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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o najboljši praksi na področju regionalne politike in ovirah za uporabo sredstev iz 
strukturnih skladov
(2008/2061(INI))

Evropski parlament,

– 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 Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 
2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj2,

– ob upoštevanju členov 158 in 159 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta iz Lizbone z dne 23. in 24. marca 2000, 

– 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 sporočila Komisije z naslovom Regije za gospodarsko spremembo 
(KOM(2006)0675),

– ob upoštevanju študije tematskega sektorja za strukturno in kohezijsko politiko o 
najboljših postopkih na področju regionalne politike ter ovirah za uporabo sredstev iz 
strukturnih skladov,

– ob upoštevanju javne predstavitve, ki jo je odbor Evropskega parlamenta za regionalni 
razvoj organiziral 17. julija 2008,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenja Odbora za proračun (A6-
0000/2009),

A. ker sodi kohezijska politika v Evropski uniji med najpomembnejša področja politike, ne 
le v smislu finančnih sredstev, ampak predvsem zaradi njenega pomena za socialno, 
ekonomsko in teritorialno kohezijo Evropske unije ter razvoja skupno 268 regij,

B. ker se regije v Evropski uniji soočajo z dokaj podobnimi izzivi: globalizacijo in z njo 
povezanim pospešenim gospodarskim prestrukturiranjem, odpiranjem trgovinskih 

                                               
1 UL L 239, 1.9.2006, str. 248.
2 UL L 210, 31.7.2006, str. 1.
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odnosov, posledicami tehnološke revolucije, razvojem na znanju temelječega 
gospodarstva, demografskimi spremembami ter povečanim priseljevanjem,

C. ker kohezijska politika spričo izzivov ne more v polnosti razviti svojega potenciala, da bi 
premagala te izzive, saj se potencialni prosilci za pomoč srečujejo z velikimi ovirami pri 
uporabi strukturnih sredstev Evropske unije, kot so: 

− velike birokratske ovire,
− preobsežni ter težko razumljivi pravilniki,
− nepregledna pravila sofinanciranja,
− majhne možnosti za izmenjavo izkušenj med nosilci projektov ter 
− zelo majhne možnosti medregionalnega usklajevanja, 

D. ker številne sedanje nepravilnosti na področju kohezijske politike izhajajo iz obstoječih 
ovir,

Odprava ovir 
1. poziva Komisijo, naj za odpravo naštetih ovir: 

− dolgoročno zastavi merila za ocenjevanje projektov, ki se sofinancirajo s sredstvi iz 
strukturnih skladov Evropske unije,

− inovativnih projektov ne ocenjuje po istih merilih kot druge projekte, temveč zanje 
pripravi posebna merila ocenjevanja, ki so prilagojena inovativni naravi projektov in 
v bistvu dopuščajo višjo stopnjo napak,

− najdaljši rok, do katerega je treba za primer kontrole Evropske komisije hraniti 
projektno dokumentacijo, s sedanjih desetih let skrajša na tri leta,

− pavšalnih zneskov za tehnično pomoč ne uporablja le za projekte, ki prejemajo 
sredstva evropskega socialnega sklada, ampak vključi tudi tiste, ki so sofinancirani iz 
evropskega sklada za regionalni razvoj;

2. v zvezi s tem priporoča Evropski komisiji, naj naredi korak naprej in razvije usklajen 
pristop do medregionalne izmenjave najboljše prakse z namenom, da bi akterji na 
področju kohezijske politike lahko črpali iz izkušenj drugih;

Splošna in tematska merila za razširjanje najboljše prakse
3. odobrava pristop iz pobude Regije za gospodarsko spremembo, da bi prvič ugotovili, kaj 

je najboljša praksa, in to javno potrdili z vsakoletnim podeljevanjem nagrade RegioStars, 
ter drugič, da bi pripravili spletno stran za najboljšo prakso;

