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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zeleni knjigi o teritorialni koheziji in napredku razprav o prihodnji reformi kohezijske 
politike
(2008/2174(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju petega poročila o napredku gospodarske in socialne kohezije – Rastoče 
regije, rastoča Evropa (KOM(2008)0371),

– ob upoštevanju zelene knjige o teritorialni koheziji – Teritorialna raznolikost kot prednost 
(KOM(2008)0616),

 ob upoštevanju členov 158 in 159 Pogodbe o ES,

 ob upoštevanju četrtega poročila o gospodarski in socialni koheziji (KOM(2007)0273),

– ob upoštevanju teritorialne agende EU in leipziške listine o trajnostnih evropskih mestih 
ter izvajanja akcijskega programa za teritorialno agendo, 

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 21. februarja 2008 o četrtem poročilu o gospodarski 
in socialni koheziji1 ter o spremljanju teritorialne agende in leipziške listine: Evropskemu 
akcijskemu programu za prostorski razvoj in ozemeljsko kohezijo naproti2 ter svoje 
resolucije z dne 21. oktobra 2008 o vodenju in partnerstvu3

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

– ob upoštevanju sklepov konference o teritorialni koheziji in prihodnosti kohezijske 
politike v Parizu 30. in 31. oktobra 2008,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

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

A. ker vse države članice še niso ratificirale lizbonske pogodbe, v kateri je teritorialna 
kohezija navedena med cilji Unije, poleg ekonomske in socialne kohezije,

B. ker je bil koncept teritorialne kohezije že od vsega začetka zajet v kohezijski politiki in je 
v srži njenega razvoja, ker je postal ta koncept v lizbonski pogodbi in zeleni knjigi o 
teritorialni koheziji vidnejši in izrazitejši; 

C. ker se je kohezijska politika že izkazala za uspešno, saj je ustvarila pomembne vzajemne 

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0068.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0069.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0492.
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povezave z drugimi politikami Skupnosti, da bi se povečal njihov vpliv na terenu in v 
korist evropskih državljanov; vzpostavljena vzajemna vez med kohezijsko politiko ter 
raziskavami in inovacijami ter lizbonska strategija so zgodbe o uspehu, ki so že prinesle 
otipljive pozitivne rezultate,

Napredek v razpravi o prihodnosti kohezijske politike EU

1. pozdravlja glavne sklepe javnega posvetovanja o prihodnosti kohezijske politike EU, 
predstavljene v petem poročilu o napredku glede ekonomske in socialne kohezije; je 
zadovoljen zaradi velikega zanimanja za to razpravo, ki so ga pokazale različne 
zainteresirane strani s področja regionalne politike;

2. z zadovoljstvom ugotavlja, da ti sklepi v veliki meri ustrezajo stališčem, izraženim v 
resoluciji Parlamenta z dne 21. februarja 2008; poudarja, da je bila ta resolucija njegov 
prvi prispevek k tej javni razpravi;

3. ugotavlja, da stališča iz te resolucije z dne 21. februarja 2008 vsebujejo tudi zavrnitev 
vseh poskusov ponovne nacionalizacije ter zavezo o enotni politiki Skupnosti, ki bi 
morala biti tudi zmožna obravnavati skupne izzive, kot so globalizacija, podnebne in 
demografske spremembe, migracije in energetska učinkovitost, ter trdno prepričanje 
Parlamenta, da bi morala ta politika zajemati vse regije EU, saj vsakomur prinaša dodano 
vrednost, in potrebo po določitvi prednostnih nalog za financiranje iz strukturnih politik 
in ukrepov EU, pa tudi sprejetje opredeljevanja namembnosti; poudarjena pa je tudi 
potreba po vzajemnih povezavah na terenu ter celovitem pristopu med različnimi 
sektorskimi politikami, da bi na terenu dosegli optimalne rezultate za rast in razvoj;

4. meni, da je teritorialna kohezija osrednjega pomena za razvoj evropske kohezijske 
politike; zato meni, da je razprava o zeleni knjigi o teritorialni koheziji neposredno 
povezana s prihodnjo reformo evropske regionalne politike; 

Ocena zelene knjige o teritorialni koheziji

5. toplo pozdravlja sprejetje zelene knjige o teritorialni koheziji, saj je to odgovor na 
zahtevo, ki jo je Evropski parlament dolgo ponavljal; v celoti sprejema odločitev, da se 
bo analiza teritorialne kohezije nadaljevala, saj je že dolgo v ospredju vseh razprav o 
regionalni politiki, čeprav lizbonska pogodba še ni ratificirana; 

