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I. Uvod

Kohezijska politika si prizadeva vsem državljanom zagotoviti enake možnosti. 

V okviru te politike evropsko teritorialno sodelovanje sodeluje v „vse tesnejši zvezi med 
narodi“ tako, da pomaga zmanjševati ovire med ozemlji in regijami ter jim omogočiti, da se 
skupaj spopadajo s skupnimi izzivi. 

Državljani morajo biti v osrčju prednostnih nalog teritorialnega sodelovanja.

Ta delovni dokument je namenjen zbiranju zamisli vseh članov odbora REGI o prihodnosti 
cilja 3, izhodišče za razpravo pa je sedanja organizacija.

II. Dodana vrednost CTE

Danes ozemlje Evropske unije zajema 27 držav in 271 regij.

II. A) Okoliščine

Institucionalne omejitve med državami članicami še niso izginile, vendar so se v zadnjih letih 
zahvaljujoč Evropski uniji omilile in postale skoraj nevidne, s tem pa so omogočile različne 
oblike sodelovanja.

Postopno zmanjševanje „vpliva meja“ je predvsem rezultat prizadevanj lokalnih in 
regionalnih oblasti, ki so se po drugi svetovni vojni odločile za sodelovanje v obliki 
neformalnega čezmejnega sodelovanja, ki se je osredotočalo na potrebe prebivalcev teh 
ozemelj.

Čeprav so bili že takrat postavljeni temelji za teritorialno sodelovanje, še vedno ostaja veliko 
izzivov. Ti so odvisni od preteklosti in stopnje zrelosti sodelovanja. Potem ko smo s 
pogodbami „ukinili“ meje, jih je zdaj treba zmanjšati še v vsakdanjem življenju naših 
državljanov.

Čezmejno sodelovanje je še danes pomemben element pri uresničevanju enotnega trga. Meje 
so še vedno območja, kjer so včasih očitne razlike v konkurenčnosti. 

Ta vrzel kaže na soodvisnost teritorialnega sodelovanja in drugih politik EU zunaj kohezijske 
politike (na področju prometa, zaposlovanja in konkurence, sosedske politike, zdravja, okolja 
itd.).

Neformalno sodelovanje, evroregije, ustanovne pogodbe in sekundarna zakonodaja Evropske 
unije so prispevali k ustvarjanju enega izmed treh stebrov politične kohezije EU: cilja 
teritorialnega sodelovanja. Te različne etape so utrle pot za vzpostavitev močnejših in 
trajnejših vezi med ozemlji.
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II. B) Uspeh

Grški in bolgarski državljani, ki želijo dostopati do različnih storitev, lahko uporabljajo ceste, 
zgrajene v okviru čezmejnega sodelovanja. Francoski in španski prebivalci sredozemskih 
Pirenejev se bodo lahko kmalu začeli zdraviti v skupni bolnišnici, ki jo je zgradilo in jo 
upravlja evropsko združenje za teritorialno sodelovanje.

Lokalne oblasti iz različnih držav članic, ki potrebujejo logistične rešitve, lahko do njih 
pridejo v nadnacionalni pobudi, ki jo koordinira ena izmed italijanskih regij.

Lokalni predstavniki številnih držav delijo svoje izkušnje in dobre prakse v okviru 
medregionalnega sodelovanja in izmenjav. 

V okviru Evropske unije je treba omeniti nekaj enostavnih primerov uspehov, ki jih je 
omogočil cilj teritorialnega sodelovanja in ki jasno dokazujejo dodano vrednost tega cilja za 
evropski projekt.

 1030 infrastrukturnih projektov in več kot 18 000 km novozgrajenih ali podprtih cest.
 115.200 delovnih mest, 5.800 neposredno ali posredno ustanovljenih ali ohranjenih 

startup in drugih podjetij
 skoraj 12.000 oblikovanih omrežij in struktur sodelovanja ter več kot 544 000 ljudi 

(vključno s študenti), ki so se udeležili tečajev, usposabljanj, seminarjev, delavnic, 
srečanj in drugih izobraževalnih dejavnosti1

III. Vprašanja za razpravo

III. A) Splošna arhitektura

V zadnjih petih letih so splošni predpisi o strukturnih skladih in začetek veljavnosti Lizbonske 
pogodbe bistveno povečali pomen teritorialnega sodelovanja. 

