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POVZETEK

Evropska unija (v nadaljevanju EU) namenja velik del svojih sredstev ciljem kohezijske
politike. Poglavitni cilj kohezijske politike je zmanjševanje razlik med območji EU –
doseganje gospodarske in socialne kohezije. To je zelo pomembno za usklajeno delovanje
skupnega trga. Od leta 2004 je tudi Slovenija upravičena do črpanja sredstev iz
kohezijskih skladov. V diplomskem delu je predstavljena kohezijska politika Evropske unije
ter instrumenti njenega delovanja. Predstavljena je tudi implementacija predpristopne
pomoči v državah JV Evrope na področju čezmejnega sodelovanja. Predstavljena bo tudi
predpristopna pomoč novim članicam JV Evrope. Slovenija je kljub začetnim težavam
uspešno zaključila prvo finančno obdobje 2004-2006, kot tudi koriščenje predpristopne
pomoči. Pomembno pa je, da si je nabrala pomembne izkušnje za novo finančno obdobje
2007-2013, v katerem je Sloveniji namenjenih štirikrat več finančnih sredstev kot v
prejšnjem obdobju. Na podlagi storjenih napak pri samem črpanju predpristopne pomoči
se je Slovenija kot zdajšnja kandidatka veliko naučila in napak ne bo več ponavljala. Za
uspešno črpanje predpristopne pomoči za kandidatke Jugovzhodna Evropa (JVE) je
glavnega pomena dobro pripravljen projekt, ki seveda mora biti ustrezno izveden v
predpisanem roku. Če se bodo kandidatke tega načela držale, bodo lahko v letih pred njim
bolje izkoriščale predpristopno pomoč. Lahko pa rečem, da se iz leta v leto povečuje
predpristopna pomoč na področju čezmejnega sodelovanja, kar pa je ključnega pomena
za dobre in kakovostne sosedske odnose ter za življenje ljudi na teh mestih.

Ključne besede: Evropska unija, strukturni skladi, Kohezijski sklad, kohezijska politika, EU,
JV Evropa.
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SUMMARY
European Union cohesion policy: Slovenia and Eastern Europe
The European Union devotes much of its funding objectives of cohesion policy. The main
objective of cohesion policy is to reduce disparities between areas of the EU - to achieve
economic and social cohesion. This is very important for the harmonious functioning of
the common market. Since 2004, Slovenia also eligible for funding under the Cohesion
Fund. This thesis has presented the European Union Cohesion policy, instruments of its
action. We present the implementation of pre-accession assistance in SEE countries in
cross-border cooperation. It will also pre-accession assistance to new members of SE
Europe. Slovenia, despite initial difficulties successfully completed the first financial period
2004‒2006, as well as benefit from prepristopne assistance. It is important that he has
accumulated valuable experience for the new financial period 2007‒2013, in which
Slovenia has allocated four times more funding than in the previous period. On the basis
of errors made in pre-accession aid disbursement checks, Slovenia and the current
candidates have learned much that errors will not be repeated. The successful extraction
of the pre-accession aid to candidate SEE is the main importance of well-prepared project,
which of course must be satisfactorily completed within the prescribed period. If the
candidate will adhere to this principle will be in front of him better izkoriščevale IPA. You
can say that from year to year pre-accession aid in cross-border cooperation, which is
crucial for good neighborly relations and quality and people's lives in these cities.
Key words: European Union, Structural funds, Cohesion Fund, Cohesion Policy, SE Europe.
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UVOD

Z vstopom v Evropsko unijo (EU) si je Slovenija zagotovila pravico do črpanja sredstev
Kohezijskega sklada (KS), ter ostalih instrumentov kohezijske politike EU. Navedeni skladi
predstavljajo osrednje finančne instrumente kohezijske politike EU, s katero le-ta prispeva
k zmanjševanju gospodarskih in socialnih razlik med regijami znotraj enotnega
evropskega trga ter spodbuja njihov uravnotežen in trajnostni razvoj.
Slovenija je z vstopom v EU pridobila pravico do črpanja evropskega denarja. Pred
vstopom v EU je dobivala predpristopno pomoč iz programov PHARE, ISPA in SAPARED, ki
je bila namenjena usposabljanju odgovornih organov za upravljanje s strukturnimi skladi
ter Kohezijskim skladom. Slovenija je deležna pomoči EU že od leta 1992, ko je začela
sodelovati v programu Phare. Ta program predstavlja predpristopni instrument, ki se je
zaključil s pristopom Slovenije k EU. Eno izmed glavnih področji programa Phare
predstavlja čezmejno sodelovanje, kjer je Slovenija sodelovala s sosednjimi državami pri
skupnih projektih. Vsekakor spada čezmejno sodelovanje v okvir programa Phare, ki je
pripomoglo k približevanju stopnje razvitosti Slovenije s sosednjimi državami in hkrati
omogočilo udejstvovanje pri skupnih projektih.
Leta 2007 je predpristopni program Phare nadomestil program IPA, s katerim je prav tako
namenjena predpristopna pomoč državam kandidatkam. Ena izmed glavnih značilnosti
programa IPA je približevanje stopnje razvitosti in čezmejno sodelovanje Makedonije,
Turčije in Hrvaške kot tudi ostalih kandidatk. Eden izmed programov, ki ga pokriva
predpristopni instrument Phare, je temeljiteje predstaviti program čezmejnega
sodelovanja – Phare CBC, zlasti področja sodelovanja in spremembe, ki jih članstvo
zahteva od svojih kandidatk.

Problemi in predmet raziskovanja s postavljenimi hipotezami
Pri pripravi dela sem predpostavljal, da v Evropski uniji obstajajo razlike pri črpanju
predpristopne pomoči v JVE. Kot predmet raziskovanja se bom osredotočil predvsem na
Slovenijo v času od leta 2000 do 2004 ter trenutne kandidatke: Makedonijo, Hrvaško ter
Turčijo. Osredotočil se bom predvsem na pripravo projektov in črpanje sredstev za
čezmejno sodelovanje. Čezmejno sodelovanje je eden ključnih programov vseh treh
kandidatk. Na podlagi tega bom postavil tri hipoteze, ki jih bom raziskoval skozi diplomsko
delo.
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Hipoteza 1: Sloveniji izkušnje pri črpanju predpristopne pomoči koristijo pri črpanju
sredstev EU.
Hipoteza 2: Glavni razlog za slabše črpanje predpristopne pomoči je bilo nedoseganje
ciljev in slabo pripravljeni projekti.
Hipoteza 3: Črpanje iz programa čezmejnega sodelovanje je pri kandidatkah boljše, kot
ga je imela Slovenija.
Namen in cilji raziskave
Za temo diplomskega dela sem se odločil, ker je Kohezijska politika EU še vedno zelo
aktualna tema. Sredstva iz kohezijskih skladov so namenjena zmanjševanju razvojnega
zaostanka Slovenije kot tudi njenih regijskih področij. Kohezijski sklad je poseben sklad, ki
skrbi za financiranje projektov na področju varstva okolja, prometne infrastrukture v
državah članicah. V diplomskem delu bom predstavil delovanje posameznih instrumentov
za zmanjšanje razlik v EU in tudi Sloveniji. Predstavil bom implementacijo finančne pomoči
iz EU. Podrobneje bom pogledal in analiziral predpristopno pomoč, ki jo je porabila
Slovenija pred vključitvijo v EU. Osredotočil se bom predvsem na čezmejno sodelovanje
Slovenije s sosednjimi državami. Analiziral bom čezmejno sodelovanje držav kandidatk, in
sicer Turčije, Makedonije in Hrvaške, ki so v podobnem stanju, kot je bila Slovenija leta
2000. Osredotočil se bom na samo predpristopno pomoč, tako pri Sloveniji, ki jo je že
izkoristila, kot tudi pri ostalih državah kandidatkah (države JVE). EU želi svojo
gospodarsko in politično moč povečati s širitvijo na države JVE. Žal pa države JVE
(ne)uspešno koristijo predpristopna financiranja s strani EU.
»Veliko je ciljev, ki jih je mogoče doseči samo skupaj. Naloge si delijo Evropska unija,
države članice in njihove regije ter lokalni organi.« Berlinska deklaracija, marec 2007.
Ocena dotlej opravljenih raziskav
Slovenija je leta 2004 z vključitvijo postala upravičena do črpanja kohezijskih sredstev.
Pred tem pa je prejemala pomoč EU iz okvira predpristopne pomoči ter programov , in
sicer: PHARE, ISPA in SAPARD.
Slovenija je vstopila v programsko obdobje 2000-2006 leta 2004, njeno »učno«
programsko obdobje pa je trajalo dve leti. Raziskave, ki so bile opravljene na podlagi
njene uspešnosti, so bile dokaj spodbudne, saj si je Slovenija v tem obdobju nabrala
izkušnje na področjih izbire projektov in prijavnih postopkov. Na področju Slovenije so bile
opravljene raziskave pri čezmejnem sodelovanju tako z Italijo kot tudi z Avstrijo. Njena
bistvena vloga v preteklih letih je bila zelo pomembna predvsem na področju razvoja
Slovenije, izkušnje s pripravljanjem projektov na ta program pa so postale zelo dragocene
za bodoče črpanje iz strukturnih skladov.
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Opravljenih raziskav na področju primerjave predpristopne pomoči iz programa IPA v JV
Evropi in raziskave glede predpristopne pomoči članicam kandidatkam na področju
čezmejnega sodelovanja nisem zasledil v slovenski literaturi,zato sem se te raziskave lotil
v diplomskem delu.
Metode dela
Pri izdelavi diplomskega naloge bom uporabil nekatere makroekonomske raziskave, ki se
ukvarjajo s proučevanjem obnašanja in delovanja na območju Evropske unije in Slovenije.
V okviru deskriptivnega pristopa bom uporabil naslednje metode raziskovanja:
‒ metodo deskripcije,
‒ komperativno metodo,
‒ metodo kompilacije.
Pri načinu zbiranja, urejanja in obdelave podatkov sem uporabil elektronske vire in tiskano
gradivo.
Strnjen opis predvidenih poglavij
Diplomsko delo je sestavljeno iz več sklopov. V prvem delu bom na splošno predstavil
kohezijsko politiko EU. Osredotočil se bom na finančno perspektivo obdobij 2000̵‒2006 in
2007‒2013. Podrobneje bom predstavil instrumente za izvajanje kohezijske politike ter
načela in cilje implementacije kohezijske politike EU. V tretjem sklopu bom predstavil
izvajanje predpristopne pomoči Slovenije do leta 2004 iz programa Phare, Ispa in Sapard.
V četrtem poglavju bom predstavil predpristopne pomoči s strani EU JV Evropi. Obenem
se bom dotaknil tudi predstavitve predpristopne pomoči Sloveniji in njene zadolžitve pred
vstopom v EU. V zadnjem poglavju bom izvedel primerjavo čezmejnega sodelovanja
Slovenije do leta 2004 s kandidatkami JVE, in sicer Turčije, Makedonije in Hrvaške.
Osredotočil se bom predvsem na to, kako so uspešne pri koriščenju predpristopne pomoči
za čezmejno sodelovanje.
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2

PREDSTAVITEV KOHEZIJSKE POLITIKE EVROPSKE UNIJE

Cilj kohezijske politike je doseči trajnostni in enakomerni razvoj vseh članic Evropske
unije, kar vključuje tudi njene regije. Kohezijska politika Evropske unije deluje na sistemu
finančne solidarnosti. Prispevki posameznih držav članic se porazdelijo v manj razvite
regije. Za programsko obdobje 2000‒2006 so ti transferji znašali 213 milijard EUR
oziroma 1/3 evropskega proračuna (195 milijona EUR je bilo namenjenih za štiri
strukturne sklade in 18 milijona EUR za Kohezijski sklad).
»Več rasti in delovnih mest za vse regije in mesta Evropske unije« se glasi slogan
programskega obdobja 2007‒2013. V teh letih bo ob podpori regionalnih načrtov za rast
in spodbujanje novih delovnih mest namenjenih 308 milijard EUR, kar bo s pomočjo
kohezijskih instrumentov največja naložba EU doslej. 82 % vseh sredstev bo dodeljenih
cilju konvergence, v okviru katerega so do sredstev upravičene najrevnejše države članice
in regije. V ostalih regijah bo približno 16 % sredstev regionalnih skladov namenjenih
podpori inovacijam, trajnostnemu razvoju, boljši dostopnosti in projektom usposabljanja v
okviru cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja. Preostalih 2,5 % bo na voljo za
čezmejno, transnacionalno in medregijsko sodelovanje v okviru cilja Evropskega
teritorialnega sodelovanja.

2.1

ZGODOVINSKI PREGLED KOHEZIJSKE POLITIKE EU

Začetek kohezijske politike sega v leto 1957, ko so države podpisale Rimsko pogodbo, ki
že v uvodu napoveduje krepitev gospodarske skupnosti kot sredstvo usklajenega razvoja
in zmanjševanja razlik med regijami. Sledila je ustanovitev posameznih skladov, in sicer:
leta 957 Evropski socialni sklad (ESS), leta 1962 Evropski kmetijski in jamstveni sklad
(EKUJS), leta 1975 Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in leta 1992 Kohezijski
sklad. Omenjeni skladi prispevajo k uresničevanju glavnih ciljev regionalne politike, to so
konvergenca, regionalna konkurenčnost in zaposlovanje ter evropsko teritorialno
sodelovanje (SVRS, 2009, str. 8).
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Tabela 1: Podrobnejši pregled zgodovine razvoja kohezijske politike

1957

Države so podpisale Rimsko pogodbo, ki že uvodoma poudarja krepitev
gospodarske skupnosti kot sredstvo usklajevalnega razvoja in zmanjševanja razlik
med regijami. Ustanovljen je bil Evropski socialni sklad (ESS).

1958

Ustanovljen je bil Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS).

1975

Ustanovljen je bil Evropski regionalni sklad (ESRR), ki naj bi porazdelil del
evropskega proračuna med najrevnejše regije skupnosti.

1986

Enotna Evropska listina (Single European Act) je postavila temelje za kohezijsko
politiko, ki naj bi premostila težave enotnega trga predvsem v južnih, manj razvitih
državah.

1989‒1993 Evropski svet v Bruslju je februarja 1988 oznanil začetek delovanja solidarnostnih
skladov (danes jih imenujemo strukturni skladi) in zanje namenil 68 milijard ECU
(cene iz leta 1997).
1992

Maastrichtska pogodba, ki je začela veljati 1993, je določila kohezijo kot eno od
prednostnih nalog Unije poleg gospodarske in denarne unije ter enotnega trga. Na
podlagi tega je bil ustanovljen Kohezijski sklad za podporo projektom na področju
okolja in prometa v najbolj zaostalih državah članicah.

1994‒1999 Evropski svet se je v Edinburgu (decembra 1992) odločil, da bo skoraj 200 milijard
evrov, to je tretjino celotnega proračuna EU, namenil za financiranje sistema
strukturnih skladov. Obstoječim skladom pa se je pridružil še poseben finančni
instrument za ribištvo (FIUR). Evropski svet je v Berlinu marca 1999 prinesel
prelomnico oziroma reformo strukturnih skladov in prilagoditev ukrepov v
Kohezijskem skladu. Skladi naj bi v programskem obdobju 2000-2006 dobili več
kot 30 milijard evrov letno, kar presega 213 milijard evrov v celotnem obdobju.
Programa predpristopne pomoči ISPA in SAPARD se pridružita programu PHARE, ki
obstaja že od leta 1989 in je namenjen ekonomskemu in socialnemu razvoju ter
varovanju okolja držav kandidatk srednje in vzhodne Evrope.
2000‒2001 Evropski svet je v Lizboni marca 2000 sprejel strategijo, ki se je osredotočila na
zaposlovanje in na podlagi te strategije naj bi Unija do leta 2010 postala najbolj
konkurenčno dinamično in na znanju temelječe gospodarstvo na svetu. Evropski
svet je v Gothenburgu junija 2001 dopolnil to strategijo s trajnostnim razvojem.
2002

Na Evropskem svetu v Kopenhagnu decembra 2002 so sprejeli sporazum o pogojih
za sprejem desetih novih držav članic v Unijo.

2004

Evropska komisija je 18. februarja predstavila svoje predloge za reformo
kohezijske politike za obdobje 2007-2013. Novo partnerstvo za kohezijo:
približevanje, konkurenčnost in sodelovanje. Evropska unija se je 1. maja razširila
z desetimi novimi članicami: Ciprom, Češko, Estonijo, Madžarsko, Latvijo, Litvo,
Malto, Poljsko, Slovaško in Slovenijo.

2007

Evropska unija se je 1. januarja razširila z dvema novima članicama: Bolgarijo in
Romunijo.
Vir: SVRS, 2009, str. 9
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2.2

KOMU JE NAMENJENA KOHEZIJSKA POLITIKA

Kohezijska politika je skupek politik, ki stremijo h gospodarski, socialni in teritorialni
konvergenci na ravni EU. Regionalna politika je usmerjena na konvergenco zaostalih regij.
Strukturna politika pa je politika zastavitve in upravljanja s ključnimi mehanizmi, tako
imenovanimi strukturnimi skladi, za doseganje cilja kohezije (Bučar, 2007, str. 12).
Najpomembnejši cilj strukturne politike je vodenje skupne politike za zmanjševanje
ekonomskih in socialnih razlik med posameznimi državami članicami. Izvajanje te politike
omogoča prenos sredstev v višini 35 odstotkov proračuna EU, pretežno iz bogatih držav
članic v manj razvite regije. Države članice se skupaj z Evropskim parlamentom dogovorijo
o večletnih razvojnih programih, ki predstavljajo dogovor o ključnih prednostnih nalogah
in okvirih proračunskih odhodkov EU (Adamič, 2006, str. 10).