6. meni, da zeleni knjigi manjka ambicij, saj v njej teritorialna kohezija ni jasno predeljena, 
zato tudi ne pripomore prav močno k razumevanju tega novega koncepta; obžaluje tudi, 
da v zeleni knjigi ni pojasnjeno, kako bo teritorialna kohezija vključena v sedanji okvir 
kohezijske politike in kako naj bi začela delovati v novem programskem obdobju; 

7. pozdravlja analizo v zeleni knjigi, kjer so opredeljeni trije ključni koncepti, ki bi morali 
biti pri razvijanju teritorialne kohezije v središču: koncentracija, povezovanje in 
sodelovanje; meni, da lahko ti koncepti omogočijo rešitev za nekatere temeljne ovire za 
skladen razvoj Unije, na primer za negativne posledice koncentracije gospodarskih 
dejavnosti, neenakosti glede dostopa do trgov in storitev zaradi oddaljenosti ter delitev 
zaradi meja med državami članicami, pa tudi regijami;
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8. pozdravlja sproženo javno razpravo o teritorialni koheziji, kakor je bilo zahtevano v 
zeleni knjigi; mani, da je uspešnost vseh javnih posvetovanj neposredno povezana s kar 
največjo udeležbo različnih zainteresiranih strani in civilne družbe; poziva pristojne 
nacionalne in lokalne organe, naj brez odlašanja razširijo ustrezne informacije, da bi 
povečali ozaveščenost o pomembnosti tega novega koncepta; 

9. meni, da je osrednjega pomena za razvoj teritorialne kohezije uskladitev vseh sektorskih 
politik Skupnosti z močnim ozemeljskim vplivom; zato obžaluje, da je zadevna analiza v 
zeleni knjigi omejena na navajanje teh politik EU, ne da bi ponudila načine, kako 
izboljšati sinergijo med njimi, ali celo metode za dejansko merjenje ozemeljskega vpliva 
teh politik;

10. soglaša s pristopom, da se navedbe morebitnih proračunskih in finančnih posledic 
teritorialne kohezije ne vključijo v zeleno knjigo in javno razpravo; meni, da bi bila 
tovrstna analiza prezgodnja, dokler ta koncept ni jasno opredeljen in dokler ga vse 
zainteresirane strani ne razumejo; predlaga, naj se ti vidiki vključijo v prihodnje finančne 
perspektive;

Analiza koncepta teritorialna kohezija

11. sprejema stališče iz zelene knjige, da je namen teritorialne kohezije omogočanje 
usklajenega razvoja vsem krajem z različnimi značilnostmi in posebnostmi ter 
omogočanje državljanom, da kar najbolje izkoristijo naravne danosti različnih območij; 
poudarja, da je teritorialna kohezija prečni koncept, na katerem temelji razvoj Unije kot 
celote, saj bo raznolikost pretvorila v bogastvo vseh njenih regij; je trdno prepričan, da bi 
morala teritorialna kohezija preprečiti napovedano nesimetrično Unijo;

12. meni, da je teritorialna kohezija samostojen koncept, ki bi moral ekonomski in socialni 
koheziji dati izrazito dodano vrednost; poudarja, da bi se morale tri sestavine kohezije 
(ekonomska, socialna in teritorialna) dopolnjevati in medsebojno krepiti, obenem pa 
ohraniti vsaka svojo nalogo v okviru enotne celostne zasnove; zato meni, da ti cilji ne bi 
smeli biti v hierarhičnem razmerju;

13. pozdravlja ugotovitve študije evropskega omrežja za spremljanje prostorskega 
načrtovanja o prihodnjih razvojnih scenarijih za evropsko ozemlje do leta 2030, kjer so 
predstavljeni otipljivi podatki, ki podpirajo razpravo o oblikovanju evropske in 
nacionalnih politik, da bi ustvarili prave instrumente za preprečevanje polarizacije in 
izseljevanja z nekaterih ozemelj EU ter razvili optimalne razmere za kakovostno življenje 
državljanov;