4. kritizira pomanjkanje preglednosti v zvezi z objektivno podlago Evropske komisije za 
ugotavljanje najboljše prakse;

5. poziva Komisijo, naj glede na zelo različno rabo pojma „najboljše prakse“ ter pogosto 
vzporedno uporabljenih pojmov „dobre prakse“ in „zgodbe o uspehu“ pripravi jasen 
seznam meril, posebej prilagojenih kohezijski politiki, na podlagi katerih bi najboljšo 
prakso na tem področju razlikovali od tiste pri drugih projektih;

6. priporoča Komisiji, naj pri ugotavljanju najboljših praks upošteva naslednje točke: 
− kakovost projekta, 
− upoštevanje načela partnerstva, 
− trajnostni vidik ukrepa,
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− spoštovanje načela enakih možnosti,
− inovativnost projekta, 
− učinkovitost uporabe sredstev, 
− trajanje projekta do začetka izvajanja,
− strogo upoštevanje časovnega in organizacijskega vidika pri izvajanju projektov
− pomemben vpliv na regijo ali EU na splošno,
− prenosljivost projekta v smislu njegove uporabe tudi v drugih regijah Evropske unije;

7. priporoča, da se na podlagi analize številnih projektov iz številnih regij Evropske unije 
določijo dodatni dejavniki za ugotavljanje najboljše prakse na področju kohezijske 
politike, ki so posebej pomembni za nadaljnji razvoj posameznih regij kot tudi celotne 
Evropske unije, zanje pa je značilna tudi velika raznolikost na ravni izvajanja;

8. za področje raziskav in razvoja/inovacij priporoča naslednje dejavnike:

− kvalitativno pomembne naložbe v znanost in raziskave,
− povezave med gospodarstvom in znanostjo, 
− povezave med znanstvenimi in raziskovalnimi inštituti,
− razvoj in/ali nadaljnji razvoj v prihodnost usmerjene tehnologije;

9. za področje varstva okolja, varstva podnebja in trajnostne energetske politike priporoča 
naslednje dejavnike:

− ukrepi za zaščito posebej ogroženih območij, ki so prilagojeni tem območjem 
(občutljivost),

− ohranjanje in učinkovita uporaba omejenih surovin, 
− odgovorno ravnanje s surovinami,
− znatno povečanje energetske učinkovitosti, 
− znatno zmanjšanje porabe energije,
− povečanje deleža obnovljivih virov energije,
− ukrepi za zmanjšanje emisij CO2, 
− metode in/ali postopki za ohranjanje omejenih ali ogroženih surovin;

10. za področje ustvarjanja kakovostnih delovnih mest priporoča naslednje dejavnike:
− izboljšanje delovnih razmer,
− odpiranje v prihodnost usmerjenih delovnih mest,
− povečanje produktivnosti,
− krepitev konkurenčnosti,
− odpiranje delovnih mest, ki niso vezana na eno lokacijo, 
− uporaba sodobnih informacijskih in komunikacijskih medijev;

11. za področje vseživljenjskega učenja priporoča naslednje dejavnike: 

− izboljšanje kakovosti pogojev usposabljanja in povečanje ponudbe, zlasti glede 
možnosti posebej prikrajšanih ali ogroženih skupin prebivalstva, 

− tesnejša povezava med usposabljanjem in izobraževanjem, 
− spodbujanje kvalitativno in kvantitativno prilagojenih projektov na področju 

izobraževanja, 
− uvedba in uporaba sodobne tehnologije in postopkov,
− spodbujanje in ohranjanje pripravljenosti za izobraževanje, 
− spodbujanje odločanja za nadaljnji študij;
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12. za področje integriranega razvoja mest priporoča naslednje dejavnike:
− večja združljivost javnega prevoza (javni potniški promet), pešcev in avtomobilskega 

prometa,
− povečanje podjetniških naložb, doseganje in ohranjanje varne zaposlenosti ter 

izboljšanje družbenega življenja, 
− oživitev opuščenih mestnih zemljišč, 
− izboljšanje kakovosti življenja v mestu;