2.3

FINANČNA PERSPEKTIVA 2000‒2006

Marca leta 1999 so vodje držav članic v Berlinu dosegli dogovor za programsko obdobje
od leta 2000 do leta 2006. Za to programsko obdobje je Evropska unija namenila 260
milijard EUR. 213 milijard EUR je bilo namenjenih petnajstim državam članicam, od tega
195 milijard EUR za ukrepe štirih strukturnih skladov ter 18 milijard EUR za Kohezijski
sklad. Preostalih 47 milijard EUR pa je bilo namenjenih predvsem kandidatkam za članstvo
v EU.
V spodnji tabeli je prikazana razporeditev sredstev strukturnih skladov med petnajst držav
članic v novem programskem obdobju. Skupnost je tem državam namenila prehodno
pomoč za lažji prehod v stanje, ko do strukturnih pomoči tudi dejansko ne bodo več
upravičene.
V okviru Enotnega dokumenta za programsko obdobje 2004-2006 je bilo za Slovenijo
konec decembra 2008 narejena spodnja statistika porabljenih razpoložljivih sredstev:
• razpisanih za 372,1 milijona EUR ali 116 %;
• podpisanih pogodb za 347,1 milijonov EUR ali 108,2 %;
• iz državnega proračuna izplačanih 340,8 milijonov EUR ali 106 %;
• na plačilni organ (Ministrstvo za finance RS) posredovanih zahtevkov za povračilo v
vrednosti 217,7 milijonov EUR ali 95,8 %;
• povračil iz proračuna EU za 189,9 milijonov EUR ali 83,6 %. (UMAR)
Vse to pa je tudi dobro razvidno iz spodnjega grafa.
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Graf 1: Statistika porabe denarja v Sloveniji za programsko obdobje 2004‒2006 (v
milijonih EUR)

Vir: Lastna izvedba.
Tabela 2: Strukturna sredstva namenjena posamezni državi članici EU v programskem
obdobju 2000‒2006 (milijonih evrov)

Država članica

Celotna sredstva

Delež (%)

Avstrija

1,473

0,80

Belgija

1,829

1,00

Danska

0,745

0,40

Finska

1,836

1,00

Francija

14,62

8,00

Grčija

20,961

11,40

Irska

3,088

1,70

Italija

28,484

15,55

0,078

0,04

28,165

15,00

Nizozemska

2,635

1,40

Portugalska

19,029

10,40

Španija

43,087

23,50

Švedska

1,908

1,36

15,635

8,50

183,564

100

Luksemburg
Nemčija

Združeno kraljestvo
Skupaj

Vir: Structural Actions 2000‒2006, 2000, str. 19.
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Na vrhunskem zasedanju Evropskega sveta v Koebenhavnu 13. decembra 2002 so se
zaključila pristopna pogajanja Slovenije z EU. Na področju strukturne in kohezijske politike
EU je Slovenija v obdobju 2004-2006 dobila pravice črpanja iz strukturnih skladov v višini
236,8 milijona EUR in iz kohezijskega sklada 168,6 milijona EUR. V okviru strukturnih
skladov je za izvajanje čezmejnega sodelovanja, medregionalnega in transregionalnega
sodelovanja pobude Interreg Slovenija dobila 21 milijonov EUR ter za izvajanje pobude
Equal 6,3 milijona EUR.

2.4

FINANČNA PERSPEKTIVA 2007‒2013

V novi finančni perspektivi 2007-2013 je evropska komisija predlagala usmeritev
kohezijske politike k smernicam prenovljene Lizbonske pogodbe in Göteborške
strategije, ki zajemajo vzpostavitev konkurenčnega in rastočega, na znanju
temelječega gospodarstva ter evropsko strategijo zaposlovanja (Lajh, 2006,129).

Cilj Konvergenca (skupno 81,54 % vseh kohezijskih sredstev, oziroma 251,163 milijard
€) je namenjen:
• najmanj razvitim regijam, kjer bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v
obdobju 2000‒2002 ne presega 75 % povprečja EU25, to je 70,51 % sredstev iz
cilja Konvergenca oziroma 177,083 milijard EUR;
• kohezijskim državam, kjer države članice ne dosegajo 90 % bruto nacionalnega
dohodka (BND) EU v obdobju 2001‒2003, to je 23,22 % oziroma 58,308 milijard
EUR.

Cilj Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje (skupno 15,95 % vseh kohezijskih sredstev
oziroma 49,128 milijard EUR) je namenjen:
• regijam, ki presegajo 75 % BDP/prebivalca EU25 v obdobju 2000-2002 in niso
statistično prizadete regije, to je 78.86 % sredstev iz cilja Regionalna
konkurenčnost in zaposlovanje oziroma 38,742 milijard EUR.

Cilj Evropsko teritorialno sodelovanje (skupno 2,52 % vseh kohezijskih sredstev
oziroma 7,75 milijard EUR) je namenjen:
• čezmejnemu sodelovanju regij na ravni NUTS III ob notranjih in nekaterih
zunanjih mejah EU, to je 73,86 % sredstev iz cilja Evropsko teritorialno
sodelovanje oziroma 5,576 milijard EUR;
• transnacionalnemu sodelovanju (seznam teh območij bo sprejela Evropska
komisija), to je 20,95 % oziroma 1,582 milijard EUR;
• medregionalnemu sodelovanju (predvsem mrežnemu povezovanju in izmenjavi
izkušenj) celotnega območja EU, to je 5,19 % oziroma 392 mio EUR.
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V programskem obdobju 2007-2013 bodo ESRR, ESS in Kohezijski sklad prispevali k trem
ciljem: Konvergenca (ESRR; ESS in Kohezijski sklad), Regionalna konkurenčnost in
zaposlovanje (ESRR, ESS) ter Evropsko teritorialno sodelovanje (ESRR). Regije, katerih
BDP je pod 75 % regijskega povprečja EU, so upravičene do cilja Konvergence, medtem
ko imajo vse druge regije dostop do cilja Regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja.
Geografska upravičenost regij do cilja Evropskega teritorialnega sodelovanja zadeva
čezmejne regije ali regije na območjih transnacionalnega sodelovanja (Regionalna politika,
2006).
Tabela 3: Cilji kohezijske politike EU v novi finančni perspektivi 2007‒2013

Cilji

Skladi, ki podpirajo cilj

Konvergenca
Regionalna
konkurenčnost
zaposlovanje
Evropsko
sodelovanje

Predvidena sredstva

ESRR, ESS, Kohezijski sklad

81,45 % 251,163 mrd €

ESRR, ESS

15,95 % 49,128 mrd €

ESRR

2,52 % 7,75 mrd €

in

teritorialno

Vir: SVLR – Cilji kohezijske politike, 2008.

Poudariti je treba, da so ključna načela kohezijske politike EU programiranje, partnerstvo
ter sofinanciranje in vrednotenje, ki se še naprej uporabljajo tudi v programskem obdobju
2007–2013.
Načelo programiranja pomeni, da se sredstva strukturnih skladov dodeljujejo na podlagi
razvojnih programov in da je njihovo usmerjanje načrtovano ter programirano. Postopek
programiranja za dodelitev sredstev EU med končne uporabnike v obdobju 2007-2013, je
naslednji:
1. oblikovanje proračuna,
2. sprejem strateškega dokumenta za kohezijsko politiko,
3. oblikovanje državnih razvojnih načrtov,
4. usklajevanje razvojnega načrta med posamezno državo članico in Komisijo,
5. nacionalni strateški referenčni okvir,
6. operativni programi,
7. izvedba posameznega projekta,
8. upravljanje, spremljanje in ocenjevanje programov.
Načelo partnerstva je bistveno za izvajanje Evropske kohezijske politike. Vključuje tesno
sodelovanje med Komisijo, organi oblasti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni v
državah članicah ter drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in telesi v posameznih
fazah obdobja izvajanja strukturnih skladov.
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Partnerstvo se izvaja na dveh bistvenih ravneh med Evropsko komisijo in državo članico
ter med partnerji znotraj države članice. Na željo države članice so lahko v sodelovanje, ki
se nanaša na pripravo, financiranje, spremljanje in ovrednotenje pomoči, vključene
regionalne in lokalne oblasti, ekonomski in socialni partnerji ter druge interesne skupine, v
novem finančnem obdobju 2007-2013 pa še mestne oblasti, civilna družba, nevladne
organizacije, naravovarstvene organizacije in institucije, katerih naloga je uveljavljanje
enakosti med moškim in žensko.1
Sredstva Kohezijskega sklada se lahko aktivirajo šele ob ustreznem sofinanciranju
projektov s strani zasebnega in javnega sektorja. Za razliko od strukturnih skladov pri
Kohezijskem skladu ni zahtevana dodatnost sredstev, kar pomeni, da lahko države
sprejemnice s sredstvi Kohezijskega sklada nadomestijo financiranje že obstoječih
izdatkov za upravičene infrastrukturne in okoljske projekte.

2.5

INSTRUMENTI IZVAJANJA KOHEZIJSKE POLITIKE EU

Kohezijski skladi so finančni instrumenti kohezijske politike EU. Ustanovljeni so bili z
namenom, da podpirajo razvoj predvsem tistih evropskih regij, ki zaradi različnih vzrokov
zaostajajo v razvoju. Cilj kohezijskih skladov pa je zmanjšati te razlike in ustvariti okolje za
enakomeren in uravnotežen razvoj vseh držav in regij EU.
Kohezijski skladi predstavljajo pomemben delež evropskega proračuna in združujejo
sredstva za financiranje razvojnih programov v posameznih članicah, obenem pa osnovni
instrument za financiranje investicij v posameznih regijah (Požarnik, 2008, str. 64).
Finančna pomoč Kohezijskih skladov je zamišljena v več različnih oblikah ter naj bi se
dodeljevala po kriterijih, ki so vnaprej določeni, hkrati pa naj bi bila odločitev razdeljena
glede na težo posameznega problema po posameznih regionalnih in socialnih področjih.
Pri tem naj bi se upoštevala finančna sposobnost države članice glede na njeno
blagostanje, težo pomembnosti ukrepov za celotno Evropsko unijo ter težo ukrepov glede
na regionalni vidik in na posebne značilnosti predlaganih ukrepov.
Pravna podlaga za črpanje je Uredba Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu, ki določa skupna
načela, mehanizme in standarde za izvajanje strukturne politike v obdobju 2007-2013.
Splošno Uredbo (ES) dopolnjujejo podobne uredbe. Na tej točki lahko omenim tudi
prednostne naloge regionalnih skladov, ki so naslednje:
Cilj 1: Pomoč regijam, ki zaostajajo v razvoju;
Cilj 2: Podpora gospodarskemu in socialnemu preoblikovanju industrijskih,
podeželskih, mestnih in ribiških območij s strukturnimi problemi;
1

11. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
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Cilj 3: Modernizacija sistemov za usposabljanje in spodbujanje zaposlovanja.
Poleg opredelitve posameznih ciljev je nujno omeniti tudi razlike med upravičenostjo
posameznih regij EU glede na posamezne cilje. Cilj 1 namreč določa, da so regije
upravičenke tiste, katerih BDP ne presega 75 % povprečja EU, regije izven evropske
celine (Francoski prekomorski departmaji, Azori, Madeira in Kanarski otoki) ter redko
poseljene regije Švedske in Finske. Cilj 2 po drugi strani določa, da so do sredstev
strukturnih skladov upravičena področja, ki se soočajo s spremembami industrijskega in
storitvenega sektorja, podeželska področja s slabšajočim se položajem, urbana področja v
težavah in področja, odvisna od ribištva, ki se soočajo z ekonomsko depresijo. Tretji cilj se
za razliko od ostalih ciljev osredotoča na prilagajanje in modernizacijo politik in sistemov
izobraževanja, treninga in zaposlovanja (Grilj, 2006, str. 13).
Regionalni skladi:
• Evropski sklad za regionalni razvoj, ESRR (angl. European Regional Development
Fund, ERDF), prispeva k zmanjševanju razlik v gospodarski in socialni razvitosti
evropskih regij z vlaganjem v proizvodnjo, infrastrukturo, zdravstvo in
izobraževanje.
• Evropski socialni sklad, ESS (angl. European Social Fund, ESF), namenja sredstva
predvsem razvoju človeških potencialov, prispeva k zmanjševanju nezaposlenosti,
spodbuja zaposlovanje in razvijanje podjetništva ter vlaganje v znanje in skrbi za
enakost možnosti in socialno vključenost vseh na trg delovne sile.
• Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad, EKUJS (angl. European
Agricultural Guidance and Guarantee Fund, EAGGF), namenja sredstva
gospodarskemu prestrukturiranju kmetijstva in razvoju podeželja.
• Finančni instrument za usmerjanje ribištva, FIUR (angl. Financial Instrument for
Fisheries Guidance, FIFG), namenja sredstva vzpostavljanju ravnovesja med
ribolovnimi viri in njihovim izkoriščanjem, ohranjanju konkurenčnosti ribištva in
oživljanju območij, ki so odvisna od ribištva.

Slika 1: Instrumenti kohezijske politike

Vir: Mrak, 2004, str. 36.
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2.5.1 Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
Evropski sklad za regionalni razvoj, eden od štirih regionalnih skladov Evropske unije, je
bil ustanovljen leta 1975 za odpravljanje najpomembnejših regionalnih razlik znotraj
Evropskih skupnosti (ES), še posebej tistih, ki so nastale zaradi prevlade kmetijskih
dejavnosti, industrijskega prestrukturiranja in strukturne nezaposlenosti. V nekaterih
državah članicah so manj razvite regije pridobile veliko sredstev, ki so jim jih namenjale
ES (na primer sosednja Italija, katere nerazviti jug je bil ob koncu 70-ih let upravičen do
40 % sredstev, ki jih je Italija črpala iz ESRR). Prioritete in resursi za posamezne regije so
se spreminjali, še posebej z vključevanjem novih držav članic v 80-ih in 90-ih letih (Štoka,
2007 str. 1).
Evropski sklad za regionalni razvoj je namenjen krepitvi ekonomske in socialne kohezije
ter pomoči pri odpravljanju največjih razvojnih neravnovesij v regijah Skupnosti. ESRR
tako prispeva k zmanjševanju vrzeli med stopnjami razvitosti različnih regij. Gre za regije z
najbolj omejenimi možnostmi, vključno s podeželskimi in mestnimi območji, nazadujoče
industrijske regije, območja z geografskimi in naravnimi ovirami, kot so otoki, gorska
območja, redko poseljena območja in mejne regije. Pri tem ESRR izvaja prednostne
naloge Skupnosti, zlasti potrebo po krepitvi konkurenčnosti in inovativnosti, ustvarjanju in
ohranjanju trajnih delovnih mest ter zagotavljanju trajnostnega razvoja (VLRS za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj ESRR).

2.5.2 Evropski socialni sklad (ESS)
Evropski socialni sklad je najstarejši regionalni sklad EU, katerega temeljni namen je
prispevati k uresničevanju skupne evropske strategije zaposlovanja. Je eden
najpomembnejših finančnih instrumentov EU za razvoj človeških virov in zmanjševanje
brezposelnosti. Sredstva Evropskega socialnega sklada so na eni strani namenjena
posameznikom za njihovo (ponovno) vključevanje na trg dela, izboljšanje izobrazbe,
poklicno in strokovno usposabljanje ter izboljšanje zaposljivosti, razvoju znanosti, raziskav
in tehnologije, na drugi strani pa razvoju struktur in sistemov izobraževanja, zaposlovanja
in podjetništva (Cvetek, 2007, str. 1).
Glavni namen ESS ostaja spodbujanje zaposlovanja v EU. Trenutno se več kot 200
milijonov delavcev v Evropi sooča z novimi izzivi – zahtevami po novih znanjih in
spretnostih, povečano uporabo informacijske tehnologije v delovnih procesih,
globalizacijo, s težavami mladih pri iskanju prve zaposlitve, staranjem evropskega
prebivalstva ipd. ESS predstavlja glavni element Strategije EU za rast in delovna mesta, ki
je usmerjena k izboljševanju kakovosti življenja državljanov EU, tako da jim nudi boljše
znanje skozi izobraževanja in usposabljanja ter posledično tudi boljše možnosti za
zaposlitev. Državam članicam pomaga, da evropsko delovno silo in države članice bolje
pripravi za nove, globalne, izzive. Pri tem ESS posebno pozornost namenja invalidnim
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osebam, migrantom, manjšinam in drugim marginalnim skupinam, ki se težje vključujejo
na trg dela. V programskem obdobju 2007-2013 bo iz omenjenega sklada državam
članicam EU in regijam za doseganje omenjenih ciljev razdeljeno približno 75 milijard EUR.
(VRLS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ESS).
Trenutno programsko obdobje ESS traja od 2007 do 2013 pod sloganom »Vlagajmo v
ljudi«. V tem obdobju je sklad vložil okoli 75 milijard € – skoraj 10 % proračuna EU – v
projekte, ki pospešujejo zaposlovanje. Financira se šest posebnih prednostnih področij:
• Izboljšanje človeškega kapitala (34 % celotnega financiranja).
• Izboljšanje dostopa do zaposlitve in trajnosti (30 %).
• Povečanje prilagodljivosti delavcev, podjetij in podjetnikov (18 %).
• Izboljšanje socialne vključenosti oseb z omejenimi možnostmi (14 %).
• Krepitev institucionalne usposobljenosti na nacionalnih, regionalnih in lokalnih
nivojih (3 %).
• Aktiviranje reform na področju zaposlovanja in vključevanja (1 %).
V posamičnih regijah je dejanska porazdelitev sredstev odvisna od lokalnih in regionalnih
prednostnih nalog. Vseh šest prednostnih področij se uporablja tako za konvergenco kot
regionalno konkurenčnost in cilje zaposlovanja; vendar konvergenčne regije po navadi
dajejo prednost izboljšanju človeškega kapitala. Razporeditev sredstev iz ESS državam
članicam za obdobje 2007‒2013 je prikazano v tabeli 2.
Pri izvajanju strukturnih skladov se ne upoštevajo le vsebinske usmeritve strukturnega
sklada, pač pa tudi skupne horizontalne prednostne naloge. Zato imajo pri izvajanju
Evropskega socialnega sklada prednost dejavnosti (programi in projekti), ki smiselno
vključujejo naštete dejavnike ali so v celoti namenjeni zagotavljanju naštetega:
• enakost možnosti,
• trajnostni razvoj,
• informacijska družba.

2.5.3 Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS)
Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS), ki je bil ustanovljen že leta
1964, je eden največjih regionalnih skladov Evropske unije. Njegove glavne naloge so
spodbujanje povezanosti kmetijstva in podeželja, izboljševanje konkurenčnosti kmetijstva,
gospodarsko prestrukturiranje in ohranjanje poseljenosti podeželskih območij, ustvarjanje
razmer, ugodnih za doseganje enakovrednosti dohodka kmečkega prebivalstva, varovanje
okolja ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine podeželja. Sklad je sestavljen iz dveh
oddelkov, usmerjevalnega in jamstvenega.