14. poudarja, da je eden glavnih ciljev teritorialne kohezije omogočiti, da bosta napredek in 
rast na enem ozemlju prinesla koristi vsej regiji in vsemu ozemlju EU; glede tega meni, 
da so centri odličnosti in grozdi za raziskave in inovacije bistveni za gospodarsko 
uspešnost, znanstvena odkritja, tehnološke inovacije in delovna mesta ter da bi bilo treba 
spodbujati sodelovanje in prenos znanja med temi centri in regijami v njihovi bližini;
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15.  poudarja, da skupni trg odločilno prispeva k ekonomski, socialni in teritorialni koheziji; 
poudarja, kako pomembne so javne storitve za trajnosten gospodarski in družbeni razvoj, 
pa tudi, da je potreben socialno in regionalno pravičen dostop do storitev splošnega 
pomena; meni, da bi morali biti po načelu subsidiarnosti in konkurenčnem pravu EU za 
opredeljevanje, organizacijo, financiranje in spremljanje teh storitev odgovorni 
nacionalni, regionalni in lokalni organi; meni pa, da je treba v razpravo o teritorialni 
koheziji vključiti razmislek o pravičnem dostopu do storitev za državljane;

16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi, na primer gorske, otoške in redko poseljene regije; ugotavlja tudi, da se 
obmejne regije soočajo s posebnimi izzivi za politiko v smislu dostopnosti, kakovosti in 
učinkovitosti; zavrača stališče, da bi morala biti teritorialna kohezija politika, namenjena 
izključno reševanju težav teh regij; meni pa, da je treba njihovemu razvoju posvetiti 
posebno pozornost, da bi odpravili njihove omejitve in jim omogočili, da bodo učinkovito 
prispevale k skladnemu razvoju Unije kot celote; 

17. meni, da teritorialna kohezija ne bi smela biti omejena zgolj na učinke evropske 
regionalne politike na evropsko ozemlje, pač pa bi morala obravnavati tudi ozemeljsko 
razsežnost drugih sektorskih politik Skupnosti z močnim ozemeljskim vplivom; v smislu 
teritorialne kohezije poudarja, da je pomembno izboljšati vzajemno delovanje različnih 
politik Skupnosti, da bi jih uskladili in čim bolj povečali njihov ozemeljski vpliv na 
terenu; poudarja pa, da bodo politike Skupnosti vedno ostale avtonomne in da ta proces 
ne pomeni prevlade ene politike nad drugo;

Priporočila za prihodnost teritorialne kohezije

18. pričakuje, da bo javno posvetovanje prineslo jasno opredelitev teritorialne kohezije, glede 
katere bo dosežen skupen dogovor, ki ga bodo podprle in razumele vse zainteresirane 
strani s tega področja; meni, da bo ta opredelitev omogočila jasnost in preglednost in da 
bi morala biti osredinjena na dodano vrednost, ki naj bi jo teritorialna kohezija prinesla v 
tradicionalni okvir kohezijske politike; 

19. odločno poziva Komisijo, naj po izvedbi tega posvetovalnega postopka nadaljuje delo z 
objavo bele knjige o teritorialni koheziji; meni, da bo to koristno pri usklajevanju tega 
pojma, obenem pa bodo v njej predlagane konkretne določbe in ukrepi politike, ki bi 
morali biti uvedeni v zakonodajnem svežnju o strukturnih skladih za obdobje po letu 
2013; 

20. pričakuje, da bo treba koncepte koncentracije, povezovanja in sodelovanja, na katerih 
temelji analiza teritorialne kohezije iz zelene knjige, nadalje razviti in spremeniti v 
oprijemljive možnosti za politiko; nujno poziva Komisijo, naj pojasni, kako bodo ti 
koncepti vključeni v zakonodajni okvir za obdobje po letu 2013; 

21. poziva k bistveni okrepitvi cilja evropskega ozemeljskega sodelovanja za naslednje 
programsko obdobje; je prepričan o evropski dodani vrednosti tega cilja, tudi zaradi 
neposredne udeležbe regionalnih in lokalnih organov pri načrtovanju in izvajanju 
ustreznih programov čezmejnega, nadnacionalnega in medregijskega sodelovanja; v zvezi 
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s tem tudi poudarja pomembnost čezmejne razsežnosti ter ustreznih operativnih 
programov evropske sosedske politike;

22. meni, da bi se morala teritorialna kohezija razvijati kot prečno načelo, ki bo osnova vseh 
politik in ukrepov Skupnosti; meni, da bi moral biti zgled za to, kako vključiti teritorialno 
kohezijo v prihodnji razvoj vseh ustreznih politik Skupnosti, razvoj načela trajnostnega 
razvoja in varstva okolja;

23. poudarja, da je treba za teritorialno kohezijo opredeliti dodatne kvalitativne kazalnike za 
boljše oblikovanje in izvajanje ustreznih politik na terenu, pri čemer bodo upoštevane 
tudi različne ozemeljske posebnosti; poudarja pa, da ostaja BDP edino merilo za 
upravičenost do finančne pomoči iz strukturnih skladov;