13. za področje demografskega razvoja priporoča naslednje dejavnike:

− dostop do storitev, ki ni omejen glede na lokacijo, 
− ukrepi za pridobitev kvalificiranih delavcev,
− ukrepi za vključitev starejših delavcev;

14. za področje čezmejnega sodelovanja priporoča naslednje dejavnike:

− kvalitativno in kvantitativno povečanje čezmejnih stikov, 
− izgradnja trajnejših mrež oz. dolgoročnejšega sodelovanja,
− uskladitev različnih sistemov in postopkov, 
− vključitev novih partnerjev,
− zagotovitev finančne neodvisnosti,
− dolgoročnejši čezmejni prenos in izmenjava znanja,
− skupni razvoj potenciala partnerskih regij, 
− infrastrukturne povezave med partnerskimi regijami;

15. za področje javno-zasebnih partnerstev priporoča naslednja dejavnika: 
− kvalitativno izboljšanje izvajanja projektov,
− hitrejše izvajanje projektov;

16.  v zvezi s prihodnjo uporabo pojmov najboljša praksa, dobra praksa ter zgodba o uspehu 
poziva Evropsko komisijo, naj s pomočjo dejavnikov izdela jasno in pregledno razdelitev 
oz. členitev za namene opisa projektov, ki bo skladna z zgornjimi označbami;

Izmenjava najboljše prakse
17. poziva Evropsko komisijo, naj organizira izmenjavo najboljše prakse prek mreže regij, ki 

bi jo sama usklajevala;
18. priporoča Komisiji, da ob upoštevanju sedanjega upravnega okvira vzpostavi ustrezno 

službo znotraj generalnega direktorata za regionalno politiko, ki bi za doseganje 
dolgoročne, neprekinjene, zanesljive in uspešne izmenjave najboljše prakse na področju 
kohezijske politike v sodelovanju z mrežo regij poskrbela za ocenjevanje, zbiranje ter 
izmenjavo najboljše prakse ter kot stalna kontaktna točka bila na razpolago tako za stran 
ponudbe kot povpraševanja;

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

Regionalna in strukturna politika spadata med najpomembnejša področja politike v Evropski 
uniji. To ni razvidno le iz finančnih sredstev, ampak predvsem iz njunega pomena za socialno, 
ekonomsko in teritorialno kohezijo Evropske unije ter razvoj skupno 268 regij. Regije v 
Evropski uniji se pogosto soočajo z zelo podobnimi izzivi. Spopadati se morajo z 
globalizacijo in z njo povezanim pospešenim gospodarskim prestrukturiranjem, odpiranjem 
trgovinskih odnosov, posledicami tehnološke revolucije, razvojem na znanju temelječega 
gospodarstva, demografskimi spremembami ter povečanim priseljevanjem.