13

Jamstveni oddelek namenja sredstva okolju prijaznejšim načinom kmetovanja in spodbuja
trajnostno gospodarjenje s podeželskimi območji ter naravnimi viri. Ukrepi, ki jih izvajamo
v Sloveniji v okviru tega oddelka, so zapisani v dokumentu Program razvoja podeželja
2004‒2006.
Usmerjevalni oddelek zagotavlja sredstva za izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in
živilskega sektorja. Programska osnova za črpanje sredstev tega dela sklada (47.138.186
EUR do leta 2006) je Enotni programski dokument 2004‒2006 (EPD). V njem je kot 3.
prednostna naloga opredeljeno prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva. V letih
2004‒2006 smo v Sloveniji izvajali 5 ukrepov, katerih temeljni namen je bil:
• povečati učinkovitost in konkurenčnost sektorja,
• prilagoditi se zahtevam skupnega trga EU,
• spodbujati dodatne (alternativne) vire dohodka na podeželju,
• spodbujati varnost in kakovost živilskih izdelkov,
• skrbeti za ohranjanje gozdov in njihov trajnostni razvoj (Perpar, 2007, str. 1).
Tabela 4: Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad ‒ EKUJS

EVROPSKI KMETIJSKI USMERJEVALNI IN JAMSTVENI SKLAD - EKUJS
Ukrepi ‒ USMERJEVALNI ODDELEK

Ukrepi ‒ JAMSTVENI ODDELEK

1) tradicionalni

1) spremljajoči

*investicije na kmetijska gospodarstva

*zgodnje upokojevanje

*pomoč mladim kmetom

*podpora območjem z omejenimi možnostmi za
kmetijstvo

*predelava in trženje kmetijskih
proizvodov

*kmetijsko-okoljski ukrepi

*izobraževanje

*pogozdovanje

*gospodarski ukrepi

2) v novih državah članicah
*tehnična pomoč
*pomoč poloskrbljenim kmetom
*podpora prilagajanju standardov
Vir: Lastna izvedba.

Nova Evropska zakonodaja2 predvideva za obdobje 2007–2013 nekatere bistvene
spremembe na področju kmetijske strukturne politike.

2

Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005.
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Novi Evropski sklad za kmetijstvo in razvoj podeželja (ESKRP) bo nadomestil EKUJS,
vendar ne bo spadal med strukturne sklade. Kljub temu bodo kmetijska območja, ki se
bodo prestrukturirala, še vedno v celoti financirali strukturni skladi, koordiniral pa ESKRP.
Kajti večji del evropske kmetijske politike podpira bogatejše in uspešnejše kmete,
usmerjevalni sklad oziroma ESKRP v novem finančnem obdobju podpirata področja v manj
razvitih regijah, kar povzroča dodatna neravnovesja in neenakomeren regionalni razvoj.

2.5.4 Strukturni sklad za področje ribištva (ESR)
Ta finančni instrument je prvotno deloval v okviru Kmetijskega sklada. Ribiška politika EU
je bila nekoč pretežno usmerjena v modernizacijo proizvodnih zmogljivosti (obnovo in
menjavo plovil ter razvoj sladkovodnega in morskega ribogojstva). Pretirana zmogljivost
ribiških flot je ob omejevanju ribolova, ki naj bi ohranjalo ribolovne vire v Evropi, privedla
do slabšanja ekonomskega položaja ribolovne dejavnosti. Neugodne posledice politike so
se odrazile predvsem na obalnih območjih, ki so bolj odvisna od ribolova. Zato so leta
1993 uvedli samostojen regionalni sklad za podporo ribiškemu sektorju. Spodbudil naj bi
učinkovito prilagajanje ribištva in ribogojstva spreminjajočim se ekonomskim, tržnim ter
okoljskim zahtevam in drugim spremembam (Perpar,2007, str. 73).
Glavni cilji sklada so predvsem:
• prizadevanje za trajnostno ravnovesje med ribolovnimi viri in njihovim
izkoriščanjem;
• krepitev konkurenčnosti gospodarskih subjektov v ribiški panogi in razvoj
stabilnega podjetništva v tem sektorju;
• povečanje dodane vrednosti izdelkov ribištva in ribogojstva ter izboljšanje
učinkovitosti trženjskega spleta in
• oživljanje področij, odvisnih od ribištva in marikulture.
V Sloveniji v letih 2004-2006 izvajamo dva ukrepa, opredeljena v Enotnem programskem
dokumentu 2004-2006. Z ukrepi, za katere je (od leta 2006) na voljo 2.374.720 EUR
finančnih sredstev sklada ESR, naj bi:
• izboljšali varnost in življenjske pogoje ribičev,
• izboljšali konkurenčnost in zagotovili trajnostno rabo ribolovnih virov v
Jadranskem morju,
• uvajali okolju prijazno tehnologijo za gojenje rib,
• povečali proizvodnjo s posodobitvijo obstoječih zmogljivosti,
• spodbujali večjo ponudbo in porabo rib,
• izboljšali trženje rib in ribiških izdelkov ter
• uskladili kakovost predelave rib s standardi EU.
V novem finančnem obdobju 2007-2013 bo Evropski sklad (ESR) nadomestil Finančni
instrument za usmerjanje ribištva (FIUR) in ne bo več, podobno kot ESKRP, spadal med
strukturne sklade. Ribiška območja, ki se bodo prestrukturirala, bodo še vedno v celoti
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financirali strukturni skladi, koordiniral pa ESR. Nova uredba Sveta o Evropskem skladu za
ribištvo3 celo razširja nabor možnih ukrepov v okviru prednostnih osi, ki obsegajo področje
morskega ribištva, ribogojstva, predelave in trženja, do skupnih ukrepov za ureditev
pristanišč in razvoj obalnih območij, kar povzroča preveliko razpršenost ukrepov in s tem
pričakovano učinkovitost. Poudarek je na okoljevarstvenih ukrepih4 in enakomernemu
razvoju.

2.5.5 Kohezijski sklad
Kohezijski sklad je bil vzpostavljen z Maastrichtsko pogodbo leta 1992 kot strukturni
instrument za pomoč manj razvitim državam Evropske unije pri doseganju meril za tretjo
fazo ekonomske in denarne unije – uvedbe enotne valute (Wostner, 2005, str. 88).
Namenjen je sofinanciranju projektov na področju okolja in vseevropskih omrežij v tistih
državah članicah EU, ki v grobem izpolnjujejo dva pogoja, ki služita presoji o relativni
blaginji države članice: njihov bruto nacionalni proizvod (BNP) na prebivalca ne dosega 90
odstotkov poprečja Skupnosti in imajo program, ki vodi k izpolnjevanju pogojev
ekonomske konvergence (Wostner, 2005, str. 88-89).
Kohezijski sklad predstavlja strukturni instrument, s katerim naj bi države članice Evropske
unije zmanjšale ekonomske in socialne razlike ter stabilizirale svoje ekonomije. Do
sredstev Kohezijskega sklada so upravičene države članice, katerih bruto nacionalni
produkt ne presega 90 % evropskega povprečja, sredstva pa so namenjena zlasti za
področji varovanja okolja in izgradnje transevropskih transportnih omrežij. V tej točki se
Kohezijski sklad najbolj razlikuje od strukturnih skladov, kjer so do sredstev (vsaj v okviru
prvega cilja) upravičene regije, katerih bruto državni produkt ne presega 75 %
evropskega povprečja (Allen, 2000, str. 252).
Kohezijski sklad je namenjen za sofinanciranje tistih, praviloma dragih investicijskih
programov in strategij na področju prometa in okolja, ki jih revnejše države že izvajajo,
vendar jih finančno močno obremenjujejo. Sredstva so dodeljena za vnaprej opredeljene
projekte iz teh programov in strategij, izbere pa jih članica sama ter njihov izbor prikaže in
obrazloži v strateškem dokumentu (Wostner, 2005, str. 89).
Kohezijski sklad ureja Evropska komisija neposredno – za to področje je zadolžen DG XVI
(Regionalna politika in kohezija), pravno pa je Kohezijski sklad utemeljila Regulacija Sveta
št. 1164/94 (v nadaljevanju: Regulacija), sprejeta 16. maja 1994. Sprva so bile do
sredstev upravičene le Grčija, Irska, Portugalska in Španija, vendar se je število
upravičenk spremenilo v letu 2004, ko je 1. januarja izpadla Irska (presegla je 101 %
3

Uredba Sveta (ES) št. 1198/2006.
Nova Uredba obravnava način sofinanciranja zamenjave motorjev z ekološko prijaznejšimi
motorji.
4
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povprečja bruto nacionalnega produkta EU), s širitvijo Evropske unije pa so se v sistem
Kohezijskega sklada uvrstile vse nove države članice.
Evropska komisija je 14. julija 2004 sprejela zakonodajo o reformi kohezijske politike v
obdobju po letu 2007, ko naj bi delež proračuna Evropske unije, namenjen za kohezijsko
politiko, znašal 336,1 milijarde evrov (oz. približno tretjino evropskega proračuna), vendar
je potrebno dodati, da ta znesek zajema poleg Kohezijskega sklada tudi strukturne sklade)
- Kohezijski sklad je namreč v obdobju 2000-2006 znašal 3 % proračuna.
Pomoč je pogojena tudi v novi finančni perspektivi 2007-2013, saj lahko ES določi začasno
prenehanje financiranja projektov, kadar v državi članici obstaja javnofinančni
primanjkljaj. Države članice, ki so upravičene do sredstev iz Kohezijskega sklada, morajo
izpolniti pogoje, ki so določeni za konvergenčne programe.
Po predvidenih reformah v obdobju 2007–2013 naj bi prispeval k približevanju držav
članic in manj razvitih regij s pomočjo finančne udeležbe v operativnih programih, ki se
izvajajo v okviru cilja Konvergenca.5 Ukrepi v finančnem obdobju 2007-2013 ne bodo
namenjeni samo velikim projektom na področju prometne infrastrukture in varstva okolja,
ampak lahko Kohezijski sklad, v skladu s prednostnimi nalogami, ki jih je določil Evropski
svet v Lizboni in Göteborgu, financira tudi dejavnosti na področjih, ki spodbujajo
trajnostni razvoj in imajo jasno okoljsko razsežnost, kot so:
• učinkovita raba energije in obnovljive energije;
• železnica, rečne in morske plovne poti na področju prometa izven vseevropskih
omrežij;
• ukrepi multimodalnega prometa in njihova medobratovalnost;
• nadzor obsega cestnega in zračnega prometa ter mestnega prometa, ki
onesnažujejo okolje.

2.5.6 Pobude skupnosti
Pobude skupnosti so posebni program, s katerim Komisija opozarja države članice in
javnost na probleme, ki se z evropske perspektive v okviru splošne strukturne pomoči ne
upoštevajo v zadostni meri, vendar pa je njihova rešitev pomembna z vidika Evropske
unije kot celote. Pobude skupnosti so bile do sedaj poseben instrument pomoči Evropske
komisije za uresničevanje strukturne politike EU, ki so se v administrativno-tehničnem
smislu, ločeno od okvirnih načrtov podpore in Enotnih programskih dokumentov,
financirale iz strukturnih skladov. Razlika je v tem, da v primeru pobud Komisija določa
vsebinsko usmeritev dodatno dodeljenih sredstev pomoči državam članicam. Postopek pri
določanju pobud skupnosti se od postopka, s katerim se določajo druge strukturne
pomoči v nekaterih točkah, bistveno razlikujejo.

5

Uredba (ES) št. 1083/2006.
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Pred veljavnostjo reforme strukturnih skladov leta 1988 so bile sprva pobude Skupnosti
štiri. To so bili naslednji štirje vsebinsko razviti in zasnovani programi Skupnosti:
• STAR – pristop regij z zaostankom v razvoju do naprednih telekomunikacijskih
storitev,
• VALOREN – spodbujanje regionalnega razvoja z izkoriščanjem prvobitnega
potenciala,
• RESIDER – preobrazba regij, prizadetih zaradi prestrukturiranja železarske in
jeklarske industrije,
• RENEVAL – preobrazba regij, prizadetih zaradi prestrukturiranja ladjedelništva.
Po reformi strukturnih skladov iz leta 1988 se je število znatno povečalo, vendar je v
Agendi 2000 Komisija predlagala zmanjšanje njihovega števila na štiri. Predlagane
reforme kohezijske politike ne predvidevajo več pobud Skupnosti za finančno obdobje
2007–2013, saj je predvidena združitev področja delovanja sedanjih pobud Skupnosti:
• URBAN, ki se financira s strani ESSR, spodbuja inovativne strategije za
gospodarstvo iz socialno oživitev malih in srednjih mest, obnavljanje infrastrukture
ter izboljšanje stanja okolja.
• EQUAL, ki se financira s strani ESS, spodbuja nove metode za boj proti
diskriminaciji in neenakosti vseh vrst.
• LEADER, ki se financira iz EKUJS, spodbuja integrirane programe za razvoj in
sodelovanje lokalnih akcijskih skupin za razvoj podeželja.
• INTERREG, ki se financira s strani ESRR ter
• inovativni ukrepi v prioritetah izvedbenih programov držav članic in regij.

2.5.7 Evropska investicijska banka (EIB)
Evropska investicijska banka spodbuja socialno kohezijo in trajnostni razvoj z ugodnimi
posojili in delnim financiranjem investicijskih projektov ter različnih tehničnih študij.
Investicije so v tem primeru omejene predvsem na infrastrukturo (Mrak, 2004, str. 35).

2.5.8 Drugi finančni instrumenti
V to kategorijo spadajo predvsem Evropski investicijski sklad (EIS) in EURATOM, ki
državam oziroma regijam nudita pomoč preko posojil in neposrednega investiranja v
projekte, ki so v skladu s cilji EU (Mrak, 2004, 35).
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2.6

NAČELA IN CILJI IMPLEMENTACIJE KOHEZIJSKE POLITIKE EU

Osnovno razumevanje kohezijske politike zahteva poleg opredeljevanja strukturnih in
kohezijskega sklada ter drugih pobud Skupnosti še obravnavo načel. Na podlagi teh načel
temelji delovanje tako strukturnih kot tudi kohezijskega sklada. Teh načel je šest, in sicer:
•
načelo koncentracije,
•
načelo dodatnosti,
•
načelo programirana,
•
načelo partnerstva,
•
načelo učinkovitosti,
•
načelo subsidiarnosti.

2.6.1 Načelo koncentracije
Vse strukturne aktivnosti Evropske unije so po tem načelu osredotočene na
najpomembnejše cilje EU in držav članic oziroma tiste regije, ki ta sredstva potrebujejo.
To so predvsem zapostavljene in odročne regije, sledijo regije, ki zaostajajo za razvojem,
pa tudi tiste, v katerih se odvijajo velike strukturne razlike (Mrak, Mrak in Rant, 2004, str.
61).
Načelo koncentracije sredstev oz. ukrepov je osredotočeno na regije in skupine, ki jih
najbolj potrebujejo glede na določene cilje, ki so opredeljeni s prioritetami in strogimi
kriteriji. To načelo so na primer uporabili pri opredelitvi ciljev. Do konca leta 1999 je bilo
namreč v okviru sistema strukturnih skladov EU šest ciljev, katerih število pa se je leta
2000 zmanjšalo na tri. Pri tem sta prvi in drugi cilj regionalnega značaja, tretji cilj pa je
namenjen pospeševanju razvoja človeških resursov. Načelo koncentracije se bo s
spremembami še bolj uveljavilo. Njegov glavni namen je povečati koncentracijo sredstev
na tistih območjih, ki so pomoči najbolj potrebna. Zmanjšanje števila ciljev bo torej
pripomoglo k boljši alokaciji sredstev in hkrati k večji preglednosti izvajanja strukturne
politike.
Število ciljev ostaja v novem programskem obdobju 2007–2013 enako kot prej, saj
koncentracija ne poteka v smeri njihovega zmanjševanja. Novi cilji nadomestijo prejšnje
tri prednostne cilje. Strukturna pomoč se v skladu z načelom koncentracije usmerja v
naslednje prednostne cilje:
1. cilj: Konvergenca,
2. cilj: Regionalna konkurenčnost zaposlovanja,
3. cilj: Evropsko ozemeljsko sodelovanje.
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Vedno pa obstajajo tudi slabosti načela koncentracije. Ker EU financira tudi razvitejše
regije, ki se ne soočajo več z razvojnimi zaostanki, načelo koncentracije ni v celoti
upoštevano. Upoštevanje načela po drugi strani zmanjšuje fleksibilnost pri izbiri projektov
ter povzroča »rent-seeking«, kar slabi ekonomsko učinkovitost evropskih strukturnih
pomoči (Erdveen, 2002, str. 74).

2.6.2 Načelo dodatnosti
Dodatnost je eno od načel strukturnih skladov. Načelo pomeni, da sredstva iz strukturnih
skladov ne smejo nadomestiti javnih ali drugih strukturnih izdatkov, ki jih država članica
namenja regijam, za katere se to načelo uporablja. Drugače povedano, zaradi finančnih
sredstev iz strukturnih skladov se ne smejo zmanjšati nacionalni izdatki za te regije.
Načelo dodatnosti se preverja pri regijah, ki so zajete v cilj konvergence.
Načelo dodatnosti ostaja eno temeljnih načel tudi v sedanjem finančnem obdobju 2007–
2013. Tudi splošna uredba6 določa, da prispevki strukturnih skladov ne smejo nadomestiti
javnih ali primerljivih izdatkov države članice. Na začetku programskega obdobja se
Evropska komisija odloči, koliko izdatkov bo v programskem obdobju krila država članica
(predhodno preverjanje). Komisija sredi programskega obdobja (leta 2011) in po koncu
programskega obdobja (leta 2016) preveri, ali država članica upošteva načelo dodatnosti.
Pri tem načelu obstajajo tudi slabosti, kajti načela dodatnosti v praksi države članice
pogosto ne upoštevajo v celoti. Del nacionalnih sredstev nadomestijo z evropskimi ter s
tem ne dopolnijo že obstoječih nacionalnih standardov (crowding out), kar zmanjšuje
ekonomsko učinkovitost (Ederveen, 2002, str. 60).