24. meni, da je treba za boljše usklajevanje ozemeljskega vpliva sektorskih politik Skupnosti 
bolje razumeti in meriti učinke tega vpliva; zato poziva Komisijo, naj nadaljuje 
ocenjevanje ozemeljskega vpliva teh politik; pričakuje, da bo Komisija predstavila tudi 
konkretne načine za vzpostavitev vzajemnega dopolnjevanja med temi teritorialnimi in 
sektorskimi politikami;

25. ponavlja svojo stalno zahtevo po oblikovanju obsežne strategije EU za regije z 
geografskimi posebnostmi, ki bi jim omogočile bolje reševati svoje težave in izzive, s 
katerimi se spopadajo; meni, da bi se morala strategija EU osrediniti tudi na prilagajanje 
politike Skupnosti posebnim potrebam in bogastvu teh regij; 

26. poudarja pa, da opredelitev dodatnih kazalnikov in izvedba teritorialnih ocen ne bo smela 
povzročiti več birokracije ali zamud pri izvajanju novih politik in ukrepov, ki podpirajo 
teritorialno kohezijo; poudarja, da so zaradi vključitve teritorialne kohezije v naslednji 
sklop programov iz strukturnih skladov potrebni neposredni rezultati;

27. nujno poziva države članice, naj okrepijo svoja prizadevanja za izpolnitev ciljev iz 
naslova 4 prvega akcijskega programa za izvajanje teritorialne agende Evropske unije ter 
pridobijo znanje o teritorialni koheziji in trajnostnem prostorskem načrtovanju, oblikujejo 
perspektive in razčlenijo vplive; priznava tudi osrednjo vlogo evropskega omrežja za 
spremljanje prostorskega načrtovanja v tem procesu;

28. z velikim zanimanjem ugotavlja, da so v petem poročilu o napredku prvič izrecno 
omenjene regije v prehodnem obdobju, ki so nekje vmes med konvergenčnimi regijami in 
regijami s ciljem regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja; priznava, da je treba ločeno 
obravnavati te regije, ki so zdaj v obdobju uvajanja ali v obdobju postopnega izločanja in 
razpete med obema ciljema; poziva Komisijo, naj v smislu teritorialne kohezije vzpostavi 
obsežnejši sistem pomoči za postopen prehod za regije, ki bodo kmalu presegle prag 
75 % BDP, da bi jim omogočila jasnejši položaj in več varnosti pri razvoju;

29. meni, da bo imel celovit pristop več možnosti za uspeh, če bodo regionalni in lokalni 
organi ter druge zainteresirane strani, ki imajo splošen pregled in razumejo potrebe in 
posebnosti posameznih ozemelj, že od začetka soudeleženi pri oblikovanju in izvajanju 
razvojnih strategij za posamezna ozemlja; 
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30. priznava, da teritorialna kohezija uvaja nekaj novih zamisli o tem, kako izboljšati 
upravljanje kohezijske politike; soglaša s stališčem, da so za različne težave potrebne 
različne teritorialne ravni in da je zato prvi pogoj v procesu snovanja teritorialne kohezije 
vzpostavitev resničnega partnerstva med vsemi stranmi regionalnega in lokalnega razvoja 
na različnih ravneh; poziva Komisijo in države članice, naj si čim bolj prizadevajo razviti 
takšno ozemeljsko upravljanje na več ravneh; meni, da bi moralo biti bistvo teritorialne 
kohezije prepoznavanje ustrezne teritorialne ravni za obravnavanje posamezne politike ali 
ukrepa;

31. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

V tem samoiniciativnem poročilu je obravnavana zelena knjiga o teritorialni koheziji, vsebuje 
pa tudi nekaj splošnih premislekov o poteku razprave o prihodnji kohezijski politiki EU, 
kakor je bila predstavljena v petem poročilu o napredku na področju ekonomske in socialne 
kohezije. V njem je predstavljena analiza zelene knjige ter nekaj začetnih idej kot odziv na ta 
pomembni dokument politike. Po mnenju odbora za regionalni razvoj je pomembno, da 
Evropski parlament sprejme jasno stališče o razumevanju in vlogi teritorialne kohezije, pa 
tudi o prihodnosti regionalne politike Evropske unije.

Ozadje

Evropski parlament je v samoiniciativnem poročilu o vlogi teritorialne kohezije v 
regionalnem razvoju (poročevalec: Ambroise Guellec), sprejetem na plenarnem zasedanju 
28. septembra 2005, pozval Evropsko komisijo, naj čim prej objavi belo knjigo o teritorialni 
koheziji. S tem je jasno nakazal, da je koncept teritorialne kohezije bistven za nadaljnji razvoj 
regionalne politike EU, zato ga je bilo treba ustrezno opredeliti. Z vključitvijo teritorialne 
kohezije v lizbonsko pogodbo (člen 3 PEU in člen 174 PEU), poleg ekonomske in socialne 
kohezije, se je ta koncept dodatno utrdil, njegova opredelitev, metode in pristop pa so ostali 
nekoliko nejasni. 

