje stopnje rasti; 

Zaključki

12. meni, da ni mogoče podati vrednostne sodbe o odločitvi držav članic, kako bodo izvajale 
okvir, ki ga določajo strateške smernice o koheziji, pri načrtovanju nacionalnih strateških 
referenčnih okvirov in operativnih programov; ceni, da si države članice na vseh stopnjah 
precej prizadevajo, da bi izpolnile prednostne naloge kohezijske politike glede na svoje 
specifične potrebe in omejitve;

13. poziva države članice, naj okrepijo postopke, ki jih uvedejo, da bi zagotovile uporabo 
polno delujočega integriranega pristopa pri izvajanju kohezijske politike in s tem ustrezno 
upoštevanje vseh vidikov posameznega specifičnega operativnega programa; 

14. spodbuja Komisijo pri prizadevanjih, da bi zagotovila vzpostavitev učinkovitih nadzornih 
sistemov v državah članicah, s čimer bi bilo omogočeno dobro finančno poslovodstvo 
izdatkov Skupnosti;

15. ugotavlja, da je sedanja svetovna gospodarska kriza povzročila nove razmere v vseh 
državah članicah, te pa zahtevajo ponovno oceno ter morebitno prilagajanje prednostnih 
nalog za naložbe; pozdravlja prej navedene predloge Komisije za spremembo uredbe, da 
bi izpolnili potrebe EU v teh izrednih razmerah, ter ponavlja svoje stališče o bistveni 
vlogi kohezijske politike, da bi si gospodarstvo po vsem ozemlju EU opomoglo; 
posledično zavrača vsakršen poskus renacionalizacije politike; 

o

o o

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

Uvod

Na mnogih področjih evropske politike so poročila o izvajanju omejena na zakonsko 
predpisano revizijo prenosa zakonodaje Evropske unije v nacionalno pravo. To pogosto 
poteka s postopkom preiskave zadevne zakonodaje in držav članic, izbranih za poročilo. 
Zaenkrat ta pristop v primeru strukturnih skladov ni mogoč, saj so zakonodaja na tem 
področju bodisi uredbe, ki se uporabljajo neposredno, ali pa se ta obravnava v postopku 
privolitve1. Ukrepi za izvajanje, ki jih je v obliki odločb Komisije sprejela Evropska komisija, 
se ne predložijo Parlamentu in Svetu. To pa se lahko spremeni, ko prične veljati lizbonska 
pogodba ali njen ustreznik.

Splošno ozadje

V celotnem sedanjem mandatu in v skladu z Evropsko komisijo in Svetom je Evropski 
parlament poudarjal, da je treba vložiti večino razpoložljivih sredstev za regionalni razvoj v 
ukrepe za pomoč tistim državam članicam in regijam, ki zaostajajo v gospodarskem, 
socialnem in okoljskem razvoju. Enak pomen pa pripisuje temu, da so na voljo tudi viri za 
pomoč vsem evropskim regijam, zlasti uspešnejšim, za financiranje dejavnosti raziskav in 
razvoja, oblikovanja storitvenega gospodarstva, temelječega na visoki tehnologiji, podpornih 
storitev za podjetja, da bi Unija dosegla cilje, ki so določeni v lizbonski in göteborški agendi. 
Parlament meni, da bi imelo omejevanje ukrepov te politike za revnejše države članice 
nasprotni učinek. Politika regionalnega razvoja je področje, na katerem vsi evropski 
državljani vidijo in občutijo rezultate v neposredni bližini, in da bi bila uspešna, mora biti 
prisotna brez razlik v vseh državah članicah.

Parlament je ob upoštevanju navedenega v petletnem obdobju opredelil strateške ukrepe, 
ki naj bi jih izvajale države članice. Ti so med drugim:

 ukrepi za izboljšanje mestnega okolja ob posebnem upoštevanju mestnega prometa in 
ukrepi za preprečevanje emisij CO2, nadzor nad širjenjem mest ter razpoložljivost 
dobrih, cenovno dostopnih stanovanj in odprtih prostorov;

 ukrepi za zagotavljanje policentričnega razvoja;
 ukrepi za izboljšanje življenjskih razmer in vključevanja manjšinskih skupnosti, ob 

posebnem upoštevanju Romov;
 ukrepi za zagotovitev razširjanja in izmenjave zgledov dobre prakse;
 ukrepi za prilagajanje lokalnih gospodarstev in okolij, da se bodo lahko spoprijela s 

podnebnimi spremembami;
 sistematično sprejemanje in izvajanje integriranega pristopa k strateškemu načrtovanju 

in izvajanju projektov;
 spodbujanje sodelovanja zasebnega sektorja pri realizaciji projektov, pomembnost 

javno-zasebnih partnerstev;
 pomembna vloga regionalnih in lokalnih organov pri načrtovanju in pripravi 

nacionalnih strateških okvirov.