Finančni okvir za obdobje 2007–2013 je cilj teritorialnega sodelovanja označil za enega 
izmed treh stebrov politične kohezije Evropske unije, ki je nasledil nekdanjo pobudo 
Skupnosti INTERREG.

Pozneje je teritorialna kohezija skupaj s socialno in ekonomsko v členu 174 Pogodbe postala 
eden izmed treh sestavnih delov kohezijske politike.  S tem je bil utrjen njen položaj ene 
glavnih prednostnih nalog Evropske unije. 

Cilj teritorialnega sodelovanja je odstraniti fizične, upravne in zakonodajne ovire med 
območji in regijami, da bi se jim omogočilo skupno odzivanje na skupne izzive, najsi gre za 
teritorialne (storitve, infrastruktura, urbano in regionalno načrtovanje), globalne 
(globalizacija, podnebne spremembe), ekonomske ali socialne izzive. 

                                               
1 Pobuda Skupnosti INTERREG III (2000–2006); naknadno vrednotenje (št. 2008.CE.16.0.AT.016)
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V večletnem finančnem okviru je v ta namen namenjenih 7,5 milijard eurov (kar predstavlja 
2,5 % proračunskih sredstev za strukturno politiko EU).

Katere strateške ambicije bi moral v prihodnosti vključevati cilj teritorialnega 
sodelovanja?

 Tri komponente: 

Čezmejno sodelovanje financira izvajanje skupnih strategij za regije ob notranjih mejah (in 
včasih tudi zunanjih) držav članic (ki med sabo niso oddaljene več kakor 150 kilometrov.). Ta 
komponenta velikost zajema levji delež proračuna cilja 3 za obdobje 2007–2013 (5,5 
milijarde eurov oziroma 73 %). Njeno upravljanje je ozemeljsko opredeljeno na ravni 
NUTS3. Ta komponenta je tudi iz pravnega in organizacijskega vidika izmed vseh treh 
komponent najbolj obvezujoča. 

Transnacionalno sodelovanje na širši ravni je namenjeno za spodbujanje sodelovanja med 
sosednjimi regijami, ki pripadajo istemu geografskem območju, pri strateških prednostnih 
nalogah Unije, kot so raziskave in razvoj, informacijska družba, okolje, visokošolsko 
izobraževanje, mobilnost in trajnostni urbani razvoj ter upravljanje naravnih nesreč (1,5 
milijarde evrov, oziroma 20 %) za trenutno obdobje finančnega načrtovanja. 

Medregionalno sodelovanje obsega sodelovanje med vsemi regijami 27 držav članic ne 
glede na njihov geografski položaj in je namenjeno izključno za izmenjavo informacij, 
izkušenj ter najboljših praks (0,3 milijarde evrov, oziroma 4 %). 
Poleg tega obstajajo še trije drugi podporni programi, katerih skupna vrednost je približno 150 
milijonov eurov . URBACT II (izmenjava informacij, ki spodbujajo trajnostni urbani razvoj), 
INTERACT (prepoznavanje, opisovanje in širjenje najboljših praks in regionalno 
sodelovanje) ter ESPON (zagotavljanje študij in podatkovnih baz o teritorialnem 
sodelovanju).

Ali je treba ohraniti sedanji tridelni okvir cilja, kakšna mora biti struktura v tem 
primeru ter kakšna finančna razmerja je treba oblikovati?

III.B) Položaj teritorialnega sodelovanja v okviru kohezijske politike

Cilja teritorialnega sodelovanja ni mogoče pravilno razumeti, če se obravnava ločeno od 
drugih dveh ciljev, ki sta bila oblikovana pred njim.