2.6.3 Načelo programiranja
Načelo programiranja pomeni, da se sredstva strukturnih skladov dodeljujejo na podlagi
razvojnih programov in da je njihovo usmerjanje načrtovano ter programirano. To poteka
tako, da države članice predstavijo razvojne programe Komisiji in nato v sodelovanju z njo
dokončno odločijo, koliko sredstev bo odobrenih in za katere namene.
Načelo v širšem smislu določa postopek razdelitve sredstev strukturnih skladov in njihove
osnovne značilnosti. Prva značilnost je njegova razčlenjenost in dolgotrajnost. Če
povzamem je programiranje opredelitev prednostnih ciljev ter odločanje, financiranje,
nadzorovanje večletnega procesa (Mulec, 2007, str. 63). Postopek programiranja, ki ga
določa načelo programiranja in predstavlja osnovo za razdelitev sredstev EU med končne
uporabnike, v obdobju 2007–2013 je naslednji (Mulec, 2007, str. 63–66):
1. Oblikovanje proračuna. Začne se s predlogom evropske Komisije Svetu prvega
osnutka proračuna , ki vsebuje predlog o sredstvih, namenjenih za kohezijsko
6
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2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

politiko ter sam pregled sredstev kohezijske politike glede na posamezno državo in
njen cilj. Svet na podlagi tega sprejme odločitev ter pravila o razdelitvi in uporabi
sredstev kohezijske politike.
Sprejem strateškega dokumenta za kohezijsko politiko. Na predlog Komisije ga
sprejme Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom. V strateškem
dokumentu se pred začetkom programskega obdobja jasno določijo prednostne
naloge za države članice in njene regije v povezavi s strukturnimi nalogami.
Oblikovanje državnih razvojnih načrtov. Država članica pripravi nacionalni strateški
referenčni okvir, o katerem se pogaja s Komisijo.
Usklajevanje razvojnega načrta med posamezno državo članico in Komisijo. Ko
Komisija pregleda in oceni sprejeti razvojni načrt, se z državo članico pogovori o
vsebini dokumenta.
Nacionalni strateški referenčni okvir. V roku treh mesecev od oddaje in opravljenih
usklajevanjih se v soglasju z državo članico izdelata in sprejmeta končni načrt in
program.
Operativni programi. Komisija na podlagi nacionalnega strateškega referenčnega
okvira sprejme nacionalne in regionalne programe za vsako državo članico. Države
članice predložijo predloge operativnih programov Komisiji, ki jih preveri in oceni.
Potem se začnejo pogajanja in usklajevanja med Komisijo in državo članico. V roku
štirih mesecev po predložitvi operativnih programov se Komisija sporazumno z
državo članico odloči o odobritvi posameznega operativnega programa in s tem
pomoči iz strukturnih skladov.
Izvedba posameznega projekta. Pristojne oblasti izberejo projekte, ki najbolj
odgovarjajo ciljem programa in obvestijo ponudnike o svoji izbiri.
Upravljanje, sprejemanje in ocenjevanje programov. Pristojne oblasti redno
spremljajo napredek programov in posredujejo Komisiji vse potrebne informacije
in dokazila, da je denar porabljen na najboljši možni način.

Tudi to načelo vsebuje slabosti, saj organiziranje postopka črpanja strukturnih pomoči v
skladu z načelom programiranja in razdelitvijo postopka na več faz prispeva k njegovi
zapletenosti, dolgotrajnosti, nefleksibilnosti ter ekonomskim neučinkovitostim. Evropske
strukturne pomoči naj bi zato financirale izključno tiste javne dobrine, ki jih trg ne more
zagotoviti.

2.6.4 Načelo partnerstva
Partnerstvo se izvaja na dveh bistvenih ravneh med Evropsko Komisijo in državo članico
ter med partnerji znotraj države članice. Na željo države članice so lahko v sodelovanje, ki
se nanaša na pripravo, financiranje, spremljanje in ovrednotenje pomoči, vključene tako
regionalne in lokalne oblasti, ekonomski in socialni partnerji ter druge interesne skupine.
V trenutnem finančnem obdobju 2007–2013 pa so vključene še mestne oblasti, civilna
družba, nevladne organizacije, naravovarstvene organizacije in institucije, katerih naloga
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je uveljavljanje enakosti med moškimi in ženskami. To načelo naj bi prispevalo k temu, da
se s pomočjo doseže dodaten učinek. Zato mora biti omogočeno sodelovanje med temi
organizacijami in skupinami, saj le na ta način lahko sledijo skupnemu cilju.

2.6.5 Načelo učinkovitosti
Uredba ES7 je zaradi potreb pa večji preglednosti in transparentnosti delovanja kohezijske
politike, olajšanega dostopa državljanov in podjetij, povečanega števila prijavljenih
projektov in večji konkurenci pri dodelitvi pomoči predvidevala naslednje rešitve v
sedanjem finančnem obdobju 2007–2013:
•

•

•

Učinkovitost kohezijske politike naj bi se izboljšala z vzpostavitvijo letnega dialoga
z evropskimi organi za razpravo o napredku in rezultatih nacionalnih ter
regionalnih programov, kar bi povečalo preglednost in odgovornost do organov in
državljanov.
Vrednotenje pred, med in po zaključku programov, ki jih opravljajo države članice
in Evropska Komisija. To bo tudi po reformi ostalo ključno za prizadevanje in
izboljšanje kakovosti.
3 % odobrenih sredstev iz strukturnih skladov, dodeljenih državam članicam pod
ciljem »Konvergenca« ter »Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje« se lahko
dodeli v nacionalno rezervo za nagrajevanje usposabljanja (Mrak, Mrak & Rant,
2004, str. 63).

Tudi to načelo ima svoje slabosti. Zasnova strukturnih skladov ne upošteva dovolj vidika
ekonomske neučinkovitosti. Kohezijska politika zaradi neustreznega administrativnega
ustroja njenih instrumentov, ki povzroča »rent-seeking« in »crowding-out«, negativno
vpliva na rast BDP ali pa je njen vpliv minimalen (Erdveen, 2002, str. 70).

2.6.6 Načelo subsidiarnosti
Načelo subsidiarnosti pomeni, da je organizacija strukturnih skladov administrativno
določena z regionalno, nacionalno in evropsko prioriteto, pri tem pa je vloga Evropske
Komisije omejena na tisto poslovanje, kjer je potrebno skupno odločanje (Mrak, Mrak &
Rant, 2004, str. 63).
Subsidiarnost je regulativno načelo, ki na institucionalnem področju temelji na
enostavnem principu: država ali zveza držav izvrši nalogo le, če te ne more izvršiti
podrejena raven (osebe, podjetje, lokalna ali regionalna skupnost), ne da bi pri tem
škodila skupnim interesom. Za integracijski proces EU je načelo subsidiarnosti izrednega
7
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pomena, kljub temu pa še zmeraj potekajo razprave o tem, v kakšnem obsegu lahko
Skupnost poseže na področje države članice in s tem omeji njene pristojnosti.
Načelo subsidiarnosti ostaja v sedanjem programskem obdobju 2007–2013 temeljno
načelo, ker ciljev Konvergenca, Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje ter Evropsko
teritorialno sodelovanje zaradi raznolikosti in omejitve finančnih sredstev in števila regij, ki
spadajo pod cilj Konvergenca, države članice ne morejo same zadovoljivo določiti in ker te
cilje lažje doseže Skupnost z večletno zagotovitvijo sredstev Skupnosti, kar omogoča
kohezijski politiki, da se osredotoča na prednostne naloge Skupnosti, lahko Skupnost
sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti.Tudi to načelo ima slabost. Načelo
subsidiarnosti ni dosledno upoštevano, saj je EU prisotna na prevelikem številu področij,
kjer njena aktivnost ni nujno potrebna za dosego ciljev. Doslednost pri uporabi načela
vodi k ekonomski neučinkovitosti evropskih strukturnih pomoči. (Erdveen, 2002, str. 75).

2.7

PROGRAMI PREDPRISTOPNE POMOČI

Kandidatke za članstvo v Evropski uniji so s strani EU deležne več oblik denarne pomoči.
Glavni mehanizem predpristopne pomoči je program PHARE, iz katerega EU kandidatkam
namenja sredstva za priprave na članstvo že vse od leta 1996. Leta 2000 je bila
kandidatkam namenjena tudi Agenda2000, to je finančni načrt za obdobje 2000–2006,
katerega glavni elementi so:
• spremembe na področju strukturnih politik in delovanja strukturnih skladov,
• oblikovanje dodatnih instrumentov predpristopne pomoči,
• sprememba sistema lastnih virov,
• postavitev proračunske osnove za širitev,
• obnova medinstitucionalnega dogovora (Mrak, 2004, str. 12–16).
Poleg tega je Evropska unija uvedla še dva mehanizma pomoči, to sta ISPA, ki je
namenjen za pomoč pri usklajevanju s standardi EU na področju okolja in transporta,
drugi mehanizem pa je SAPARD, ki je namenjen usklajevanju v kmetijstvu. Evropska unija
je ustvarila preostala dva mehanizma šele potem, ko je izrazila zaskrbljenost nad stanjem
v državah kandidatkah, še posebej tistih iz srednje ter vzhodne Evrope.

2.7.1 Predpristopna pomoč 2000–2006
PHARE
PHARE (Poland and Hungary Action for Restructuring of the Economy) je program,
katerega začetki segajo v leto 1989 in je bil prvotno namenjen le Poljski in Madžarski za
prestrukturiranje njunih gospodarstev. Danes pa je ta program namenjen predvsem
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kandidatkam srednje in vzhodne Evrope kot finančna pomoč za podporo procesa
ekonomske preobrazbe. Ta program ostaja najpomembnejši predpristopni program, ki
pomaga državam kandidatkam, da sprejmejo in uskladijo asquis8 ter da se pripravijo na
konkurenčni boj na trgu Evropske unije in postopoma dosežejo ekonomsko in socialno
kohezijo.
Temeljni namen tega programa je bil posodobiti administrativno usposobljenost držav
pristopnic v EU za učinkovito implementacijo evropske zakonodaje ter podpora
najnujnejšim naložbam na področju ekonomske in socialne kohezije (Lajh, 2006, str. 117).
Program PHARE je po vstopu Slovenije v EU zamenjalo financiranje iz strukturnih skladov.
SAPARD
SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) je
poseben predpristopni program, ki podpira projekte s področja kmetijstva in razvoja
podeželja, v okviru katerih se kandidatke pripravljajo na članstvo v skupni kmetijski politiki
EU. Program SAPARD je instrument finančne pomoči, ki je najbolj podoben strukturnim
skladom, namenjen pa je državam EU, pri katerih Evropska komisija izvaja nadzor nad
porabo sredstev po končanem projektu in ne pred njegovim začetkom kot programa
PHARE in ISPA. Ta način ponuja bodočim članicam priložnost, da pridobijo dragocene
izkušnje pri uporabi mehanizmov za črpanje sredstev EU in za izgradnjo znanj ter struktur,
ki jih bodo potrebovale po vstopu v EU, ko se SAPARD preoblikuje v Evropski kmetijski
usmerjevalni in jamstveni sklad.
ISPA
ISPA (Instrument for Structural Policies for pre-Accession) je finančni instrument
kohezijske politike v predpristopnem obdobju, katerega ustanovitev je predlagala
Evropska komisija v Agendi 2000 (Lajh 2006, str. 119). Namenjen je spodbujanju
ekonomskega in socialnega razvoja držav kandidatk iz srednje in vzhodne Evrope pri
pripravah na vstop v EU. Ta sredstva so namenjena okoljskim projektom in investiranju v
izgradnjo in obnovo prometne infrastrukture za večjo mobilnost in povezanost z
vseevropskim omrežjem (TEN-T )(Mrak 2004, str. 127).
Program ISPA je bil namenjen državam kandidatkam in deluje po enakih načelih kot
Kohezijski sklad, zato tudi upravljanje in izvajanje s tem programom poteka po pravilih, ki
so primerljiva s tistimi, ki veljajo za Kohezijski sklad (Kavaš 2001, str. 13). Financiranje s
sredstvi ISPA je potekalo na način, da so se sofinancirali posamezni projekti. Sredstva
ISPA so se načrtovala za več let vnaprej. Tako sta bila za celotno sedemletno proračunsko
obdobje, za sektor okolja in prometa, izdelana večletna strateška načrta. Strateška načrta,
ki ju je potrdila EK, predstavljata okvir in določata kriterije za izbiro in oceno projektov.

8

Acquis je francoski izraz, ki pomeni celotno veljavno zakonodajo Evropske unije.
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2.7.2 Predpristopna pomoč 2007–2013
IPA
Od 1. januarja 2007 se predpristopna pomoč izvaja z enotnim instrumentom – IPA
(Instrument for Pre-Accession Assistance), ki se uporablja za obstoječe države kandidatke
in morebitne države kandidatke. Ta predpristopni instrument ima pet komponent, in sicer
(Evropska komisija, 2009):
• pomoč pri prehodu in vzpostavljanju institucij,
• čezmejno sodelovanje (med državami članicami EU in državami kandidatkami),
• regionalni razvoj (promet, okolje in gospodarski razvoj),
• razvoj človeških virov,
• razvoj podeželja.
Komponenti I in II sta odprti za vse zahodno balkanske države upravičenke in Turčijo.
Komponente III, IV in V so odprte samo za države kandidatke, in sicer Republiko Hrvaško,
Republiko Turčijo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo. Njihova zasnova
dosledno izraža načeli upravljanja in načrtovanja programov strukturnih in kohezijskih
skladov ter skladov za razvoj podeželja. Tako instrument IPA omogoča državam
upravičenkam sodelovanje pri upravljanju teh instrumentov kohezijske politike Skupnosti v
začetni fazi. S pridobivanjem neposrednih izkušenj pri vodenju teh programov se bodo
ustrezno usposobile za sprejem prihodnjih sredstev iz strukturnih in kohezijskih skladov
ter skladov za razvoj podeželja, ko jim bodo ta na voljo (Panoramo, 2008, str. 5).
Države kandidatke bodo prvič koristile financiranje dejavnosti, podobne tistim
dejavnostim, ki se v državah članicah in regijah EU financirajo na podlagi instrumentov
kohezijske politike. Pomemben delež sredstev IPA, ki jih upravlja Generalni direktorat za
regionalno politiko in zaposlovanje, je bil dodeljen za izdatke v skladu z lizbonskimi cilji
(približno 15 do 20 % celotne programske dodelitve, odvisno od države). Dober primer je
Operativni program za regionalno konkurenčnost v Turčiji, kjer je večina sredstev
namenjena programom v skladu z lizbonskimi cilji (celoten proračun programa za obdobje
2007–2009 je 187 milijonov EUR, pri čemer je delež Skupnosti 75 %). Projekti, ki se bodo
financirali v okviru programa, vključujejo vzpostavitev in posodobitev industrijske
infrastrukture, zagotovitev dostopa do financ, spodbujanje uporabe raziskav in razvoja,
razvoj inovacij in tehnologije, svetovanje v skladu s povpraševanjem in mrežno
povezovanje (Panoramo, 2008, str. 5).
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Poseben izziv za EU predstavlja približevanje Jugovzhodne Evrope k evropskim
integracijam. Območje programa Jugovzhodna Evropa je v marsičem eno izmed najbolj
heterogenih območij sodelovanja v Evropi. Program pokriva območje, ki meri okoli 2,7
milijonov km2, v njem živi okoli 269 milijonov prebivalcev. V program so vključene regije iz
kar 17 različnih držav z različnim statusom glede na članstvo v EU, članice EU, države s
predpristopnim statusom, potencialne kandidatke in druge sosednje države.
Programsko območje je najbolj heterogeno območje sodelovanja glede na posebne
kulturne, politične, etnične, socialne in zgodovinske značilnosti sodelujočih regij. Na
območju sodelovanja se srečujejo različne jezikovne skupine, tu se srečujejo raznolikosti
verske pripadnosti zahoda in Orienta. Raznolikost je hkrati vir različnosti identitet in žal
tudi vir konfliktov in napetosti.
Območje je soočeno z izzivi socialne, ekonomske in politične integracije v smeri EU z
različnimi poudarki:
• poglabljanje integracije znotraj EU (27);
• proces približevanja držav s predpristopnim statusom EU;
• proces poglabljanja odnosov sosednjih držav z državami EU;
• proces stabilizacije in poglabljanja medsebojnih odnosov.
Oblikovanje ustrezne kohezijske politike EU do tega območja še zdaleč ni lahka naloga,
saj zahteva poleg analize ekonomskih in drugih (ne)učinkovitosti instrumentov evropske
kohezijske politike ter primerov dobrih praks v vzhodnih državah in izzivov v prihodnosti
še kritično analizo doseganja politike, ki jo je EU izvajala do JVE. Ustrezno strategijo EU in
konkretne predloge za vsesplošen razvoj JVE je mogoče oblikovati na osnovi analize
mednarodnih multerateralnih in bilateralnih instrumentov, analize nacionalnih področnih
zakonodaj v JVE, ki lahko vplivajo na (ne)učinkovito črpanje evropskih sredstev (s
področja ekonomije, regionalizacije, politike zaposlovanja, varstva manjšin …) seveda ob
upoštevanju specifičnih okoliščin, ki jih v nadaljevanju poskušam upoštevati.
Splošni strateški cilj programa je z razvojem transnacionalnega partnerstva izboljšati
»proces teritorialnega, gospodarskega in socialnega povezovanja ter prispevati h koheziji,
stabilnosti in konkurenčnosti«. Program vsebuje štiri vsebinske prednostne naloge:
inovacije, okolje, dostopnost in trajnostni razvoj urbanih območij. Za Zahodni Balkan bo to
konkretna priložnost za približevanje k Evropski uniji in poglobitev odnosov s sosedskimi
državami EU.
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Območje Jugovzhodne Evrope je najbolj raznoliko, heterogeno in zapleteno območje
sodelovanja v Evropi, ki ga sestavljajo zelo raznolike države. Pojav novih držav in
vzpostavitev novih meja sta spremenila vzorce političnih, gospodarskih, družbenih in
kulturnih odnosov.
Po spremembah v devetdesetih letih 20. stoletja se območje sooča s temeljnimi
spremembami v gospodarskih in proizvodnih vzorcih. Medtem ko se nekatere regije, zlasti
glavna mesta, dobro prilagajajo novim izzivom, druge še niso našle prave usmeritve. Za
območje programa so značilna regionalna neskladja med urbanimi območji in podeželjem
v smislu gospodarske moči, inovacij, konkurenčnosti in dostopnosti.
Jugovzhodna Evropa predstavlja v evropskem prometnem omrežju most med severno,
južno, vzhodno in zahodno Evropo. Obstoječa omrežja pa ne morejo slediti čedalje
večjemu povpraševanju in zahtevnim standardom. Na tem območju se izvajajo in
obstajajo številni instrumenti in koncepti, kot so vseevropska omrežja (TEN) in
vseevropski prometni koridorji, ki pa jih je treba še naprej razvijati.
Na voljo so reke, primerne za prevoz tovora, morske meje in Donava, pomembna
mednarodna celinska plovna pot ter dejavnik povezovanja na mnogih področjih, kot so
promet, trgovina in okolje. Jugovzhodno Evropo zaznamujejo široka biotska raznovrstnost
in naravni viri z visoko okoljsko vrednostjo. Pomembne prednosti tega območja so
možnosti za uporabo okolju prijaznih tehnologij ter potencial za gospodarski in socialni
razvoj v prihodnosti, vendar je treba reševati tudi podedovano okoljsko škodo.