                                               
1 glej Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999
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Namen tega poročila je prikazati, kako so države članice tolmačile in upoštevale strateške 
smernice Skupnosti o koheziji iz leta 2006 pri načrtovanju nacionalnih strateških referenčnih 
okvirov in hkratnih operativnih programov, sprejetih zaradi izpolnjevanja specifičnih 
omejitev in zahtev.

Izvajanje strategij in operativnih programov za programsko obdobje 2007–2013 se je ravno 
začelo. Potem ko je Evropska komisija dokončala postopek odobritve operativnih programov 
junija 2008, se novi projekti začenjajo komaj oblikovati in potrebno bo najmanj leto dni, 
preden bo mogoče oceniti dejanski napredek pri njihovem izvajanju. Zato je to poročilo nujno 
omejeno po obsegu in skuša opredeliti, kako in v kolikšni meri so države članice in regije pri 
pripravi in načrtovanju operativnih programov, ki določajo izvajanje politik regionalnega 
razvoja za celotno programsko obdobje upoštevale prednostne naloge, navedene v strateških 
smernicah o koheziji. Dejansko analizo postopka izvajanja operativnih programov je mogoče 
izvesti le, če bodo države članice v svojih poročilih zagotovile informacije o tem, kako 
programi, ki se sofinancirajo iz skladov, prispevajo k izvajanju ciljev kohezijske politike, 
izpolnjevanju nalog skladov, izvajanju prednostnih nalog, ki so naštete v strateških smernicah 
skupnosti o koheziji ter sprejemanju cilja spodbujanja konkurenčnosti in ustvarjanja delovnih 
mest, kot zahteva člen 29 splošne uredbe.

Sporočilo Evropske komisije o rezultatih pogajanj v zvezi s strategijo in programi kohezijske 
politike za programsko obdobje nam omogoča, da dobimo vpogled, kako bo nova generacija 
programov regionalne kohezijske politike uporabila 347 milijard evrov1, ki so bili za to 
politiko dodeljeni za sedemletno obdobje.

Temeljno ocenjevanje

V skladu s osnovnim načelom solidarnosti, ki je osnova kohezijske politike, ostaja glavni cilj 
zmanjšanje razlik med državami članicami, regijami in posamezniki v smislu življenjske ravni 
ter ravni enakih možnosti in pospeševanje gospodarske, socialne in ozemeljske kohezije v 
okviru globalnega gospodarstva2. 

V skladu s tem kaže načrt strateške politike za programsko obdobje 2007–2013, da si vse 
države članice, tudi tiste, ki so se pridružile nedavno, skupaj prizadevajo za usmeritev politike 
in naložb k doseganju lizbonskih in göteborški ciljev. Vidimo lahko, da so konvergenčne 
regije namenile 65 % sredstev, regije regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja pa 82 % 
(70 % vseh sredstev) za prednostne naloge lizbonske agende. Pravzaprav je bilo dodeljenih 
več sredstev, kot je bilo sprva zahtevano po členu 9 splošne uredbe (60 % izdatkov za 
konvergenčni cilj in 75 % izdatkov za cilj regionalna konkurenčnost in zaposlovanje). To 
kaže, da se politikam, povezanim z lizbonsko agendo, priznava potencial, da evropskemu 
gospodarstvu zagotovijo primerljivo prednost v vedno bolj globaliziranem okolju, in izredno 
zavzetost manj razvitih držav in regij, ki razumejo potrebo po prednostni obravnavi vprašanj 
konkurenčnosti, inovacij in dinamičnosti.

                                               
1 Zdaj je to druga največja točka proračuna Skupnosti.
2 Vir: Evropska komisija KOM(2008)301 končno
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Prilagoditev naših gospodarstev, celo našega življenjskega sloga, da bodo lahko kos izzivom 
globalizacije in podnebnih sprememb, je nujnost, ki bo vplivala na politiko regionalnega 
razvoja v dogledni prihodnosti. Za napredek na teh področjih so potrebni sredstva za 
raziskave in inovacije, podjetništvo, energetska učinkovitost in specifični skladi, namenjeni 
boju proti posledicam klimatskih sprememb. Vaš poročevalec je z zadovoljstvom ugotovil, da 
bo v varovanje okolja vloženih100 milijard evrov, hkrati pa meni, da so sredstva, dodeljena za 
energetsko učinkovitost in obnovljive energije (9 milijard) na eni strani in za ukrepe za boj 
proti podnebnim spremembam (48 milijard) na drugi, manjša, kot je potrebno. V času, ko se 
naš planet že obnaša nepredvidljivo in celotne regije sveta doživljajo nepričakovane poplave 
in vedno hujše suše, bo napredek v teh ključnih sedmih letih odločal o naši bodočnosti, pa 
tudi o tem, katera gospodarska regija bo v 21. stoletju vladala novim industrijam in 
gospodarskim dejavnostim v vzponu.