Cilj 1 (konvergenca) je namenjen spodbujanju rasti in zaposlovanja v manj razvitih evropskih 
regijah, s proračunom v višini 251 milijard eurov (81,54 % iz naslova strukturne porabe za 
obdobje 2007–2013).

Cilj 2 (regionalna konkurenčnost in zaposlovanje) pomaga drugim regijam EU pri pripravi na 
prihodnje izzive, s proračunom v višini 49 milijard evrov za obdobje 2007–2013 (15,95 % 
porabe strukturnih sredstev v tem obdobju).

Vsak izmed teh ciljev zajema različne regije, za oba skupaj pa se porabi 97,5 % vseh 
finančnih sredstev. Ta cilja torej povsem zasenčita teritorialno sodelovanje, čeprav sicer ne v 
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pravnem smislu, saj so vsi trije cilji pravno enakovredni, temveč v finančnem smislu.

Vendar pa se cilj 3 nanaša na vse regije v EU, njegov potencial za usklajevanje in 
povezovanje državljanov, regij in različnih držav (kot tudi rezultati, doseženi na tem 
področju) pa pomeni visoko dodano vrednost za celotno Evropo. 

Poleg tega lahko menimo, da je cilj teritorialnega sodelovanja prav toliko naravnan v 
prihodnost kakor cilj 2, saj sodeluje pri zgraditvi „vse tesnejše zveze med narodi“, ki ji je 
Evropa zavezana vse od Rimske pogodbe leta 1957. 

Položaj cilja teritorialnega sodelovanja v kohezijski politiki in v prihodnji finančni perspektivi 
je torej izjemno pomembno vprašanje.

Kakšno bi moralo biti razmerje (tudi v finančnem smislu) med ciljema konvergence 
ter regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja na eni in teritorialnim sodelovanjem 
na drugi strani? 

III. C) EU 2020, makro-regije in sodelovanje na zunanjih mejah.

Pomembno je, da se upoštevajo povezave, ki lahko ima cilj teritorialno sodelovanje z drugimi 
pobudami EU. 

Evropsko teritorialno sodelovanje in EU 2020
Evropski parlament je opozoril1, da kohezijska politika (in posledično njen cilj teritorialnega 
sodelovanja), ni podrejena strategiji EU 2020, temveč je eden izmed osnovnih mehanizmov te 
strategije. Če je torej treba prednostne naloge kohezijske politike usklajevati s cilji strategije 
EU 2020, mora to usklajevanje potekati tako, da ohrani dovolj prožnosti, ker:

- je zlasti cilj teritorialnega sodelovanja bolj kompleksen in služi tudi drugim 
namenom, npr. integraciji EU,
- morajo nekatere šibkejše ali manj premožne regije premagati različne ovire 
(socialno-ekonomske, naravne ali druge), kar zahteva posebno pozornost.

Hkrati se je treba izogniti skušnjavi, da se oblikujejo različni novi tematski skladi za EU 2020.

Evropsko teritorialno sodelovanje in makro-regionalni pristop
Logika makroregij je (na pobudo Sveta) logično usklajevanje skupnih projektov na zelo 
velikem območju. Njen cilj je izkoriščanje prednosti integriranega in večsektorskega pristopa 
v okviru skupnih strateških akcij z uporabo že obstoječih sredstev. 

Evropsko teritorialno sodelovanje in sodelovanje na zunanjih mejah
Instrument evropskega sosedstva in partnerstva (ENPI) ter Instrument za predpristopno 
pomoč (IPA) vsebujeta komponente za pomoč čezmejnemu sodelovanju na zunanjih mejah. 

Kako je mogoče uskladiti teritorialno sodelovanje kot del kohezijske politike in v 
strukturnih skladov s strategijo EU 2020, hkrati pa ohraniti prožnost? Kakšni so 

                                               
1 Rapport sur la contribution de la politique de cohésion à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de la 
stratégie UE 2020 (2009/2235(INI)) Commission du développement régional Rapporteur: Ricardo Cortés Lastra
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možni postopki za usklajevanje med makro-regionalnim pristopom in ciljem 3? Ali 
je zaželeno vzpostavljati sinergije in koordinacijo med ciljem 3 in instrumenti 
sodelovanja na zunanjih mejah?