3.1

INSTRUMENTI POMOČI EVROPSKE UNIJE ZA JUGOVZHODNO
EVROPO

3.1.1 Pristopna pomoč v obdobju 2000–2006
Evropska unija je do konca obdobja 2000–2006 uveljavila dvojni pristop za države JV
Evrope:
• Za vzhodni Balkan (Bolgarija, Romunija) so se uporabljali splošni instrumenti
strukturne politike v predpristopnem obdobju9.
• Za zahodni Balkan (Makedonija, Hrvaška, Albanija, BIH, Kosovo, Srbija, Črna Gora)
se je uporabljal posebni instrument za podporo držav v procesu stabilizacije in
pridruževanja10.
• Oba – Vzhodni in Zahodni Balkan sta bila upravičena do programov čezmejnega
sodelovanja v okviru programov PHARE.

9

Uredba Sveta št. 1266/1999.
Uredba Sveta št. 2666/2000.

10

27

Predpristopna pomoč (IPA) je namenjena reformam in vzpostavitvi institucij za projekte
čezmejnega sodelovanja, regionalnemu razvoju, vlaganju v ljudi in razvoju podeželja. To
pomoč zagotavlja Evropska komisija iz proračuna EU. Ob tej pomoči državam zahodnega
Balkana EU ponuja tudi posojila. EIB bo znesek posojil za Zahodni Balkan povečala z 1,9
milijarde evrov v obdobju od leta 2005 do 2007 na 2,8 milijarde evrov v obdobju od leta
2008 do 2010. EIB zagotavlja posojila predvsem za investicije v projekte na področju
transporta in energije za srednja in majhna podjetja, okolje, infrastrukturo na lokalni ravni
ter za izobraževanje in zdravstvo.

3.1.2 Pristopna pomoč v obdobju 2007–2013
Pristopno pomoč za obdobje 2007–2013 za razliko od prejšnjega finančnega obdobja
določa samo en instrument evropske skupnosti, to je instrument za predpristopno pomoč
(IPA), ki bo nadomestil sedanje programe PHARE, TACIS, MEDA, ISPA, SAPARED. Ker pa
politični dogovor o financiranju EU v obdobju 2007–2013 upošteva finančna sredstva za
Bolgarijo in Romunijo kot članici povezave, nista več upravičeni do pomoči IPA. Glej
spodnjo tabelo.
Tabela 5: Pristopna pomoč IPA za države zahodnega Balkana

Finančna pomoč
(v milijonih EUR)

EU

v

okviru

instrumenta

IPA

za

obdobje

2007–2012

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2007–2012

141,2

146

151,2

154,2

157,2

160,4

910,2

58,5

70,2

81,8

92,3

98,7

105,8

507,3

497,2

538,7

566,4

653,7

781,9

899,5

3 937,4

61

70,7

81,2

93,2

95

96,9

498

Bosna in
Hercegovina

62,1

74,8

89,1

106

108,1

110,2

550,3

Kosovo

68,3

184,7

106,1

67,3

68,7

70

565,1

Črna Gora

31,4

32,6

33,3

34

34,7

35,4

201,4

189,7

190,9

194,8

198,7

202,7

206,8

1 183,6

109

135,7

160

157,7

160,8

164,2

887,4

1128,4 1444,3 1463,9 1557,1 1707,8 1849,2

9240,7

Hrvaška
Nekdanja
jugoslovanska
republika
Makedonija
Turčija
Albanija

Srbija
Večdržavna pomoč
SKUPAJ

Vir: Statistical Annex of European Economy, 2005, str. 7.
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Iz zgornje tabele je razvidno, da se bodo v prihodnje precejšnja finančna sredstva
namenjala vsem državam zahodnega Balkana. Pričakovati bi bilo, da bodo manj razvite
države prejele več sredstev kot bolj razvite, vendar so tudi v bolj razvitih državah
zahodnega Balkana (npr. Hrvaška) potrebna precejšnja finančna sredstva, predvsem na
področju regionalnega razvoja, razvoja človeških virov in podeželja. Manj razvite države
pa se v začetnih stadijih osredotočajo predvsem na vzpostavitev institucij, čezmejnega
sodelovanja … Šele z vzpostavitvijo osnovnih gospodarsko-političnih elementov pa se
lahko posvetijo razvoju manj razvitih področij (Hajdarpašić, 2008, str. 7).
Da bi vsaka država čim bolje dosegla svoje cilje, ima IPA pet komponent:
• pomoč pri prehodu in vzpostavljanju institucij,
• čezmejno sodelovanje (z državami članicami EU in drugimi državami, ki so
upravičene do predpristopne pomoči),
• regionalni razvoj (promet, okolje in gospodarstvo),
• razvoj človeških virov (krepitev človeškega kapitala in bolj proti izključenosti),
• razvoj podeželja.

3.2

PREDPRISTOPNE POMOČI ZA SLOVENIJO PRED LETOM 2004

Ko so se nove države članice pristopnice nahajale v »čakalni vrsti«, je EU financirala
projekte v smeri krepitve institucij ter projekte infrastrukture, okolja, prometa in
energetike ter šolstva in izobraževanja. Slovenija je predpristopno pomoč EU začela
prejemati leta 1992. Najpomembnejši program, preko katerega je dotekala pomoč, je bil
program PHARE. V okviru Agende 2000 sta bila uvedena dva dodatna pristopna
instrumenta: ISPA in SHARD, ki sta tako kot PHARE pripomogla, da se je Slovenija
pripravila na učinkovito izrabo sredstev iz strukturnih skladov in Kohezijskega sklada (EPD,
2003, str. 81).
Najpomembnejši program, preko katerega je v Slovenijo dotekala predpristopna pomoč,
je bil PHARE. Predpristopno pomoč, katero je prejemala Slovenija do vključitve v EU leta
2004, lahko razdelimo na tri obdobja, in sicer na:
• prehodno obdobje (1992–1995),
• predpristopno obdobje (1996–1999),
• pristopno obdobje (2000–2006).
V prvih dveh obdobjih je Slovenija s pomočjo predpristopne pomoči uspešno izvajala
priprave na prevzemanje obveznosti bodočega članstva v EU, sodelovala je tudi pri
razvoju medevropskih povezav in usmerjala sredstva pomoči tudi v gospodarstvo in
družbeno reformo.
V prehodnem in predpristopnem obdobju (1992–1999) je Slovenija iz programa PHARE
dobila 290 milijonov evrov, prav tako je dobila še 50 milijonov evrov v obliki dvostranske
pomoči. V pristopnem obdobju po letu 2000 je Slovenija dobila iz predpristopne pomoči
med 42 in 52 milijonov evrov letno, ki so bili dodeljeni na naslednji način:
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•
•
•

25 milijonov EUR iz programa PHARE, vključno s 7 milijoni EUR, za čezmejno
sodelovanje z Italijo, Avstrijo in Madžarsko;
10 do 21 milijonov EUR iz programa ISPA;
6,4 milijona EUR iz programa SAPARD.

Skupaj ta pomoč predstavlja približno 0,15 odstotkov BDP Slovenije. Lahko rečemo, da je
Slovenija s temi sredstvi uspešno upravljala, saj je iz programa PHARE v obdobju 2000–
2002 dobila še dodatnih 32,2 milijona EUR (Enotni programski dokument za začetnike
2004–2006, str. 21).

3.2.1 Predpristopna pomoč Phare
V začetku so bila sredstva PHARE namenjena predvsem prestrukturiranju gospodarstva,
kasneje se je njegova vloga usmerila še na priprave Slovenije na polnopravno članstvo v
EU. V obdobju do leta 1999 je Slovenija uspešno izvajala potrebne priprave na
prevzemanje obveznosti bodočega članstva v EU (prevzemanje Evropskega pravnega
reda), sodelovala pri razvoju mednarodnih povezav in usmerjala sredstva pomoči tudi v
gospodarsko in družbeno reformo v skladu s svojimi splošnimi cilji (Mrak, 2004, str. 117).
Program PHARE je namenjen spodbujanju ekonomske in socialne kohezije. Največjo
pozornost posveča gospodarskemu razvoju, prometu, človeškim virom ter okolju. V
Sloveniji se je s programi čezmejnega sodelovanja začel:
• leta 1994 z Italijo,
• leta 1995 z Avstrijo,
• leta 1997 z Madžarsko.
Rezultati programa čezmejnega sodelovanja so bili zelo pozitivni, zato bi Slovenija rada
dobre odnose razširila še na Hrvaško.
Tabela 6: Pregled predpristopne pomoči za Slovenijo od leta 1992–2003 v EUR

Program PHARE

Znesek v EUR

PHARE 1992–1996

103.299.333

Phare NP 1997

12.111.807

Phare CBC 1997

6.000.000

Skupaj Phare 1997

18.111.807

Phare NP 1998

8.750.000

Phare CBC 1998

6.000.000

Skupaj Phare 1998

14.750.000

Phare NP 1999

27.000.000

Phare CBC 1999

7.000.000

Phare 1999 drugi programi (LSIF, PPF)

25.000.000

Phare Nuclear Safety

1.400.000
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Skupaj Phare 1999

60.400.000

Phare NP 2000

15.724.372

Phare CBC 2000

7.000.000

Phare 2000 drugi programi (Access, LSIF)

2.950.000

Skupaj Phare 2000

25.674.372

Phare NP 2001

21.450.000

Phare CBC 2001

7.000.000

Skupaj Phare 2001

28.450.000

Phare NP 2002 – del I

30.475.198

Phare NP 2002 – del II

4.400.000

Phare CBC 2002

7.000.000

Phare Nuclear Safety

1.300.000

Skupaj Phare 2002

43.175.198

Phare NP 2003

37.900.000

Phare CBC 2003

7.000.000

Phare Horizontal /EDIS

400.000

Skupaj Phare 2003

45.300.000

Skupaj Phare 1992–2003

339.160.710

Vir: Služba vlade RS za razvoj in evropske zadeve, 2010.

Slovenija je pomoč iz programa PHARE prejemala od leta 1992. Od leta 2000 je bila ta
pomoč namenjena izvajanju pristopnih strategij, opredeljenih v Pristopnem partnerstvu.
Do leta 2004 je Slovenija prejela skupaj 339 milijonov evrov. V Sloveniji so bile
ustanovljene tudi potrebne institucije za učinkovito izvajanje programov PHARE, in sicer
Nacionalni koordinator pomoči, Nacionalni sklad ter Osrednja finančna in pogodbena
enota. Phare ima namreč enako vlogo kot Cilj 1 v sistemu strukturnih skladov EU in na ta
način članice kandidatke seznanja z načinom izvajanja strukturne politike. Phare opravlja
tudi svetovanje, nudi tehnično pomoč, pomoč institucionalnim ter ostalim reformam,
objavlja razpise za regionalne projekte ter projekte povezovanja na mednarodni ravni
(ARR-EU program, 2003).

3.2.2 Pristopna pomoč Ispa
Program ISPA temelji na strategijah za okolje in promet iz leta 1999, ki je bil revidiran leta
2002 za sektor okolje in leta 2003 za promet. Slovenija je v obdobju 2000–2002 dobila
70,5 milijonov EUR sredstev iz programa ISPA namenjenih sofinanciranju 8 projektov na
področju okolja ter 4 projektov na področju prometa ter 2 horizontalnih projektov
tehnične pomoči. V letu 2003 so bile Evropski komisiji predložene tri vloge ISPA za okolje
in ena za prometni projekt v obsegu do 16,4 milijonov EUR sofinanciranja. Proces
izvajanja ISPA v Sloveniji je potekal gladko in pozitivno (Enotni programski dokument za
začetnike 2004–2006, str. 21).
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1. 5. 2004, ko je Slovenija vstopila v EU, se je program ISPA zaključil in prešel na
program Kohezijskega sklada, s čimer je 15 projektov, ki so se pred vstopom v EU v
Sloveniji izvajali s pomočjo ISPA, postalo kohezijskih.
Tabela 7: Pregled predpristopne ISPA pomoči za Slovenijo od leta 1992–2003 v EUR

Program ISPA

Znesek v EUR

ISPA 2000

24.500.000

ISPA 2001

20.400.000

ISPA 2002

26.100.000

ISPA 2003

13.500.000

Skupaj

84.500.000

Vir: Služba vlade RS za razvoj in evropske zadeve, 2010.

3.2.3 Pristopna pomoč Sapard
Sredstva iz programa SAPARD so bila namenjena doseganju splošnih ciljev kmetijske
politike, in sicer za spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in celovitega razvoja
podeželja. Namen ukrepov SAPARD je bil reševanje prednostnih in specifičnih ukrepov
prilagajanja kmetijskega in agroživilskega sektorja ter podeželskih območij v državah
kandidatkah skupnemu trgu EU (Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Pristopni program SAPARD, 2008).
Slovenija je v predpristopnem obdobju 1992–2003 pridobila skupaj 449.360.710 EUR iz
naslednjih programov (po Službi Vlade RS za evropske zadeve, Predpristopna pomoč,
2008):
• Od leta 1992 program PHARE – podpora institucionalnemu razvoju, financiranje
investicij ter programi čezmejnega sodelovanja PHARE CBC (339.160.710 EUR
pridobljenih sredstev).
• Od leta 2000 program ISPA – transportna infrastruktura in okoljevarstvo
(84.500.000 EUR pridobljenih sredstev).
• Od leta 2000 program SAPARD – spodbujanje kmetijstva in razvoj podeželja
(25.700.000 EUR pridobljenih sredstev).
V okviru programa SAPARD je bilo v obdobju od leta 2000 do konca leta 2002 Sloveniji
dodeljenih 19,4 milijona evrov pomoči. Do leta 2006 pa naj bi prejela skupno 45,1
milijona evrov pomoči. Slovenski državni program za razvoj podeželja za obdobje 2000–
2006, ki ga je v letu 2000 potrdila Evropska komisija, opredeljuje načine porabe finančne
pomoči. Upravičenci do sredstev SAPARD so kmetovalci, živilsko-predelovalna industrija in
občine.
Ukrepi, upravičeni do pomoči iz programa SAPARD v Sloveniji, so:
• investicije v kmetijska gospodarstva;
• investicije v živilsko-predelovalno industrijo v sektorjih predelave mesa, rib in mleka;
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•
•

investicije za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
investicije za razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju.
Tabela 8: Pregled predpristopne pomoči SAPARD za Slovenijo od leta 1992–2003

Program SAPARD

Znesek v EUR

SAPARD 2000

6.400.000

SAPARD 2001

6.600.000

SAPARD 2002

6.400.000

SAPARD 2003

6.300.000

Skupaj

25.700.000

Vir: Služba vlade RS za razvoj in evropske zadeve, 2010.

3.3

PREDPRISTOPNA
EVROPE

POMOČ

ZA

KANDIDATKE

JUGOVZHODNE

3.3.1 Pristopna pomoč za Turčijo
IPA izvaja predpristopno pomoč za Turčijo v okviru treh večletnih Operativnih programov.
Okolje Operativnega programa (EOP). Cilji programa so, da podpira izboljšanje okolja,
zlasti preko naložb na področju upravljanja z vodnim ciklusom (zbiranjem pitne in
odpadne vode in čiščenjem) in trdnimi odpadki. EOP nudi tudi podporo k izboljšanju
zmogljivosti operativne strukture (Ministrstvo za okolje in gozdarstvo) za upravljanje
programa preko tehnične pomoči.
Transport Operativnega programa (TOP). Cilji programa so podpiranje ter izboljšanje
prometne strukture, posebej je usmerjen v naložbe na področju železniške infrastrukture
in v pristaniščih. Podobno kot v preteklem OP bo izboljšanje zmogljivosti izvajanja
operativne strukture podprte s tehnično pomočjo.
Regionalna konkurenčnost Operativnega programa (RCOP). Cilji tega programa so, da
podpirajo približevanje EU skozi povečanje konkurenčnosti gospodarstva Turčije in
zmanjšanje regionalnih družbeno-ekonomskih razlik. RCOP bo zagotovila tudi tehnično
pomoč za izboljšanje zmogljivosti operativne strukture (ministrstvo za industrijo in
trgovino) in upravičence za razvoj in izvajanje trdnih in zrelih projektov.
V spodnji tabeli ter grafu je prikazano, koliko sredstev lahko črpa Turčija iz predpristopnih
pogodb ter za katere programe so denarna sredstva namenjena.
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Tabela 9: Finančna predpristopna pomoč od 2007 do 2012 za Turčijo (v milijonih EUR)

Sestavina

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Pomoč pri prehodu in vzpostavljanje
institucij

256,7

256,1

233,2

211,3

230,6

250,9

2

2,8

9,3

9,5

9,7

9,9

167,5

173,8

182,7

238,1

291,4

350,8

Razvoj človeških virov

50,2

52,9

55,6

63,4

77,6

89,9

Razvoj podeželja

20,7

53

85,5

131,3

172,5

197,8

497,2

538,7

566,4

653,7

781,9

899,5

Čezmejno sodelovanje
Regionalni razvoj

Skupaj

Vir: Ec. Europa, 2010.
Graf 2: Finančna predpristopna pomoč od 2007 do 2012 za Turčijo (v milijonih EUR)

Vir: Ec.Europa, 2010.

3.3.2 Pristopna pomoč za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo
V nadaljevanju navajam nekaj točk predpristopne pomoči EU za Nekdanjo jugoslovansko
republiko Makedonijo:
Nadaljnja krepitev sodstva. Namen projekta je podpreti izvajanje preiskovalnih zbirk
podatkov na področju organiziranega kriminala in korupcije, za nadaljnjo krepitev
institucionalnih zmogljivosti akademije za usposabljanje sodnikov in državnega tožilstva
ter okrepiti zmogljivosti za izvajanje reform za varstvo mladoletnikov. Ta projekt
predstavlja 1.600.000 EUR.
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Celovito upravljanje meja. Splošni cilj projekta je za nadaljnjo krepitev zmogljivosti za
integrirano upravljanje meja v skladu z evropskimi schengenskimi standardi. Namen
projekta je izboljšanje obstoječega sistema radijske komunikacije.
Demokracija in temeljne pravice. Cilj tega projekta je povečati institucionalno
usposobljenost za upravičence, ki imajo ključno vlogo pri zagotavljanju večje preglednosti
in odgovornosti vlade v razmerju do državljanov pri zaščiti njihovih temeljnih pravic.
Namen projekta je zagotoviti tehnično in materialno pomoč za prednostno institucijo,
vključno s parlamentom, direktoratom za varstvo osebnih podatkov, varuhom človekovih
pravic in enote za izvajanje strategije glede Romov, ki imajo ključno vlogo pri
zagotavljanju ustrezne ravni preglednosti in odgovornosti in varstvo temeljnih pravic
državljanov. Ta projekt znaša 2.400.000 EUR.