Splošna razprava o teritorialni koheziji poteka že od devetdesetih let prejšnjega stoletja. Leta 
1999 se je z evropsko perspektivo prostorskega razvoja začel proces, katerega rezultat je bila 
teritorialna agenda Evropske unije, ki so jo leta 2007 sprejeli ministri EU, pristojni za 
prostorsko načrtovanje in urbani razvoj. V teh dokumentih politike je bil velik poudarek na 
vlogi, ki naj bi jo imela teritorialna kohezija pri zagotavljanju usklajenega in trajnostnega 
razvoja po vsej Uniji. Evropski parlament se je v svojem poročilu o spremljanju izvajanja 
teritorialne agende in leipziške listine (poročevalka: Gisela Kallenbach) pozitivno odzval na ta 
pristop ter ponovil svojo zahtevo po jasni opredelitvi teritorialne kohezije v nastajajoči zeleni 
knjigi na to temo. 

Potek razprave o prihodnosti kohezijske politike

Izidi javnega posvetovanja o prihodnosti evropske kohezijske politike so predstavljeni v 
petem poročilu o napredku na področju ekonomske in socialne kohezije, sestavljenem iz dveh 
delov. Parlament lahko podpre glavne sklepe posvetovalnega postopka (za katerega je bilo 
prejetih več kot 100 prispevkov), saj v celoti ustrezajo stališčem iz njegovega poročila o 
četrtem poročilu o koheziji (poročevalec: Ambroise Guellec). Med njimi sta zavrnitev vseh 
poskusov ponovne nacionalizacije ter zaveza o enotni politiki Skupnosti, ki bi morala biti 
primerna tudi za obravnavanje izzivov, kot so globalizacija ter podnebne in demografske 
spremembe. V poročilu je izraženo trdno prepričanje, da bi morala ta politika zajemati vse 
regije EU ter dodano vrednost prinašati vsem, ne le najrevnejšim konvergenčnim regijam, 
poudarjeno pa je bilo tudi, da sta potrebno vzajemno dopolnjevanje in celovit pristop med 
različnimi sektorskimi politikami, da bi dosegli najboljši rezultat za rast in razvoj na terenu.
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Vsebina zelene knjige Komisije

Evropska komisija je 6. oktobra 2008 končno sprejela zeleno knjigo o teritorialni koheziji z 
naslovom "Teritorialna raznolikost kot prednost". V njej teritorialna kohezija ni opredeljena, 
vsebuje pa poziv k obsežnemu posvetovanju z regionalnimi in lokalnimi organi, združenji, 
nevladnimi organizacijami in civilno družbo za poglobitev skupnega razumevanja tega 
novega koncepta in njegovega pomena za prihodnjo regionalno politiko EU. V ta namen je v 
njej naveden seznam konkretnih vprašanj o različnih vidikih, vključno z opredelitvijo. Javno 
posvetovanje bo potekalo do konca februarja 2009. 

Po zeleni knjigi je cilj teritorialne kohezije zagotavljanje usklajenega razvoja vseh območij 
Evropske unije ter omogočanje državljanom, da kar najbolje izkoristijo njihove naravne 
danosti. V njej je navedeno, da je treba raznolikost pretvoriti v sredstvo ter konkurenčno 
prednost, ki bo pripomogla k trajnostnemu razvoju vse EU. Glavni izziv je torej ozemljem 
pomagati, da bodo kar najbolje izkoristila svoje prednosti. Zaradi tega je v zeleni knjigi 
izražena potrditev, da sta za učinkovite rešitve potrebna celosten pristop in sodelovanje med 
različnimi organi in zainteresiranimi stranmi, poleg tega pa je posebej omenjeno, da je za 
večjo prožnost kohezijske politike in njeno večjo zmožnost prilagajanja najustreznejši ravni 
potrebnega posredovanja potrebno boljše upravljanje.

V zeleni knjigi je poudarjeno, da je treba omogočiti uravnotežen razvoj mest in podeželja, 
omenjena pa so tudi načini za preprečevanje izseljevanje prebivalstva s podeželja ter širjenja 
mest. Podrobneje so opisani trije ključni koncepti, na podlagi katerih je treba oblikovati 
posebne ukrepe politike – koncentracija, povezovanje in sodelovanje.