Druga pomembna vprašanja, obravnavana v poročilu v skladu s prednostnimi nalogami 
kohezijske politike, so ukrepi za:

 povečanje stopnje zaposlenosti,
 spodbujanje bolj prilagodljivega trga dela,
 spodbujanje socialno vključujočih družb in boj proti revščini,
 poudarjanje, da so za izvajanje operativnih programov nujni dobro upravljanje in po 

potrebi okrepljene zmogljivosti institucij, 
 vključevanje uspešnih pobud Skupnosti,
 razvijanje družbe znanja in izmenjava zgledov dobre prakse.

Zaključki 

Za resnično se je izkazala delovna domneva poročevalca, da so vse države članice upoštevale 
splošne prednostne naloge kohezijske politike, ko so oblikovale operativne programe in se o 
njih pogajale. Jasno je, da so vse države članice upoštevale cilje Skupnosti, ki so jih prevedle 
v lastne prednostne naloge v skladu z omejitvami, ki jih postavlja specifična raven 
gospodarskega in ozemeljskega razvoja.

To poročilo nastaja v času gospodarskega preloma, kakršnega še ni bilo.  Od milijonov 
evropskih davkoplačevalcev se pričakuje, da bodo plačali na milijarde evrov za refinanciranje 
denarnih sistemov Evrope; Velika Britanija, Francija, Španija, Nemčija in Italija so bodisi že 
v recesijo ali drsijo vanjo. Čeprav poročevalčev namen ni, da bi v tem poročilu razpravljal o 
veliki gospodarski krizi, bi rad pozdravil revizijo zakonodajnega okvira, s čimer se zagotovi, 
da je kohezijska politika močan instrument, ki lahko spodbuja stalen, uravnotežen trajnostni 
razvoj tudi v obdobju nepričakovanih gospodarskih pretresov. Evropska komisija je 
Parlamentu podala predloge, katerih namen je kohezijsko politiko oborožiti tako, da bo lahko 
imela osrednjo vlogo pri prizadevanjih Evrope za spoprijem s tem izzivom brez primere in 
nedvomno bodo metode, programi in pravila prirejeni tem potrebam. Prav zato je še 
pomembneje podrobno proučiti, kaj se je načrtovalo, kaj so države članice in regije opredelile 
kot zanje najvažnejše v razmerah, ki so vladale v začetku tega programskega obdobja, in 
ugotoviti, ali in kako dejavnosti Unije odražajo dejansko stanje. 

Zaradi zgoščevanja prebivalstva v strnjenih mestnih naseljih in ključnega pomena, ki ga imajo 
mesta za gospodarsko uspešnost Unije, je mestna razsežnost operativnih programov, ki naj bi 
se izvajali v obdobju od 2007–2013 središčna pri njeni strategiji za doseganje lizbonskih in 
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göteborških ciljev. Komisija v svojih delovnih dokumentih s 14. novembra navaja, da vsebuje 
mestno razsežnost več kot polovica programov ERSS, pregledanih v referenčnem obdobju. 
Operativni programi, namenjeni obnovi mest, ohranjanju energije, razvijanju energetske 
učinkovitosti in čistim prevoznim sistemom, bodo istočasno varovali in izboljšali okolje ter 
spodbudili gospodarsko dejavnost in ustvarjanje delovnih mest. Vsi se zavedamo 
neizogibnosti postindustrijske revolucije, ki je s sabo prinesla omejitve in izzive, pa tudi 
prednosti in obete. S priznavanjem pozitivnih vidikov teh izzivov in njihovim vključevanjem 
v vse vidike izvajanja naših operativnih programov bo pridobilo gospodarsko in socialno 
tkivo naše Unije prednost.

Seveda so raziskave in razvoj ključne za odkrivanje novih tehnologij, ki bodo zmogle 
izkoristiti obnovljive vire energije za proizvodnjo energije brez onesnaževanja in nam bodo 
lahko zagotovile sredstva za ohranjanje in izboljšanje življenjskega standarda ter odločilno 
vplivale na naš položaj kot svetovne gospodarske in politične sile.

Sedanji svetovni dogodki kažejo, da je potreben učinkovit nadzorni sistem, ki bi kar najbolj 
ščitil javno porabo pred goljufijami in zlorabami. Glede na sloves, ki ga je finančni svet 
pridobil v minulih tednih, mora biti upravljanje evropskih skladov jasno in pregledno. Bilo pa 
bi napačno še bolj poostriti postopke in metode, kar bi že tako okoren sistem še bolj 
upočasnilo.  Da je treba poenostaviti postopke in pospešiti izvajanje, so priznali vsi vpleteni, 
Parlament pa mora sedaj obravnavati zakonodajne predloge in sporočila iz Evropske komisije, 
ki spreminjajo mnoge od zakonodajnih ureditev prav zato, da bi se poenostavilo in pospešilo 
izvajanje kohezijske politike. Upajmo, da bodo naša prizadevanja obrodila sadove.
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