Pravni red Skupnosti. Skupni cilj je prispevati k trajnostnemu razvoju v državi, s krepitvijo
upravne zmogljivosti za uveljavljanje okoljske zakonodaje. Namen projekta je okrepiti
upravne zmogljivosti na centralni in lokalni ravni na področju ravnanja z okoljem, s
pripravo zakonov in podzakonskih predpisov usklajenih z EU za okoljske direktive in
njihovo izvajanje, zlasti na področju kakovosti zunanjega zraka in ravnanja z odpadki. Ta
projekt znaša 3.100.000 EUR.
V spodnji tabeli in grafu je prikazana finančna pomoč iz IPA programa za Makedonijo na
5-ih področjih. Največ denarja je namenjenega pomoči pri prehodu ter vzpostavljanju
institucij.
Tabela 10: Finančna predpristopna pomoč od 2007 do 2012 za Makedonijo (v milijonih
EUR)

Sestavina

2007

2008

2009

2010

2011

2012

41,6

41,1

38,1

36,6

28,8

28,2

Čezmejno sodelovanje

4,1

4

5,5

5,6

5,1

5,1

Regionalni razvoj

7,4

12,3

20,8

29,4

39,3

42,3

Razvoj človeških virov

3,2

6

7,1

8,4

8,8

10,3

Razvoj podeželja

2,1

6,7

10,2

12,5

16

19

58,5

70,2

81,8

92,3

98

105

Pomoč pri prehodu in vzpostavljanju
institucij

Skupaj

Vir: Ec.Europa, 2010.
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Graf 3: Finančna predpristopna pomoč od 2007 do 2012 za Makedonijo (v milijonih
EUR)

Vir: Ec.Europa, 2010.

3.3.3 Pristopna pomoč za Hrvaško
Predpristopna pomoč IPA skladov se na Hrvaškem izvaja preko treh večletnih operativnih
programov.
Glavni cilj okoljskega Operativnega programa (EOP) je investiranje v projekte glede
odpadne vode in podsektorjev, medtem ko Hrvaški pomagajo pri izpolnjevanju svojih
obveznosti za izvajanje okoljskega pravnega reda EU, ki urejajo obdelavo in odlaganje
odpadkov, oskrbo s pitno voda, zbiranje, čiščenje in odvajanje odpadne vode, razvoj in
upravljanje ter upravni zmogljivosti teh institucij za izvajanje EOP (Ec.Europa, 2010).
Glavni cilj Transportation Operativnega programa (TOP) je investiranje v projekte, ki bodo
imeli največji vpliv na modernizacijo železnic vzdolž TEN koridorjev X & V. Vzporedno TOP
želi, da nadaljujejo pripravo prihodnjih projektov za nadgradnjo in izboljšanje notranjih
plovnih poti vzdolž TEN koridorja VII. Poleg tega je cilj razvoj in upravljanje teh upravna
zmogljivost teh institucij za izvajanje TOP (Ec.Europa, 2010).
Glavni cilj regionalne konkurenčnosti Operativnega programa (RCOP) je, poleg izboljšanja
gospodarskih razmer v zaostalih območjih Hrvaške, doseganje večje konkurenčnosti in
skladnega regionalnega razvoja s krepitvijo konkurenčnosti malih in srednjih podjetij. IPA
sredstva zato podpirajo poslovne svetovalne storitve, sodelovanje med podjetji, krepitev
podjetniške sposobnosti v akademskih krogih, naložbe v podnebju in razvoj poslovne
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infrastrukture. Poleg tega je glavni cilj razvoj in upravljanje institucij za izvajanje
programa (Ec.Europa, 2010).
Tabela 11: Finančna predpristopna pomoč od 2007 do 2012 za Hrvaško (v milijonih
EUR)

Sestavina

2007

2008

2009

2010

2011

2012

49,6

45,4

45,6

39,5

40

40,9

9,7

14,7

15,9

15,6

15,9

16,1

Regionalni razvoj

45,1

47,6

49,7

56,8

58,2

59,3

Razvoj človeških virov

11,4

12,7

14,2

15,7

16

16

Razvoj podeželja

25,5

25,6

25,8

26

26,5

27,3

141,2

146

151,2

153,6

156,5

159,7

Pomoč pri prehodu in vzpostavljanje
institucij
Čezmejno sodelovanje

Skupaj

Vir: Ec.Europa, 2010.
Graf 4: Finančna predpristopna pomoč od 2007 do 2012 za Hrvaško (v milijonih EUR)

Vir: Ec.Europa, 2010.
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3.4

PREDPRISTOPNA POMOČ
JUGOVZHODNE EVROPE

ZA

POTENCIALNE

KANDIDATKE

3.4.1 Pristopna pomoč za Bosno in Hercegovino
Od leta 2007 Bosna in Hercegovina prejema finančno pomoč EU v okviru instrumenta za
predpristopno pomoč (IPA). Iz spodnje tabele je razvidno, koliko predpristopne pomoči je
EU ponudila Bosni in Hercegovini ter za katere namene.
Tabela 12: Finančna predpristopna pomoč od 2007 do 2013 za Bosno in Hercegovino (v
milijonih EUR)

Komponente

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Pomoč pri prehodu in
vzpostavljanje institucij

58,1

69,8

83,8

100,6

102,6

104,7

Čezmejno sodelovanje

3,9

4,9

5,2

5,3

5,4

5,5

62,1

74,8

89,1

106

108,1

110,2

Skupaj

Vir: Ec.Europa, 2010.
Graf 5: Finančna predpristopna pomoč od 2007 do 2013 za Bosno in Hercegovino (v
milijonih EUR)

Vir: Ec.Europa, 2010.

EU pomaga Bosni in Hercegovini s predpristopno pomočjo tudi na naslednjih področjih:
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Javna uprava. EU podpira bosansko upravljanje s človeškimi viri (HRM), sistem na
področju usposabljanja javnih služb s 500.000 EUR. To pomaga Bosni in Hercegovini
izvajati svoje strategije reform javne uprave v zvezi s pripravo letnih načrtov
usposabljanja, ki temeljijo na osebni, organizacijski in povečani potrebi po učinkovitosti.
Konsolidacija HRM omrežja poteka preko projekta TMIS, ki je eden od glavnih orodij EU
za vzpostavljanje institucij pomoči. Z uporabo strokovnega znanja in izkušenj iz držav
članic EU, država upravičenka in države članice skupaj razvijajo in izvajajo projekt na tem
področju (Ec.Europa, 2010).

Pravosodje in notranje zadeve. ES s predpristopno pomočjo podpira gradnjo zapora
visoke varnosti v Bosni in Hercegovini s 4.000.000 € od skupno približno 18.850.000 €.
Objekt je namenjen za zapornike, obsojene na področju vojnih zločinov, organiziranega
kriminala, terorizma in korupcije. Ta projekt podpirajo še drugi donatorji, kot sta Svet
Evrope z razvojno banko, Združene države, Švedska in Nizozemska. To pa prispeva k
splošni krepitvi vladavine prava v Bosni in Hercegovini (Ec.Europa, 2010).

Civilna družba. EU financira razvoj zmogljivosti civilne družbe, da sodelujejo v političnem
dialogu. Temu projektu je namenjenih kar 1.500.000 EUR, EU s tem želi okrepiti sektor
civilne družbe, da postane učinkovit partner vladi. Civilna družba mora sodelovati pri
različnih reformnih in razvojnih procesih in pomagati vladi pri boljšem razumevanju potreb
državljanov. Pobude civilne družbe so podprte v okviru nacionalnega programa IPA in
drugih finančnih sredstev, kot je Evropska pobuda za demokratizacijo in človekove pravice
(EIDHR) (Ec.Europa, 2010).

Gospodarski razvoj. EU podpira regionalni gospodarski razvoj in razvoj malih in srednje
velikih podjetij (MSP) v Bosni in Hercegovini. Cilj tega 4.000.000 EUR vrednega projekta
je spodbujanje gospodarske rasti in ustvarjanja novih delovnih mest, kar bi moralo
ustvariti podlago za trajnostni razvoj in gospodarski dialog v BiH. Poleg tega projekta je
krepitev vezi med izobraževalnim sistemom in gospodarstvom tudi z vzpostavitvijo
partnerstev in mrež (Ec.Europa, 2010).

Pravni red Skupnosti. Eno od področij, kjer EU dejavno podpira približevanje Bosne in
Hercegovine v EU, je kmetijski in podeželski sektor. EU ne prispeva le k razvoju
trajnostnega, konkurenčnega in dinamičnega kmetijstva, prehrane in gozdarstva v BiH,
temveč tudi k varnosti hrane in krme za potrošnike, tako v Bosni in Hercegovini kot v EU.
Poleg tega EU podpira razvoj kmetijsko strukturnih informacij v BiH, ki so v skladu z EU in
drugimi mednarodnimi standardi zagotavljanja informacij, katerih namen je olajšati proces
oblikovanja politike v državi (Ec.Europa, 2010).
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3.4.2 Pristopna pomoč za Črno goro
Črna gora od leta 2007 prejme finančno pomoč EU v okviru instrumenta za predpristopno
pomoč (IPA). Letno povprečje finančnih sredstev znaša za več kot 30 milijard €. Iz
spodnje tabele je razvidno, koliko predpristopne pomoči je EU ponudila Črni gori ter za
katere namene.
Tabela 13: Finančna predpristopna pomoč od 2007 do 2013 za Črno goro (v milijonih
EUR)

Komponente

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Pomoč pri prehodu in
vzpostavljanje institucij

27,4

28,1

28,6

29,2

29,8

30,4

Čezmejno sodelovanje

3,9

4,4

4,6

4,7

4,8

4,9

31,4

32,6

33,3

34

34,7

35,4

Skupaj

Vir: Ec.Europa, 2010.
Graf 6: Finančna predpristopna pomoč od 2007 do 2013 za Črno goro (v milijonih EUR)

Vir: Ec.Europa, 2010.

V nadaljevanju so navedeni oddelki, katerim je namenjena pomoč iz EU v okviru
predpristopne pomoči leta 2009, nacionalnega programa IPA za Črno goro (podpisan
februarja 2010).

Politična merila. Za krepitev pravosodnih institucij z uvedbo novega zakonika o kazenskem
postopku (CPC), za okrepitev zmogljivosti policijske uprave za boj proti organiziranemu
kriminalu in informacijske tehnologije, za podporo centra in za sprejem prosilcev za azil,
za podporo izvajanju strategije o varstvu osebnih podatkov in za povečanje razvoja civilne
družbe bo na voljo 6.350.000 EUR (Ec.Europa, 2010).
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Gospodarska merila. Za podporo infrastrukture na področju okolja s pomočjo skrbnega
ravnanja z odpadki ter za promet z nadgradnjo železnice in za vzpostavitev nacionalnega
razvojnega načrta bo na voljo 10.800.000 EUR (Ec.Europa, 2010).

Sposobnost prevzema obveznosti članstva. Za izboljšanje sposobnosti prevzeti obveznosti
članstva, ki vključuje podporo za DIS in izvajanje sistema notranjega nadzora javnih
financ, notranjega trga, zunanje revizije, delovne inšpekcije, ribištva kot tudi elektronske
komunikacije bo zagotovljenih 7.780.000 € (Ec.Europa, 2010).

Programi Skupnosti. 2.150.000 €, bo zagotovljenih za podporo programov Skupnosti, kot
tudi pripravo projektov, tehnično pomoč, in druge ukrepi pomoči.

3.4.3 Pristopna pomoč za Albanijo
Albanija iz EU od leta 2007 prejema finančno pomoč v okviru instrumenta za
predpristopno pomoč IPA. Iz spodnje tabele je razvidno, koliko predpristopne pomoči je
EU ponudila Albaniji ter za katere namene.
Tabela 14: Finančna predpristopna pomoč od 2007 do 2013 za Albanijo (v milijonih
EUR)

Komponente

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Pomoč pri prehodu in
vzpostavljanje institucij

54,3

62,1

70,9

82,7

84,3

85,9

Čezmejno sodelovanje

6,6

8,5

10,2

10,4

10,6

10,9

Skupaj

61

70,7

81,2

93,2

95

96,9

Vir: Ec.Europa, 2010.
Graf 7: Finančna predpristopna pomoč od 2007 do 2013 za Albanijo (v milijonih EUR)

Vir: Ec.Europa, 2010.
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V nadaljevanju nekaj utrinkov predpristopne pomoči EU Albaniji.

Javna uprava. EU trenutno pripravlja albanske organe na decentralizirano upravljanje
pomoči EU. Projekt pomaga pri vzpostavitvi potrebnih struktur in funkcij za upravljanje s
sredstvi EU. Do sedaj so bile vse pomoči, ki jih je upravljala delegacija Komisije v Tirani.
Decentralizirano upravljanje je ena od zahtev, povezanih s prihodnostjo pristopa k EU. Ta
projekt je vreden 1.000.000 EUR (Ec.Europa, 2010).

Pravosodje in notranje zadeve. EU zagotavlja tehnično pomoč albanski državni policiji, da
bi jih približala standardom EU. S 5,5 milijona € Evropska skupnost podpira policijsko
misijo Evropske skupnosti v Albaniji (PAMECA III), katere namen je izboljšati učinkovitost
struktur albanske državne policije in zaupanja albanskih državljanov v policijske sile.
Projekt, ki se izvaja do leta 2011, nadaljuje v luči prejšnjih programov iz PAMECA I & II
(Ec.Europa, 2010).

Pravosodje in notranje zadeve sta za 10 milijonov evrov pomoči IPA porabili za
dokončanje gradbenih del več objektov pridržanja. Ti projekti okrepijo zmogljivosti
albanskih pravosodnih organov in sistem izvrševanja kazenskih sankcij v skladu z
evropskimi in mednarodnimi standardi. Njen cilj je izboljšati razmere v prostorih za
pridržanje v državi z nižanjem prenatrpanosti in izboljšanjem zaporniških življenjskih
pogojev (Ec.Europa, 2010).

Gospodarski razvoj. EU podpira Albanijo pri vzdrževanju trajnostne rasti in povečanju
konkurenčnosti zasebnega sektorja, kot tudi pri zagotavljanju zdravega poslovnega okolja
za naložbe in zaposlovanje. 3.400.000 EUR vlaga v Albanijo za razvoj malih in srednje
velikih podjetij (MSP) politike, kar naj bi v zameno albanskim organom omogočalo, da se
izvede program podjetništva in inovacij v podporo rasti in konkurenčnosti MSP. Poleg tega
projekta prinaša industrijsko specifično strokovno znanje za upravljanje za mala in srednja
podjetja in jim pomaga, da uspešno delujejo pri razvoju novih znanj in spretnosti tako na
poslovni ravni visokega vodstva (Ec.Europa, 2010).

Pravni red Skupnosti. Eden od največjih projektov, ki jih podpira EU, je izboljšanje
zdravstvenih in okoljskih razmer v štirih albanskih obalnih regijah z izgradnjo primerne in
trajnostne oskrbe z vodo ter kanalizacijsko infrastrukturo. Poleg tega je njen cilj
spodbuditi gospodarsko rast z boljšo storitvijo. Lokalno prebivalstvo bo imelo neposredno
korist v smislu varnejše oskrbe s pitno vodo in odstranjevanja kanalščin, medtem ko naj bi
isto dejavnost čez čas izkoristila za povečanje števila turistov zaradi izboljšanja kakovosti
vodne infrastrukture. Skupni stroški projekta znašajo 25.500.000 EUR, od tega EU
prispeva 24 milijonov EUR (Ec.Europa, 2010).
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3.4.4 Pristopna pomoč za Kosovo
Politična in finančna zaveza Evropske unije za Kosovo je dvojne narave. EU zagotavlja, da
Kosovo zadosti institucijam in socialno-ekonomskemu razvoju, to pa tudi bistveno
prispeva k mednarodni prisotnosti Kosova.
Tabela 15: Finančna predpristopna pomoč od 2007 do 2013 za Kosovo (v milijonih
EUR)

Komponente
Pomoč pri prehodu in
vzpostavljanje institucij
Čezmejno sodelovanje
Skupaj

2007

2008

2009

2010

2011

2012

68,3

184,7

103,3

64,4

65,8

67

0

0

2,7

2,8

2,8

2,9

68,3

184,7

106,1

67,3

68,7

70

Vir: Ec.Europa, 2010.
Graf 8: Finančna predpristopna pomoč od 2007 do 2013 za Kosovo (v milijonih EUR)

Vir: Ec.Europa, 2010.