Ovire pri izvajanju strukturnih skladov 
Čeprav je namen strukturne politike Evropske unije podpreti regije pri premagovanju izzivov, 
se potencialni prosilci za pomoč soočajo z velikimi ovirami glede uporabe strukturnih 
sredstev Evropske unije. Pri tem gre za velike birokratske ovire, preobsežne ter težko 
razumljive pravilnike z zgolj kratkoročno ali srednjeročno veljavnostjo ali nepregledna 
pravila sofinanciranja. 
Tako morajo nosilci projektov projektno dokumentacijo zaradi birokracije hraniti več kot 
deset let, da bi jih lahko po potrebi predložili ob kontroli Komisije. To pravilo pomeni 
pretirano birokratsko breme zlasti za male projekte. Da bi to breme čim bolj zmanjšali in 
odpravili birokracijo, Evropski parlament poziva, da je treba to obdobje skrajšati na tri leta.
Poleg birokratskih ovir predlagateljem projektov včasih izrazito primanjkuje tehnične opreme, 
ki je zelo pomembna za izvedbo projekta. Medtem ko so za projekte, ki se sofinancirajo iz 
evropskega socialnega sklada, na voljo pavšali za tehnično pomoč, to ne velja za tiste, ki 
prejemajo sredstva iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Zaradi tega Evropski parlament 
poziva Evropsko komisijo, naj pavšalne zneske za tehnično pomoč odobri tudi za projekte, ki 
se sofinancirajo iz evropskega sklada za regionalni razvoj.
Poleg tega imajo projekti v zvezi z merili Evropske komisije za ocenjevanje še eno težavo, saj 
ta niso dolgoročno določena. Zaradi negotovosti, ki jo to povzroča odgovornim za projekte, 
Evropski parlament poziva Evropsko komisijo, naj določi merila za ocenjevanje, ki bodo 
veljala dlje časa, ter naj projekte ocenjuje na podlagi meril, ki so veljala v času njihovega 
izvajanja. Merila, ki jih je določila Evropska komisija, so med drugim vedno bolj 
problematična tudi pri inovativnih projektih, in sicer zato, ker se zanje uporabljajo enaka 
merila za ocenjevanje kot pri drugih projektih. To ni pravično do tistih inovativnih projektov, 
pri katerih je zaradi njihove narave nevarnost, da bo prišlo do napak ali celo do neuspeha, 
veliko večja kot pri drugih projektih. Evropski parlament ob upoštevanju lizbonskega cilja, da 
naj bi Evropska unija postala najbolj inovativen gospodarski prostor na svetu, priporoča, da bi 
tem projektom dopustili višjo stopnjo napak. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da 
bodo inovativne zamisli v kali zatrte, kar bi škodilo uresničevanju lizbonskega cilja in 
pomenu kohezijske politike v Evropski uniji.

Nadaljnja ovira za učinkovito uporabo sredstev iz strukturnih skladov so majhne možnosti za 
izmenjavo izkušenj med nosilci projektov ter neznatne možnosti za medregionalno 
usklajevanje. Če bi premagali to veliko oviro za nosilce projektov, pa tudi za regije, bi jim s 
tem že v kratkem roku omogočili odpravo birokratskih ovir ter razumevanje obstoječih 
pravilnikov ali nepreglednih pravil za sofinanciranje.
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Najboljša praksa: pristop za odpravo obstoječih ovir 
Ena možnost za premostitev teh ovir ter z njimi pogosto povezanih nepravilnosti pri uporabi 
kohezijskih skladov Evropske unije je razvoj usklajenega pristopa do medregionalne 
izmenjave najboljše prakse, s čimer bi regionalnim akterjem omogočili, da črpajo iz izkušenj 
drugih. To je cilj tega poročila. Toda pri tem se zastavljajo vprašanja tako glede vsebine kot 
organizacije. Med najpomembnejšimi je opredeliti, kaj je najboljša praksa. Sicer se ta pojem 
uporablja pogosto in na številnih področjih – deloma tudi vzporedno s pojmoma dobra praksa 
in zgodba o uspehu –, vendar še ni jasne in enoznačne opredelitve. Tako na primer generalni 
direktorat Evropske komisije za regionalno politiko v okviru pobude Regije za gospodarsko 
spremembo s podeljevanjem nagrade RegioStars določa, kaj je najboljša praksa, in o njej –
med drugim prek interneta – obvešča tudi javnost. Toda izbor zaenkrat poteka nepregledno in 
na podlagi objektivnih meril, ki niso natančno opredeljena. 