 Koncentracija prinaša prednosti, kot sta višja produktivnost in ustvarjalnost, ima pa tudi 
negativne učinke, zlasti v smislu okoljskih stroškov, zastojev, cen zemljišč in socialne 
izključenosti. Namen teritorialne kohezije je izkoristiti prednosti, ki izhajajo iz tega, 
obenem pa tudi preprečevati prekomerno koncentracijo rasti in omogočati lažji dostop do 
vse večjih koristi strnjenih naselij na vseh ozemljih.

 Pri povezovanju je poudarek na potrebi po prehodu v povezano Evropo s hitrim in 
učinkovitim dostopom do trgov, storitev in ljudi. To zajema transport, pa tudi 
infrastrukturo, ki je osnova za učinkovito delovanje enotnega trga – na primer 
infrastrukturo za omogočanje dostopa do zdravstva in izobraževanja, širokopasovnega 
interneta ali energetskih omrežij. Vse te povezave so po Uniji še vedno neenakomerno 
razporejene. 

 Sodelovanje je bilo vedno pomemben steber kohezijske politike. V zeleni knjigi je 
navedeno, da je treba v zvezi s tem narediti še veliko več, da bi obravnavali čezmejna 
vprašanja, ki segajo od dnevnih migracij do okolja. Sodelovanje bi moralo potekati na 
več ravneh, pritegniti pa bi bilo treba tudi nove partnerje. 

Komisija je v zeleni knjigi ugotovila tudi, da se tri vrste regij s posebnimi geografskimi 
značilnostmi (gore, otoki in redko naseljena območja) soočajo s posebnimi razvojnimi izzivi, 
ter preverila, ali so potrebni posebni ukrepi politike, da bi jih premagali. Nazadnje je 
opozorila na številne sektorske politike EU z velikim ozemeljskim vplivom (npr. promet, 
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energijo, prvi steber skupne kmetijske politike, zaposlovanje, okolje) ter poudarila, da je treba 
med njimi vzpostaviti sinergijo. 

Splošne opombe poročevalca

A. ZELENA KNJIGA
 Sprejetje zelene knjige: poročevalec pozdravlja sprejetje zelene knjige o teritorialni 

koheziji, saj je to odgovor na zahtevo, ki jo je Evropski parlament dolgo ponavljal. 
Čeprav lizbonska pogodba še ni bila ratificirana in zaradi tega teritorialna kohezija še 
nima uradne pogodbene podlage, vsebuje zelena knjiga prvo analizo tega koncepta, ki 
bo skupaj z ekonomsko in socialno kohezijo bistvena prednostna naloga Unije.

 Opredelitev: zelena knjiga je premalo ambiciozno zastavljena, saj ne vsebuje jasne 
opredelitve tega novega koncepta, kot je bilo v začetku pričakovati, kar konkretno 
pomeni dodatno zamudo pri uveljavljanju tega koncepta v praksi. Poudariti je treba, da 
Evropski parlament pričakuje jasno opredelitev pojma teritorialne kohezije na podlagi 
javnega posvetovanja, pri katerem bo dosežen splošen dogovor, ki ga bodo podprle in 
razumele vse zainteresirane strani s področja regionalne politike. 

 Javno posvetovanje: v zvezi s tem poročevalec pozdravlja začetek javnih posvetovanj 
o teritorialni koheziji. Uspeh tega procesa je neposredno povezan s čim širšo udeležbo 
različnih zainteresiranih strani ter civilne družbe v razpravi. Pomembno vlogo pri tem 
imajo tudi poslanci Evropskega parlamenta, ki morajo učinkovito prispevati k 
predstavitvi zelene knjige o teritorialni koheziji evropskim državljanom. 

 V pričakovanju objave bele knjige: poročevalec meni, da bi moral Evropski parlament 
po končanem posvetovanju odločno zahtevati objavo bele knjige o teritorialni 
koheziji. Meni tudi, da bi z objavo bele knjige omogočili pretvorbo pojma teritorialne 
kohezije v konkretne določbe, ki bi jih bilo treba uvesti z naslednjim zakonodajnim 
svežnjem o strukturnih skladih za programsko obdobje po letu 2013. 

 Finančni vidiki: poročevalec se strinja, da je treba iz potekajoče razprave izvzeti vse 
omembe proračunskih in finančnih posledic. Meni namreč, da bi moralo biti stališče 
Evropskega parlamenta omejeno na politične vidike novega cilja ter kasneje 
razmislimo, ali, kako in koliko bi ta novi koncept vplival na proračun EU za obdobje 
po letu 2013.