Odziv na zahtevo Sveta, da uporabi instrumente Skupnosti za spodbujanje gospodarskega
in političnega razvoja Kosova, je Komisija v ta namen organizirala donatorsko konferenco
v Bruslju 11. julija 2008. Oblastem na Kosovu je predstavila vmesni okvir izdatkov za
2009–2011. V tem okviru je ocenila pomanjkanje finančnih sredstev, približno
1.100.000.000 EUR za družbeno-gospodarski razvoj Kosova v prihodnjih treh letih. Skupaj
1.200.000.000 EUR je obljubila mednarodna skupnost, vključno s 100 milijoni evrov za
stabilizacijo sklada za pogojne obveznosti. ES je obljubila 508.000.000 € za utrditev
Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) in Makrofinančno pomoč (MFA), katerih
sredstva naj bi bila izplačana v tem obdobju. Države članice EU so obljubile še
286.000.000 EUR iz njihove dvostranske pomoči iz proračunov (Ec.Europa, 2010).
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V letu 2007 je Kosovo prejelo 62.000.000 EUR finančne pomoči v okviru IPA. Dodelitve za
leto 2008 znašajo 184.700.000 EUR. Program obsega 23 projektov, ki zajema tri glavne
kategorije: politična merila, ekonomska merila in evropske standarde. Projekti so bili
pripravljeni v tesnem sodelovanju z oblastmi in upravičenci na Kosovu in v tesnem
posvetovanju z drugimi donatorji (Ec.Europa, 2010).
V okviru političnih meril znaša pomoč IPA 57.000.000 EUR. To vključuje podporo na
področju krepitve pravne države, med drugim s prenovo in izgradnjo osrednjega
občinskega okrožnega in vrhovnega sodišča, stavbe in tožilske pisarne, ki naj dopolnjuje
EULEX pobude (38 milijonov EUR) za ohranjanje kulturne dediščine z obnovo nekaterih
pomembnih spomenikov in izobraževanje mladih na Kosovu o pomenu skupne dediščine
(2.500.000 EUR), podpora za Kosovo Media Institute in organizacijami civilne družbe,
aktivne na področju okolja, enakih možnosti in socialne storitve za ranljive skupine
(2.500.000 EUR). Civilna družba je podprta tudi z drugimi finančnimi sredstvi, kot so
Evropska pobuda za demokratizacijo in človekove pravice. Pomoč bo zagotovljena tudi za
spodbujanje trajnostnega vračanja in ponovno integracijo beguncev in razseljenih oseb
(4.000.000 EUR) (Ec.Europa, 2010).
IPA pomoč v okviru gospodarskih meril znaša za več kot znaša 104.000.000 EUR in
vključuje izboljšanje socialne in gospodarske infrastrukture v občinah; izboljšanje šol in
mladinskih objektov; zdravstvenih storitev in cest za izboljšanje izvajanja storitev za
prebivalstvo (39.000.000 EUR); podporo za energetsko učinkovitost in prenos (9.500.000
EUR), podporo za izobraževanje in zaposlovanje (20 milijonov EUR) vključno s prispevki
več donatorjev in izboljšanje okolja s posebnim poudarkom na ravnanju z vodo in odpadki
za izboljšanje javnega zdravja (18 milijonov EUR) (Ec.Europa, 2010).
Kategorija evropskih standardov (10.020.000 EUR) vključuje na primer: podporo za razvoj
sektorja in širok pristop na področju zdravja, civilne iniciative, letalstva, zagotavljanje
varnosti letalskih operacij, carine in obdavčevanja. Poleg tega Kosovo od posebne pomoči
iz programa IPA koristi v sektorjih, kot so višje izobraževanje v okviru programov ter
jedrske varnosti.
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4

PRIMERJAVA SLOVENIJE Z DRŽAVAMI JVE

4.1

ČRPANJE SREDSTEV NA PODROČJU ČEZMEJNEGA SODELOVANJA
POMOČI PRI PREHODU IN VZPOSTAVLJANJU INSTITUCIJ

Sredstva iz tega programa so namenjena projektom, ki zadevajo območja ob meji in
imajo pozitiven vpliv na vse vpletene države in regije. EU se že od leta 1992 zaveda
pomena obmejnega sodelovanja med državami, ki mejijo na EU in je financirala nekaj
ukrepov obmejnega sodelovanja.
V zadnjih letih se za evropske regije vse bolj priznava pomen podpore in spodbujanja
čezmejnega sodelovanja. Obmejne regije imajo v primerjavi z osrednjimi številne posebne
pomanjkljivosti.
Slika 2: Čezmejno sodelovanje držav kandidatk

Vir: Panorama, 2008, str. 8.
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Sodelovanje je bilo dolgo ključni element kohezijske politike EU, sprva v okviru pobude
skupnosti INTERREG, zdaj pa v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja. Ena
ključnih vlog instrumenta za predpristopno pomoč je pomagati pripraviti države
kandidatke na izvajanje kohezijske politike, zato ima logika instrumenta IPA tudi čezmejno
razsežnost. Hkrati je cilj uporabe instrumenta IPA za zagotavljanje čezmejnega
sodelovanja v novem programskem obdobju tudi rešiti nekatere upravne težave, s
katerimi se je v preteklosti srečalo sodelovanje vzdolž zunanjih meja EU (Panorama, 2008,
str. 8).
V strogem pomenu besede komponenta čezmejnega sodelovanja instrumenta IPA podpira
tri vrste sodelovanja: financira čezmejno sodelovanje med državami članicami na eni
strani in državami kandidatkami ali možnimi državami kandidatkami na drugi; podpira
čezmejno sodelovanje med državami kandidatkami in možnimi kandidatkami ter nazadnje,
komponenta lahko podpira tudi vključitev držav kandidatk in možnih kandidatk v
programe transnacionalnega sodelovanja v okviru cilja teritorialnega sodelovanja, zlasti v
programe za Jugovzhodno Evropo in Sredozemlje (Panorama, 2008, str. 8).
To poglavje je usmerjeno v prvega od teh elementov, ki bo podpiral 12 programov med
državami članicami in državami (možnimi) kandidatkami (glej zemljevid). Večina teh
programov se že izvaja, končan pa je tudi že prvi razpis za projekte v okviru slovenskohrvaškega programa (Panorama, 2008, str. 8).
Težko je podcenjevati radikalno naravo čezmejne komponente instrumenta IPA. Sredstva
za posamezne programe se dodelijo po programih, ne po državah, kar odpravlja eno
večjih pomanjkljivosti programov sodelovanja ob zunanji meji EU – težave, ki so se
pojavljale pri usklajevanju različnih virov sredstev v Uniji in zunaj nje (Panorama, 2008,
str. 9).
Čezmejna komponenta je na voljo vsem državam kandidatkam in možnim kandidatkam v
nasprotju s komponentami instrumenta IPA za regionalni razvoj ter razvoj človeških virov
in podeželja, ki so na voljo samo državam kandidatkam. To je zlasti pomembno zaradi
velikega zanimanja za čezmejno sodelovanje v regiji. Sorazmerna majhnost držav pomeni,
da veliko njihovega prebivalstva živi v obmejnih regijah, to pa lahko pomeni, da so
obmejna vprašanja pogosto prednostna politična naloga. Njihova izključitev iz čezmejnega
sodelovanja bi pomenila zelo negativen znak, ki bi imel ravno nasprotni učinek od
želenega. Zato bodo imele vse zadevne države koristi od sodelovanja v programih, ki se
izvajajo v okviru pristopa strukturnih skladov, še preden bodo postale države kandidatke
za pristop k Uniji (Panorama, 2008, str. 9).
To je tretja glavna novost čezmejne komponente instrumenta IPA. V skladu s ciljem
uporabiti te programe za pripravo na prihodnje upravljanje strukturnih skladov, bodo
čezmejni programi IPA čim bolj dosledno izražali pravila strukturnih skladov. To najprej
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pomeni, da se programi izvajajo na večletni osnovi. Za izvajanje programa je pristojna
Komisija za spremljanje, ki jo sestavljajo predstavniki zadevnih držav, pomaga pa ji
sekretariat, ki ga sestavlja osebje z obeh strani meje. Poleg tega morajo imeti vsi projekti
tudi partnerje z obeh strani meje, ki jih skupaj izberejo sodelujoče države in ne Komisija
(Panorama, 2008, str. 9).
V nasprotju s temi temeljnimi spremembami organizacije čezmejnega sodelovanja se
morda zdi vsebina programov manj radikalna, ker temelji na uspehih čezmejnega
sodelovanja drugod v Evropi. Programi zagotavljajo podporo gospodarskemu in
turističnemu razvoju, socialnim in kulturnim povezavam, varstvu okolja, razvoju prometa
in majhni infrastrukturi. Zato se zdijo po eni strani koristi programov čezmejnega
sodelovanja očitni. Partnerji projektov z zadevnih obmejnih področij bodo prejeli sredstva,
ki jim bodo omogočila sodelovanje s sosedi in izvajanje projektov, ki bodo zagotavljali
rezultate na področju gospodarskega in socialnega razvoja lokalnega prebivalstva
(Panorama, 2008, str. 9).
Čezmejno sodelovanje se ne izvaja in se ne sme izvajati samo na lokalni ravni. Države se
lahko s sodelovanjem v skupnih obmejnih regijah spopadajo z izzivi, ki presegajo politične
meje. Eno takih področij je na primer preprečevanje poplav, ko ima lahko poplavljanje na
eni strani meje svoje temeljne vzroke na drugi strani. Poleg tega so lahko nekateri lokalni
projekti povezani s političnimi vprašanji na nacionalni in evropski ravni. V tem smislu bi se
projekti, ki se nanašajo na Rome ali skupno povodje, kot sta Donava in Tisa, lahko razvili
v okviru čezmejnih programov IPA in bi lahko vplivali daleč čez lokalno čezmejno območje
(Panorama, 2008, str. 9).
In nazadnje, treba je upoštevati še eno vrsto koristi, ki se lahko opišejo kot institucionalne
koristi za države (možne) kandidatke. S sodelovanjem v teh programih lahko nacionalni in
lokalni organi v teh državah pridobijo izkušnje pri izvajanju programov strukturnih
skladov, vključno s sodelovanjem v komisijah za spremljanje ter pri postopkih za izbiro
projektov in vzpostavitvi sistemov finančnega nadzora in revizije (Panorama, 2008, str. 9).
Komponenta I – pomoč pri prehodu in vzpostavljanje institucij, zajema vse ukrepe
vzpostavljanja institucij in naložbe, povezane s pravnim redom Skupnost državam
upravičenkam pomaga vzpostaviti zmogljivosti na področju uprave in pravosodja ter v
skladu s prednostnimi nalogami obravnava ukrepe za sodelovanje, ki niso izrecno zajeti v
drugih komponentah.
Vse države zahodnega Balkana, države upravičenke, so upravičene do pomoči v okviru
pomoči pri vzpostavljanju institucij, ki se lahko odobrijo zlasti na naslednjih področjih:
• krepitev demokratičnih institucij in pravne države;
• spodbujanje in varstvo temeljnih pravic in svoboščin, zapisanih v Evropski
listini o temeljnih pravicah;
• reforma javne uprave;
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•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

reforma na področju pravosodja in notranjih zadev, kot je reforma pravnega
sistema, policije, tožilstva, sodstva, kazenskega sistema ter carinskem in
mejnem nadzoru sistema, s posebnim poudarkom na izboljšanju boja proti
korupciji, organiziranemu kriminalu, terorizmu in nezakoniti migraciji in
vzpostavitvi informacijskih sistemov, povezanih s temi področji;
posodobitev ureditvenega okvira, vključno s spodbujanjem naložb za
opremljanje ključnih institucij, katerih infrastrukture ali zmogljivosti za
spremljanje in uveljavljanje zakonodaje je treba okrepiti;
vzpostavitev ali okrepitev sistemov finančnega nadzora;
krepitev tržnega gospodarstva, predvsem s pomočjo samoorganiziranja
ekonomskih akterjev in neposrednim spodbujanjem ekonomske dejavnosti,
vključno s pomočjo zasebnemu sektorju in s prestrukturiranjem industrije ter
z diverzifikacijo gospodarstva, posodobitvijo ključnih sektorjev in izboljšanjem
posebnih področjih;
razvoj civilne družbe in dialoga med vlado in nevladnimi telesi za spodbujanje
demokracije, pravne države, človekovih pravic, spoštovanje in zaščito
manjšin, kot tudi dialog s civilno družbo;
vzpostavitev socialnega dialoga kot elementa dobrega upravljanja za
spodbujanje poštenih in pravičnih delovnih pogojev;
spodbujanje vključevanja manjšin, pomiritve in ukrepov za izgradnjo zaupanja
na vseh ravneh družbe;
okoljske politike, ki temelji na visoko raven zaščite, spodbujanja načela
onesnaževalec plača, trajnostne rabe naravnih virov, energetske učinkovitosti,
obnovljivih virov in postopno sprejetje politike Skupnosti na vseh področjih,
vključno s podnebnimi spremembami;
izboljšanje dostopa do finančnih institucij za mala in srednje velika podjetja in
javno upravo;
vzpostavljanje institucij na področju jedrske varnosti, ravnanja z
radioaktivnimi odpadki in varstva pred sevanjem, v skladu s pravnim redom
Skupnosti ter najboljšimi praksami Evropske unije.

4.1.1 Primerjava Slovenije v predpristopnem obdobju (2000–2004)
V tem obdobju je čezmejno sodelovanje bilo še bolj pomembno. Pomembno vlogo so
dobili projekti, ki so zagotavljali trajnejši ter skladen regionalni razvoj, prostorsko
povezovanje regij ter spodbujanje ekonomske in socialne kohezije. Čezmejno sodelovanje
je bilo usmerjeno predvsem na področju transporta, obmejne infrastrukture, okolja,
turizma, kmetijstva, drobnega gospodarstva, kulture ter človeških virov.
Temelj programov čezmejnega sodelovanja je predstavljal skupni programski načrt, ki je
bil pripravljen za vsako državo, s katero je Slovenija sodelovala v programu Phare.
Slovenija je morala ob pripravi skupnih programskih dokumentov upoštevati EPD in RRP.
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Spodbujanje okrepljenega sodelovanja na institucionalni ravni je v nekaj letih pokazalo
pozitivne rezultate. Slovenija je iz programa Phare za obdobje 2000–2003 črpala finančna
sredstva, ki so navedena v nadaljevanju.
Tabela 16: Izčrpana sredstva za čezmejno sodelovanje in pomoč pri vzpostavljanju
institucij v Sloveniji od 2000 do 2003 (v milijonih EUR)

Sestavina
Čezmejno sodelovanje
Pomoč pri vzpostavljanju
institucij

2000

2001

2002

2003

Skupaj

7

7

7

7

24

15,7

34,8

37,9

37,9

126,3

Vir: Ec.Europa, 2010.

Slovenija je v tem programu sodelovala z Italijo, Avstrijo in Madžarsko. Vključno z letom
1998 nam je Komisija Evropske unije za to sodelovanje namenila 28 mio ECU. Do konca
leta 1999 pa še 9 mio ECU. Za celotno obdobje od 1994 do 1999 smo torej dobili 37 mio
ECU. Vendar je imela pri tem sodelovanju določene finančne obveznosti tudi Slovenija, ki
je morala prispevati najmanj 20–30 % svojih sredstev (Ec.Europa, 2010).
Čeprav so meje med Slovenijo, Italijo, Avstrijo in Madžarsko dokaj odprte in so že do
priključitve Slovenije k EU omogočale razvoj neposrednih stikov, pa je bilo še vedno veliko
ovir, ki so upočasnile sodelovanje, kot npr. neustrezne prometne povezave, ozka grla na
glavnih mejnih prehodih in neenakomernost porazdelitve na posameznih območjih,
depopulacijski trendi in odseljevanje mladih, nizka izobrazbena struktura in pomanjkanje
specifičnih znanj, velika odvisnost od tradicionalnih industrij in pomanjkanje podjetniške
klime, visoka stopnja brezposelnosti, problem majhnosti in razdrobljenosti, pomanjkanje
informacij ter znanja in organizacijskih struktur (Ec.Europa, 2010).

4.1.2 Primerjava s Hrvaško v obdobju 2007–2010
Pomoč čezmejnega sodelovanja (CBC), ki je v okviru komponente II, je namenjena
izboljšanju sodelovanja in dobrih sosedskih odnosov hrvaških regij s sosednjimi obmejnimi
območji in seznanjanje Hrvaške s pravili in postopki, ki urejajo Evropsko teritorialno
sodelovanje v okviru strukturnih skladov. MIPD predvideva nadaljevanje CBC s Slovenijo,
Madžarsko in Italijo ter razvoj dvostranskih programov čezmejnega sodelovanja z Bosno
in Hercegovino, Srbijo in Črno goro.
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Tabela 17: Poraba predpristopne pomoči za čezmejno sodelovanje in pomoč pri
vzpostavljanju institucij od 2007 do 2010 (v milijonih EUR)

Sestavina
Čezmejno sodelovanje
Pomoč pri vzpostavljanju institucij

2007

2008

2009

2010

Skupaj

9,7

14,7

15,9

16,2

46,8

49.6

45.4

45,6

39.5

140,6

Vir: Ec.Europa, 2010.

Hrvaška trenutno sodeluje v programih čezmejnega sodelovanja z državami članicami EU
v Italiji, Sloveniji in na Madžarskem, kot tudi v nadnacionalnem CADSES programu.
Sredstva za čezmejne dejavnosti sodelovanja in zmogljivosti za sodelovanje v CBC
programih so bila na voljo iz nacionalnih in regionalnih CARDS programov in v okviru
programa Phare 2005 in 2006. Medtem ko je CBC z državami članicami EU dobro
napredoval, programi sodelovanja s potencialnimi državami kandidatkami pa še vedno
morajo razviti. Pomoč za nujno načrtovanje programov, načrtovanje in izgradnjo institucij
za čezmejno sodelovanje z Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro je trenutno pod
vprašajem (Ec.Europa, 2010).
Pričakovani rezultati, ki jih je potrebno doseči, bodo podrobno določeni v ustreznem
večletnem programu. Pričakovane rezultate predpristopne pomoči, v okviru komponente
II. je izboljšanje sodelovanja in dobrih sosedskih odnosov hrvaških regij s sosednjimi
obmejnimi območji in povečanje trajnostnega gospodarskega in socialnega razvoja na
obmejnih območjih in v obmejnih regijah (Ec.Europa, 2010).
Poročilo o napredku 2006 navaja, da je Hrvaška poudarila, da ji v zvezi s političnimi
kriteriji, soočanje ne predstavlja večjih težav. Hrvaška je dosegla napredek, vendar bodo
še vnaprej potrebna trajna prizadevanja na številnih pomembnih področjih. Glede
gospodarskih meril za članstvo se lahko Hrvaško začne obravnavati kot delujoče tržno
gospodarstvo, ki bi moralo biti sposobno obvladovati konkurenčne pritiske in tržne sile
znotraj Unije v srednjeročnem obdobju pod pogojem, da bo še naprej izvajala reforme za
odpravo preostalih slabosti.
Kar zadeva sposobnost Hrvaške za prevzemanje obveznosti članstva, je dosegla
določen napredek, zlasti glede usklajevanja zakonodaje s pravnim redom EU. Napredek se
je spreminjal znatno med poglavji. Kar zadeva izvajanje zmogljivosti, je v mnogih primerih
izvrševanje šibko in upravna zmogljivost ostaja neenakomerna. Hrvaška bo morala
sprejeti bolj strateški pristop k usklajevanje s pravnim redom in razvojem, kjer je to
primerno.
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4.1.3 Primerjava z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo v obdobju
2007–2010
V preteklosti je Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija od Skupnosti koristila
pomoč za sodelovanje v dveh čezmejnih sodelovanjih (CBC): od konca 1990 z Grčijo v
okviru INTERREG II in III program (ki je postal "Sosedski program" 2004–06) in od leta
2004 z Bolgarijo v okviru PHARE/CARDS Sosedskega programa. Poleg tega je od leta
2004 Nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija prejela CARDS podporo za
sodelovanje v INTERREG III B CADSES transnacionalnem programu (Ec.Europa, 2010).
Izvajanje ustreznih projektov je bilo močno ovirano zaradi zamud, ki so se nabrale pri
vzpostavljanju potrebnih strukturnih skupin za upravljanje. Proces razpisa je tako rekoč
še v razvoju za zbiranje predlogov, smernice za prosilce in za zapolnitev mest. Zato so do
konca leta 2006 zaživeli šele prvi projekti izvajanja. Pričakuje se, da bo CBC v okviru IPA
imel koristi v obstoječih institucij v primeru Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije,
Bolgarije in Grčije. (Ec.Europa, 2010).
Iz spodnje tabele je razvidno, kako Makedonija črpa predpristopno pomoč iz naslova
čezmejnega sodelovanja ter pomoči pri vzpostavljanju institucij. Iz leta v leto je bolj
uspešna, predvsem pri čezmejnem sodelovanju, kar se pozitivno odraža tudi v prihodnje.
Tabela 18: Poraba predpristopne pomoči za čezmejno sodelovanje in pomoči pri
vzpostavljanju institucij od 2007 do 2010 v Makedoniji (v milijonih EUR)

Sestavina
Čezmejno sodelovanje
Pomoč pri vzpostavljanju
institucij

2007

2008

2009

2010

Skupaj

4,2

5,3

5,6

5,7

16,6

41,6

39,9

38,1

36.3

119,6

Vir: Ec.Europa, 2010.