III.D) Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS)

Posebna uredba je leta 2006 uvedla pravno sredstvo za pospeševanje teritorialnega 
sodelovanja – evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS). EZST je mogoče 
uporabiti za vse tri komponente teritorialnega sodelovanja in predstavlja edinstven instrument 
teritorialnega upravljanja. Njegova uvedba je potekala med pogajanji o zakonodajnem svežnju 
za sedanji finančni okvir (2007–2013).

Ta uredba nacionalnim, regionalnim ali lokalnim oblastem omogoča ustanovitev skupnih 
pravnih oseb za izvajanje programov in projektov sodelovanja. Prav tako pomembno prispeva 
k modelu upravljanja na več ravneh.

Izkušnje že ustanovljenih EZTS ali tistih, ki še nastajajo, kažejo, da ta instrument deluje 
zadovoljivo. Zadovoljil je potrebe regionalnih in lokalnih oblasti po strukturiranem 
sodelovanju na področju financ, pravnega statusa in upravljanja na več ravneh – ter celo 
presegel pričakovanja evropskih zakonodajalcev. 

Kljub temu pa je nujno boljše poznavanje EZTS med lokalnimi in regionalnimi oblastmi v 
EU. Poleg tega obstaja veliko drugih izzivov, predvsem v zvezi s pravnimi in 
organizacijskimi vprašanji ali dostopom do financiranja, s katerimi se zlasti v začetni fazi 
spopadajo EZTS (na primer težave v zvezi z državo sedeža in dolgotrajni postopki 
registracije).

Ali je pravna narava EZTS je dovolj natančna, če upoštevamo resne razlike pri 
izvajanju med državami članicami? Ali morajo predpisi za dostop do sredstev bolje 
upoštevati posebno naravo EZTS?

III.E) Izvedbeni predpisi

Cilj 3 omogoča kompleksno in večdimenzionalno sodelovanje, ki združuje partnerje iz 
različnih držav članic. Vendar dodelitev sredstev poteka bolj na nacionalni ravni kakor na 
ravni programov (razen pri nadnacionalni komponenti). Ta metoda dodeljevanja povzroča 
povečanje števila meril, pregledov in revizij.

Tudi finančni mehanizem odseva to kompleksnost, pri čemer se proračunska sredstva ne 
dodelijo na običajni letni proračunski podlagi temveč šele dve (N +2) oziroma tri leta (N +3) 
po začetku projekta.

Očitno je, da ta sistem ni popoln, vendar prej potrebuje evolucijo kot revolucijo. 

Kako je mogoče olajšati izvajanje cilja teritorialnega sodelovanja? Ali bi bilo treba 
zmanjšati število meril za dodelitev sredstev? Ali bi morala dodelitev sredstev za 
vsak cilj teritorialnega sodelovanja temeljiti na programih? 
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II.5. Prepoznavnost

Teritorialno sodelovanje trpi predvsem zaradi akutne oblike splošnega problema strukturnih 
skladov: pomanjkanja prepoznavnosti.

Izzivi teritorialnega sodelovanja niso v ospredju niti pri državljanih v njihovem vsakdanjem 
življenju, niti pri osrednji vladi, regionalnih ali lokalnih organih držav članic in tudi ne pri 
načrtovanju dolgoročnih politik evropskih institucij. Na vsaki izmed teh treh ravni je treba 
storiti več, če želimo, da teritorialno sodelovanje postane bolj prepoznavno. Odgovor na ta 
izziv je treba sprejeti v dveh oblikah: 

– teritorialno sodelovanje, ta velika evropska ideja, mora postati simbolično utelešenje 
EU za vse državljane.
– oblikovalci politike in uradniki na vseh ravneh morajo poznati praktične vidike 
teritorialnega sodelovanja, ki lahko vplivajo na njihovo delo.

Kako izboljšati prepoznavnost teritorialnega sodelovanja pri zgoraj omenjenih 
ciljnih skupinah?