B. KONCEPT TERITORIALNE KOHEZIJE
Analiza novega koncepta: poročevalec meni, da je teritorialna kohezija poseben koncept, 
ki bi moral ekonomski in socialni koheziji dati oprijemljivo dodano vrednost. Tri 
sestavine kohezije (ekonomska, socialna in teritorialna) bi se morale dopolnjevati in 
medsebojno krepiti, obenem pa ohraniti vsaka svojo nalogo in enotno celostno zasnovo, 
zaradi česar razmerje med temi cilji ne bi smelo biti hierarhično. S sedanjo razpravo ne bi 
smeli poskušati le določiti dodane vrednosti teritorialne kohezije ter konkretnih koristi, ki 
jih lahko evropski državljani pričakujejo od njenega izvajanja na terenu, temveč bi morali 
tudi obravnavati, kako bo ta koncept vključen v prihodnjo regionalno politiko EU. 
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Zavračanje možnosti asimetrične Evrope: poročevalec meni, da bi se s skladnim razvojem 
Unije povečala konkurenčna prednost njenega gospodarstva. Zato je teritorialno kohezijo 
mogoče razlagati le kot prečen koncept, ki je pomemben za razvoj Unije kot celote. Izziv 
je, kako se osredotočiti na učinkovitejša sredstva za dosego tega cilja. Pri tem je posebej 
pomembno delo Evropskega omrežja za spremljanje prostorskega razvoja, saj poskuša 
predstaviti posledice različnih razvojnih modelov na ozemeljski razvoj Evropske unije. To 
delo bi moralo privesti tudi do razčlembe dodatnih kakovostnih kazalnikov za 
obravnavanje ozemeljskih posebnosti ter podpirati oblikovanje in izvajanje ustreznih 
politik na terenu.

Prenos koristi po vsej Uniji: zamisel je posebej zanimiva v zvezi z oblikovanjem centrov 
odličnosti po vsej Uniji, ki naj bi bili bistveni za gospodarski uspeh, znanstvena odkritja, 
tehnološke inovacije in delovna mesta. Spodbuditi je treba komunikacijo in prenos znanja 
med temi centri, grozdi za raziskave in inovacije ter okoliškimi regijami. Ti uspešni centri 
bi morali zagotavljati koristi, ki bi se enakomerno porazdelile po ozemlju EU, da bi se čim 
bolj povečal učinek naložb.

Čim večji izkoristek potenciala posamezne regije: za Evropsko unijo ni enega samega 
modela razvoja, ki bi enako ustrezal vsem regijam. Raznolikost Unije je pravzaprav njena 
prednost. Ugotoviti je treba prednosti vseh evropskih regij in jih izkoristiti, da bi povečali 
njihovo konkurenčnost ter zagotovili rast in blaginjo. V zvezi s tem je po mnenju 
poročevalca zelo pomemben prispevek nekdanjega finskega predsednika vlade Eska 
Ahoja v članku, ki ga je nedavno objavil časnik Financial Times (16. julija 2008). Avtor 
meni, da bi se morala Evropska unija osredotočiti na oblikovanje grozdov, podobnih 
Silicijevi dolini, na vsem svojem ozemlju. Bistveno je, da se sredstva namenijo redkim 
obstoječim grozdom, namesto da bi jih raztresli po dolgem in počez z omejenimi 
možnostmi uspeha. Z drugimi besedami, vsaka regija nima potenciala ali sredstev, da bi 
postala center odličnosti; in to ni cilj, ki bi ga morali poskušati doseči. Evropska unija bi 
morala glede tega omejiti svoj pristop. 

Krepitev cilja evropskega teritorialnega sodelovanja: neizpodbitna evropska dodana 
vrednost tega cilja je že bila nesporno dokazana. Še en dober znak za prihodnji razvoj tega 
cilja politike je neposredna udeležba regionalnih in lokalnih organov pri načrtovanju in 
izvajanju ustreznih programov čezmejnega, nadnacionalnega in medregijskega 
sodelovanja. V zvezi s tem bi bilo treba poudariti tudi pomembnost čezmejne razsežnosti 
ter ustreznih operativnih programov evropske sosedske politike. Za regionalno politiko 
EU je to zgodba o uspehu in v naslednjem programskem obdobju bi jo bilo treba bistveno 
okrepiti.