Splošna in tematska merila za ugotavljanje najboljše prakse 
V zvezi z obstoječimi izzivi je za področje strukturne politike Evropske unije mogoče določiti 
dejavnike, ki bi lahko prispevali k opredelitvi najboljše prakse. Evropski parlament za to 
priporoča naslednje točke: 

− kakovost projekta, 
− upoštevanje načela partnerstva, 
− trajnostni vidik ukrepa,
− spoštovanje načela enakih možnosti,
− inovativnost projekta, 
− učinkovitost uporabe sredstev ter 
− trajanje projekta do začetka izvajanja,
− strogo upoštevanje časovnega in organizacijskega vidika pri izvajanju projektov
− pomemben vpliv na regijo ali EU na splošno,
− prenosljivost projekta, tj. možnost njegove uporabe tudi v drugih regijah Evropske unije. 

Za področja kohezijske politike, ki so zelo pomembna za posamezne regije, pa tudi za 
nadaljnji razvoj Evropske unije kot celote, zanje pa so značilni tudi zelo različni pristopi k 
izvajanju, je treba pri ugotavljanju najboljše prakse poleg splošnih upoštevati tudi posebne 
dejavnike, in sicer na osmih področjih. 

 raziskave in razvoj/inovacije
− kvalitativno pomembne naložbe v znanost in raziskave
− povezava med gospodarstvom in znanostjo 
− povezanost znanstvenih in raziskovalnih inštitutov  
− razvoj in/ali nadaljnji razvoj v prihodnost usmerjene tehnologije

 varstvo okolja – varstvo podnebja – trajnostna energetska politika
− ukrepi za zaščito posebej ogroženih območij, ki so prilagojeni posameznim območjem 

(občutljivost)  
− varstvo in učinkovita uporaba omejenih surovin 
− odgovorno ravnanje s surovinami,
− znatno povečanje energetske učinkovitosti 
− znatno zmanjšanje porabe energije
− povečanje deleža obnovljive energije
− ukrepi za zmanjševanje CO2
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− metode in/ali postopki za ohranjanje omejenih ali ogroženih surovin  

 ustvarjanje kakovostnih delovnih mest
− izboljšanje delovnih razmer
− odpiranje v prihodnost usmerjenih delovnih mest
− povečanje produktivnosti
− krepitev konkurenčnosti
− odpiranje delovnih mest, ki niso vezana na eno lokacijo
− uporaba sodobnih informacijskih in komunikacijskih medijev 

 vseživljenjsko učenje
− izboljšanje kakovosti pogojev izobraževanja in povečanje ponudbe, zlasti glede možnosti 

posebej prikrajšanih ali ogroženih skupin prebivalstva 
− tesnejša povezava med usposabljanjem in izobraževanjem
− spodbujanje kvalitativno in kvantitativno prilagojenih projektov na področju 

izobraževanja 
− uvedba in uporaba sodobne tehnologije in postopkov
− spodbujanje in ohranjanje pripravljenosti za izobraževanje 
− spodbujanje odločanja za nadaljnji študij

 integrirani razvoj mest 
− večja združljivost javnega potniškega prometa, pešcev in avtomobilskega prometa
− povečanje podjetniških naložb, doseganje in ohranjanje zaposlenosti in izboljšanje 

družbenega življenja 
− oživitev opuščenih mestnih zemljišč 
− izboljšanje kakovosti življenja v mestu

 demografski razvoj
− uporaba postopkov splošnega dostopa do storitev, ki ni omejen glede na lokacijo (npr. z 

vzpostavitvijo platform informacijske tehnologije na področju zdravstvene oskrbe, z e-
učenjem itd.) 

− ukrepi za pridobitev/povečanje števila kvalificiranih delavcev
− ukrepi za vključitev starejših delavcev

 čezmejno sodelovanje
− povečanje čezmejnih stikov (kvalitativno in kvantitativno)
− izgradnja trajnejših mrež/dolgoročnejšega sodelovanja
− uskladitev različnih sistemov/postopkov 
− vključitev novih partnerjev
− zagotovitev finančne neodvisnosti
− trajnejši čezmejni prenos in izmenjava znanja
− skupni razvoj potenciala partnerskih regij 
− infrastrukturne povezave med partnerskimi regijami 

 javno-zasebna partnerstva
− kvalitativno izboljšanje izvajanja projektov
− hitrejše izvajanje projektov
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V zvezi z uporabo pojmov dobra praksa in zgodba o uspehu, ki se pogosto uporabljata 
vzporedno s pojmom najboljša praksa, Evropski parlament Komisiji predlaga, da na podlagi 
teh dejavnikov pripravi jasno in pregledno razdelitev oz. razvrstitev, ki bi pripomogla k 
razlikovanju med njimi. 