Glede na status države kandidatke v državi je predpristopna pomoč za podporo
prizadevanja državi za izpolnjevanje kopenhagenskih meril glavna naloga, da zagotovi
vzpostavitev institucij, potrebnih za dosego tega cilja. Glede na to finančno pomoč bo
podprla naslednja glavna področja ukrepanja:
• Politična merila,
• Socialno-ekonomskih merila,
• Sposobnost prevzema obveznosti članstva,
• Podpora za načrtovanje in sodelovanje v programih Skupnosti in agencijah.
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4.1.4 Primerjava s Turčijo v obdobju 2007–2010
Turško-Bolgarsko čezmejno sodelovanje je bilo prvič vključeno šele v programu za
predpristopno pomoč za leto 2003. V preteklem letu (2004–2006) je Turčija čezmejno
sodelovala z Grčijo v okviru programa Interreg IIIA.
V okviru programa med Turčija-Grčija je bil leta 2004 sprejet Skupni programski
dokument kot tudi Programsko dopolnilo. Prispevek EU na turški strani je 15 milijonov
evrov za obdobje 2004–2006. Namenjen je Interregu III med Grčijo in Turčijo. Gre za
program za izboljšanje gospodarskega in socialnega sodelovanja pri soočanju s skupnimi
problemi sosednjih regij na prednostnih področjih:
• Infrastrukture,
• gospodarskega razvoja,
• kakovosti življenja, okolja in kulture.
Žal pa je bilo zaradi več razlogov učinkovito sodelovanje težko izvedljivo v praksi, vključno
z neusklajenostjo struktur in postopkov med partnerji, kakor tudi zaradi političnih težav.
Zaradi tega so se nakopičile večje zamude pri začetku izvajanja programov. Trenutno je
sodelovanje med Turčijo in Grčijo spet v teku.
Spodnja tabela prikazuje koriščenje predpristopne pomoči za čezmejno sodelovanje in
pomoč pri vzpostavljanju institucij v letih od 2007 do 2010. Iz tabele je razvidno, da se iz
leta v leto povečuje koriščenje pomoči, kar je zelo spodbudno.
Tabela 19: Poraba predpristopne pomoči za čezmejno sodelovanje in pomoč pri
vzpostavljanju institucij od 2007 do 2010 v Turčiji (v milijonih EUR)

Sestavina
Čezmejno sodelovanje
Pomoč pri
vzpostavljanju institucij

2007

2008

2009 2010

Skupaj

6,6

8,8

9,4

9,6

27,8

252,2

250,2

233,2

211,3

946,9

Vir: Ec.Europa, 2010.

Ker posegi na področju izgradnje institucij pogosto zahtevajo predvsem tehnično pomoč,
ki bo stala manj naložb in za katere ni omejene absorpcijske sposobnosti v določeni
instituciji prejemnika, število področij za ukrepe, ki so opredeljeni v tem oddelku, je
sorazmernih z okvirnim proračunom in primerljivih z obsegom ukrepov programiranja v
obdobju 2002–2007.
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4.2

ANALIZA POMOČI PRI VZPOSTAVLJANJU
ČEZMEJNEGA SODELOVANJA

INSTITUCIJ

IN

Temelj IPA za čezmejno sodelovanje deluje na načelu "skupno dobro", kar pomeni
radikalen odmik od preteklosti, kjer bi se lahko pomoč ES uporabljala bodisi izključno v
korist držav članic ali v izključno korist držav kandidatk. Zato bo IPA za čezmejno
sodelovanje delovala na obeh straneh meje na podlagi enega niza pravil, s katerim se
zagotavlja priložnost za popolnoma enak in uravnotežen načrt in struktur odločanja med
državami članicami in (potencialnimi) državami kandidatkami. Ker ukrepi, ki se financirajo
iz IPA za čezmejno sodelovanje, morajo koristiti obema stranema, skupnim programom
za skupno upravljanje in skupno financiranje projektov. Tako je IPA vzpodbuja okrepljeno
sodelovanje in napredujoče gospodarsko povezovanje in usklajenost med Evropsko unijo
in državami kandidatkami.
Kar zadeva geografsko upravičenost, se enaka pravila uporabljajo v okviru Strukturnih
skladov evropskega teritorialnega sodelovanja (Cilj 3). Upravičene regije bodo NUTS III
(ali enakovredno) regije vzdolž morskih in kopenskih meja med državami članicami in
sosednjimi državami kandidatkami ter regijami ob morju, kjer je meja ločena z max. 150
km.
Z uporabo teh pravil o upravičenosti dvanajst IPA programov vsebuje čezmejno
sodelovanje, ki jih predlaga Evropska komisija, od katerih je eden večstranski, medtem ko
je ostalih enajst dvostranskih:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Italija/Adriatic (z Italijo na eni strani in pomorskimi regijami Hrvaške, Bosne in
Hercegovine, Srbije in Črne gore ter Albanije na drugi strani)
Slovenija/Hrvaška
Madžarska/Hrvaška
Madžarska/Srbija in Črna gora
Romunija/Srbija in Črna gora
Bolgarija/Srbija in Črna gora
Bolgarija/Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija
Bolgarija/Turčija
Grčija/Turčija
Grčija/Albanija
Grčija/Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija
Ciper/Turčija

Spodnja tabela prikazuje predpristopno pomoč za čezmejno sodelovanje v Sloveniji od
leta 2000 do 2003, kot v trenutnih članicah za leta 2007–2010. Iz spodnje tabele je
razvidno, da sta tako Makedonija kot Hrvaška najbolje črpali finančna sredstva za
čezmejno sodelovanje. Slovenija in Turčija sta med seboj dokaj primerljivi. Iz tega lahko
sklepamo, da sedanje članice dobro črpajo finančna sredstva. Vzrok je lahko tudi v
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izkušnjah Slovenije. Države kandidatke se lahko marsikaj naučijo iz napak pri črpanju, ki
jih je zagrešila Slovenija, ko je bila na njihovem mestu.
Tabela 20: Primerjava čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in trenutnimi
kandidatkami

Čezmejno sodelovanje

2000

2001

2002

2003

Skupaj

7

7

7

7

24,8

2007

2008

2009

2010

Skupaj

Hrvaška

9,7

14,7

15,9

16,2

46,8

Makedonija

9,7

14,7

15,9

16,2

46,8

Turčija

6,6

8,8

9,4

9,6

27,8

Slovenija

Vir: Lastna izdelava

Projekti čezmejnega sodelovanja so se v daljšem obdobju izkazali za pomembne, v okviru
instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) 2007–2013 pa se zdaj oblikujejo projekti nove
generacije. Prvi program, ki ga je sprejela Evropska komisija 14. decembra 2007, je bil
sklenjen med Bolgarijo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo. Njegov
proaktivni pristop izraža sodelovanje ekip v partnerskih državah, odlično usklajevanje in
odločnost spopasti se z vsemi izzivi na poti.
Program je deloma logično nadaljevanje sedanjega sodelovanja, ki se je razvilo na podlagi
pobude za zunanjo mejo EU iz leta 2003 in nadaljevalo v okviru sosedskega programa.
Hkrati pa je dokaz nove faze tesnejšega sodelovanja med obema državama. Projekti
čezmejnega sodelovanja temeljijo na velikih pričakovanjih v zvezi s krepitvijo širšega
evropskega sodelovanja in povezovanja, ki bosta uresničila trajnostni razvoj v obmejnih
regijah. Glavne prednostne naloge so gospodarski razvoj, socialna kohezija in izboljšanje
kakovosti življenja. Zmanjševanje regionalnih neravnovesij koristi ljudem na obeh straneh
meje, regije pa postajajo na splošno močnejše.
Tabela 21: Primerjava pomoči pri vzpostavljanju institucij med trenutnimi
kandidatkami

Pomoč pri vzpostavljanju
institucij

2000

2001

2002

2003

Skupaj

15,7

34,8

37,9

37,9

126,3

2007

2008

2009

2010

Skupaj

Hrvaška

49,6

45,4

45,6

39,5

140,6

Makedonija

41,6

39,9

38,1

36,3

119,6

252,2

250,2

233,2

211,3

946,9

Slovenija

Turčija

Vir: Lastna izdelava
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Iz zgornje tabele je razvidno, da je največ denarja na področju pomoči pri vzpostavljanju
institucij prejela Turčija, sledi ji Hrvaška in nato Makedonija. Razlika med Turčijo in
ostalima kandidatkama je očitna; Turčija je vse do danes izčrpala kar za 70 % več pomoči
kot ostali članici. Iz tega je razvidno, da EU Turčiji namenja več denarja na tem področju.
Najmanj denarja pa je prejela Slovenija, ki je denar črpala iz programa Phare.
Programi v okviru komponente I (pomoč pri vzpostavljanju institucij), so namenjeni več
upravičenkam, oblikovani so tako, da dopolnjujejo nacionalne programe ter krepijo
večstranske odnose na Zahodnem Balkanu in v Turčiji. Ta strategija je osredotočena na
področja, opredeljena kot ključna za evropsko povezovanje in stabilnost v regiji, ter na
obravnavo vprašanj, v zvezi s katerimi bi morale države sodelovati. Iz teh sredstev se
financirajo programi z regionalnim učinkom in/ali tisti, ki lahko dosežejo ekonomijo obsega
ali povezanih proizvodov, če se izvajajo horizontalno v več državah upravičenkah.
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5

ZAKLJUČEK

Kohezijska politika EU je namenjena zmanjšanju razlik med posameznimi območji, da se s
tem spodbudi enakomeren trajnostni razvoj. Ker pa v začetku ni bila ustrezno zastavljena,
so se skozi različna programska obdobja pokazale njene (ne)učinkovitosti. Instrumenti
kohezijske politike niso vedno dosegli zaželenih učinkov, saj njihovo delovanje ni bilo
zastavljeno optimalno. S pomočjo kohezijskega sklada v smislu financiranja ni bilo možno
zmanjšati neenakosti med posameznimi regijami. Države zahodnega Balkana pomenijo
poseben izziv za EU. Politika širitve mora pokazati svojo moč za spremembe v regiji, kjer
so države šibke in družbe razdeljene. Prepričljiva politična možnost njihove končne
vključitve v EU je bistvenega pomena za dosledno izvajanje reform. Toda enako jasno je,
da se te države lahko pridružijo, le ko v celoti izpolnjujejo merila.
Lahko rečemo, da je Slovenija obdobje koriščenja predpristopne pomoči uporabila za
pripravo na črpanje evropskih sredstev, ki jih prejema sedaj kot članica EU. Pri
vzpostavljenem sistemu v Sloveniji so se določile institucije, njihove odgovornosti in
naloge, vendar so se že kmalu pojavili omejujoči dejavniki, ki so vplivali na črpanje
sredstev. Poleg težav z ustreznostjo projektov za prijavo za sofinanciranje z evropskimi
sredstvi, je bil eden pomembnejših negativnih dejavnikov delitev odgovornosti med
posameznimi institucijami in usposobljenost kadrov, ki so pri postopkih sodelovali in jih
izvajali.
Naloge za izvajanje črpanja kohezijskih sredstev niso enostavne, so kompleksne, zanje je
potrebno veliko znanja z različnih področij, od ekonomskega, tehničnega, pravnega, do
poznavanja evropskih institucij. V prihodnje bo potrebno nedvomno veliko energije vložiti
v izobraževanje kadrov in poenostavljanje birokratskih postopkov in tako doseči čim boljši
izkoristek črpanja dodeljenih sredstev. Samo na ta način bo mogoče doseči osnovne cilje
kohezijske politike, ki z dodeljevanjem sredstev želi izničiti ekonomske in socialne razlike v
razvitosti med posameznimi regijami in državami znotraj EU.
Slovenske izkušnje iz predpristopnega instrumenta Phare so za nadaljnje sodelovanje v
strukturnih skladih zelo dobrodošle. Če povzamem, je bila Slovenija dokaj uspešna pri
samem črpanju iz predpristopnih instrumentov. Predpristopni instrument Phare je imel v
svojem obstoju različne vloge. Na začetku se je njegova pomoč kazala predvsem v obliki
tehnične pomoči na vladni in ministrski ravni, šele nato je postala glavna vloga pomoči
kandidatkam. Na podlagi teh ugotovitev lahko potrdimo prvo hipotezo, saj se je Slovenija
veliko naučila iz črpanja predpristopne pomoči in svoje izkušnje lahko koristno uporablja
pri črpanju iz kohezijskih sredstev.
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Sodelovanje s sosednjimi državami ima med različnimi programi, ki jih je Phare pokrival,
zelo pomembno vlogo. Slovenija je s pomočjo Phare programa izboljšala medsosedske
odnose tako z Italijo kot tudi z Avstrijo in Madžarsko. V programskem obdobju pa
Slovenija sodeluje tudi s Hrvaško ter ji pomaga pri izpolnjevanju predpristopnih pogajanj.
Program Phare, ki je Sloveniji pomagal kot predpristopni instrument, se je z vstopom
Slovenije zamenjal z Interreg III A, v katerem sodelujejo države članice v čezmejnih
projektih.
Na podlagi izkušenj, ki si jih je Slovenija pridobila z predpristopno pomočjo, lahko pomaga
državam kandidatkam, in sicer Makedoniji, Hrvaški ter Turčiji s svojimi nasveti, na kakšen
način lahko najlažje ter učinkovito črpajo predpristopno pomoč. Kandidatke pa se lahko
učijo na napakah, ki jih je Slovenija naredila v predpristopnem črpanju, in sicer na
področjih priprave projektov, priprave same dokumentacije, saj so razpisi zelo zahtevni.
Razpisi od prijaviteljev zahtevajo poglobljen pristop pri pripravi samih projektov, kot tudi
kakovostno pripravljene projekte, ki so dejansko izvedljivi. Kandidatke se morajo pri
pripravi projektov poglobiti v program, iz katerega želijo pridobiti sredstva. Nujna pa je
seveda opredelitev samega namena projekta in splošnih ciljev, ki pa morajo biti merljivi.
Kot navaja druga hipoteza, ki jo lahko tudi prav tako potrdimo je, da bi predpristopno
pomoč tako Slovenija kot zdajšnje kandidatke bolje črpali, če bi bili projekti bolj
kakovostni ter pravilno pripravljeni ter izvedeni v predpisanem roku. Na tem mestu se
bodo morale tako kandidatke kot tudi Slovenija še izboljšati. Lahko rečem, da imajo
kandidatke dovolj priložnosti, le imeti morajo dobre ideje, dobro narejene razvojne
programe in projekte ter morajo biti pripravljene svoje ideje uresničevati tako z domačimi
kot tujimi partnerji.
Čezmejno sodelovanje je eden izmed ključnih programov vseh treh kandidatk. Zato je
potrebno, da svoje sodelovanje vzamejo resno in na podlagi črpanih sredstev občutno
izboljšajo življenje na obmejnih mestih, saj to je cilj EU. Iz raziskave smo ugotovili, da
današnje kandidatke bolje črpajo predpristopno pomoč, kot jo je Slovenija do leta 2004.
Razlog pa je lahko tudi v tem, da so se kandidatke veliko naučile na napakah Slovenije in
jim sedaj koriščenje ne predstavlja ovire. Na podlagi te ugotovitve lahko potrdimo
hipotezo 3.
Ključna je tudi komponenta I, ki je namenjena predvsem pomoči za vzpostavitev institucij
v državah kandidatkah. Iz tega naslova IPA namenja sredstva, ki so različno visoko in
nihajo od države do države. Največ denarja IPA namenja Turčiji, kar za 70 % več kot
ostalim kandidatkam. Ostale kandidatke so iz tega naslova črpale toliko sredstev, kot jih je
Slovenija iz programa Phare za enak namen.
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Evropska kohezijska politika ni najbolj učinkovita na območju držav JVE, saj je sistem
črpanja zaradi neučinkovite zasnove instrumentov evropske kohezijske politike zelo
zapleten, države nanj niso bile pripravljene. Evropska unija ni dovolj učinkovita pri
premagovanju ovir držav za učinkovitejše črpanje, zato tudi ekonomska učinkovitost v
takšnih pogojih ni mogoča. Prva četrtina leta 2009 bo za čezmejne programe IPA ključno
obdobje. Za večino programov bodo poleg sestankov komisij za spremljanje organizirani
tudi uradni dogodki ob začetku izvajanja, da se poveča ugled programov v obmejnih
regijah in začne postopek za privabljanje predložitev projektov. V tej glavni fazi bo za vse
programe pomembno, da se ohrani njihova prepoznavnost.
Čezmejni programi IPA pomenijo strateško razsežnost v okviru predpristopne pomoči EU z
zagotavljanjem okvira za učenje za države (možne) kandidatke v njihovih pripravah na
izvajanje kohezijske politike EU. Zato pomeni čezmejna komponenta IPA širitev,
geografsko in finančno, politike sodelovanja EU v Jugovzhodno Evropo. To prinaša
dodatne morebitne koristi in večjo raven odgovornosti s potrebo po prizadevnejšem in
proaktivnem vključevanju vseh akterjev v programe.
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