Regije s posebnimi geografskimi značilnostmi: v zeleni knjigi o teritorialni koheziji so 
navedeni posebni razvojni cilji predvsem v treh vrstah regij: gorskih, otoških in redko 
poseljenih. Evropski parlament je že večkrat pozval, da je treba pripraviti celovito 
strategijo, s katero bodo lahko te regije premagale težke in trajne naravne in demografske 
ovire. Njihovemu razvoju je treba nameniti posebno pozornost, zato da bi zagotovili 
usklajen razvoj Unije ter dosegli teritorialno kohezijo. Vendar bi poročevalec ob tem želel 
poudariti, da teritorialna kohezija ostaja prečen koncept, ki velja za vse regije EU; ni ga 
mogoče razlagati kot novo politiko za regije s posebnimi geografskimi značilnostmi. 
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Ozemeljski vpliv sektorskih politik Skupnosti: poročevalec je razočaran, ker je prav ta del 
zelene knjige omejen na naštevanje politik EU z močnim ozemeljskim vplivom, pri čemer 
pa teritorialna kohezija ni navedena kot glavni cilj ali osnovni pogoj za njihov razvoj. 
Evropski parlament je že večkrat izrazil podporo celovitemu pristopu vseh ukrepov in 
politik EU na terenu. Z vidika politike lahko utemeljujemo, da ta zamisel v celoti sovpada 
s potrebo po usklajevanju ozemeljskega učinka vseh sektorskih politik skupnosti na 
posameznem ozemlju. Obenem pa je treba upoštevati, da Evropski parlament s 
poudarjanjem ozemeljske razsežnosti drugih sektorskih politik EU ne želi zmanjšati 
pomena in neodvisnosti regionalne politike EU. Ravno nasprotno, cilj celovitega pristopa 
je kar najbolj povečati učinek strukturnih posegov na terenu v korist evropskih 
državljanov. 

Ozemeljsko upravljanje: v zeleni knjigi je navedeno, da je za uspešno izvajanje kohezijske 
politike v prihodnje bistveno, da se izboljša ozemeljsko upravljanje. Na podlagi sklepov iz 
poročila o upravljanju in partnerstvu na nacionalni in regionalni ravni ter osnovi za 
projekte na področju regionalne politike, ki ga je 18. septembra 2008 sprejel Evropski 
parlament (poročevalec: Jean Marie Beaupuy) se bo poročevalec osredinil na potrebno 
spodbujanje sistema upravljanja na več ravneh ter po določitvi ustrezne teritorialne ravni, 
na kateri bi bili ukrepi učinkovitejši na različnih stopnjah načrtovanja in izvajanja 
programov. Seveda bo ustrezno upoštevan tudi pomen oblikovanja novih ozemeljskih 
partnerstev, ki morajo biti v središču vseh zadevnih analiz zelene knjige. 

Regije v prehodnem obdobju: poročevalec ugotavlja, da je Komisija v petem poročilu o 
napredku prvič izrecno omenila regije v prehodnem obdobju, ki so nekje vmes med 
konvergenčnimi regijami in regijami s ciljem regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja. 
Zdi se, da je to prvi poskus za ločeno obravnavanje teh regij, ki so zdaj v obdobju uvajanja 
ali v obdobju postopnega izločanja, razpete med obema ciljema. Poročevalec v kontekstu 
teritorialne kohezije popolnoma podpira ta pristop, saj bodo te regije dobile jasnejši status, 
predvsem pa bo potrjeno, da je treba zasnovati in uveljaviti bolj celovit sistem postopne 
prehodne pomoči za regije, ki bodo kmalu presegle prag upravičenosti 75 % BDP.

V zeleni knjigo o teritorialni koheziji so navedena tudi številna druga vprašanja, ki jih je 
treba upoštevati, na primer dostop do storitev splošnega pomena ali oblikovanje dodatnih 
kazalnikov, da bi bolje spremljali značilnosti in usmeritve teritorialne kohezije. V poročilu 
so navedena poročevalčeva stališča o tem. 

Sklep

V poročilu so predstavljena številna stališča o ustreznih sporočilih Komisije, pa tudi predlogi 
za Komisijo, države članice ter regionalne in lokalne organe o pripravi podlage za boljše 
razumevanje, kaj bi lahko bila teritorialna kohezija in kaj bi bile njene koristi za vse, ki 
sodelujejo pri vključevanju ozemeljske razsežnosti v kohezijsko politiko.

Pričakuje se tudi, da bo v poročilu usklajeno stališče Evropskega parlamenta in stališče iz 
vseevropske razprave o teritorialni koheziji, saj bo ta razprava bistveno vplivala na prihodnost 
regionalne in kohezijske politike po letu 2013 ter na obliko strukturnih skladov v naslednjem 
programskem obdobju. 
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