Izmenjava najboljše prakse 
Za izmenjavo najboljše prakse je z organizacijskega vidika več možnosti. Po eni strani bi bilo 
možno, da bi nosilci projektov sami vzpostavili in vzdrževali mrežo, po drugi strani pa bi 
izmenjava lahko potekala brez mreže, in sicer v okviru generalnega direktorata za regionalno 
politiko. 

Glede na naloge, povezane z izmenjavo, kot je vrednotenje najboljše prakse, se Evropski 
parlament – ob upoštevanju sedanjega upravnega okvira – zavzema za vzpostavitev posebne 
službe znotraj generalnega direktorata Evropske komisije za regionalno politiko, ki bi v 
sodelovanju z mrežo regij poskrbela za ocenjevanje, zbiranje in izmenjavo najboljše prakse 
ter bila kot stalna kontaktna točka na razpolago tako za stran ponudbe kot povpraševanja. Po 
njegovem mnenju je le s tem modelom mogoče doseči dolgoročnejšo, trajnejšo, zanesljivejšo 
in uspešnejšo izmenjavo najboljše prakse na področju kohezijske politike Evropske unije. 

Projekti za opredelitev dejavnikov najboljše prakse (izbor)

raziskave in razvoj/inovacije
− laserji za mikroobdelovanje in diagnosticiranje (Litva)
− NaMLab – laboratorij za nanoelektronske materiale (Nemčija)
− raziskave ogljikovih materialov (Slovaška)

varstvo okolja – varstvo podnebja – trajnostna energetska politika
− Center odličnosti okoljske tehnologije (Slovenija) 
− MOBIZENT – centrala za mobilnost, Burgenland (Avstrija) 
− rekonstrukcija čistilne naprave (Slovaška)

ustvarjanje kakovostnih delovnih mest
− „Brainhunt“– tekmovanje za najboljši poslovni načrt (Estonija)
− izgradnja inštituta Fraunhofer za celično terapijo in imunologijo (Nemčija)
− razvoj orodij za upravljanje znanja v malih in srednjih podjetjih (Avstrija) 

vseživljenjsko učenje
− strokovnjaki za biotehnologijo – Nemčija
− razvoj usposabljanja in okolje za usposabljanje, center za poklicno usposabljanje Narva, 

Estonija
− ljudje za sodobno poslovno okolje – Slovaška

integriran razvoj mest 
− razvoj problematičnega mestnega območja „Leipziger Osten“ (Nemčija)
− projekt povečanja centra Parque de las Ciencias v Granadi (Španija)
− izboljšanje urbanistične podobe kraja Hörnum (Nemčija)

demografski razvoj
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− upravljanje človeških virov v obrtništvu (Nemčija)
− TELEWORK (Estonija) 
− BSR e-zdravje – integrirane regionalne strukture zdravstvenega varstva: e-zdravje v regiji 

Baltskega morja (DE- DK- SE- NO- FI- LT- PL)

čezmejno sodelovanje
− ECRN - European Chemical Regions Network (ES - DE - EST - PL - NL - IT - UK)
− Baltic Sea Virtual Campus (DE- DK- SE- FI- LV- LT- RU- PL)
− New Hansa (DE - DK - SE - FI - LV - LT - PL)

javno-zasebna partnerstva
− „Brainhunt“– tekmovanje za najboljši poslovni načrt (Estonija)
− NaMLab – laboratorij za nanoelektronske materiale (Nemčija)
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