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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o cilju 3: izziv za teritorialno sodelovanje - prihodnji načrt čezmejnega, medregijskega 
in sosedskega sodelovanja
(2010/2155(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti naslova XVIII,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 
skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/19991,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) 1082/2006 z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi 
evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS)2,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2006/702/ES z dne 6. oktobra 2006 o strateških smernicah 
Skupnosti o koheziji3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. oktobra 2010 o kohezijski in regionalni politiki 
Evropske unije po letu 20134,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2010 o strategiji Evropske unije za regijo 
Baltskega morja in vlogi makroregij v prihodnji kohezijski politiki5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2010 o uresničevanju sinergij med sredstvi 
za raziskave in inovacije iz Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj ter sedmim okvirnim programom za raziskave in razvoj v mestih in regijah ter 
državah članicah in Uniji6, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. marca 2009 o zeleni knjigi o teritorialni koheziji 
in napredku razprave o prihodnji reformi kohezijske politike7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. februarja 2009 o reviziji evropskega sosedskega 
in partnerskega instrumenta8, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. februarja 2008 o spremljanju izvajanja 
teritorialne agende in leipziške listine - evropski akcijski program za prostorski razvoj in 

                                               
1 UL L 210, 31.7.2006. str. 25 do 78.
2 UL L 210, 31.7.2006. str. 25 do 78.
3 UL L 291, 21. 10. 2006. str. 11 do 32.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0356.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0254.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0189.
7 UL C 117 E, 6.5.2010, str. 65.
8 UL C 76 E, 25.3.2010, str. 83.
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ozemeljsko kohezijo1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. decembra 2005 o vlogi evroregij pri razvoju 
regionalne politike2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. septembra 2005 o vlogi teritorialne kohezije v 
regionalnem razvoju3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. decembra 2010 o strategiji Evropske unije za 
Podonavje (KOM(2010)0715) in okvirnega akcijskega načrta, ki spremlja strategijo 
(SEC(2010)1489), 

– ob upoštevanju petega poročila Komisije z dne 9. novembra 2010 o ekonomski, socialni in 
teritorialni koheziji: prihodnost kohezijske politike (peto poročilo o koheziji) 
(KOM(2010)0642),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. oktobra 2010 o pregledu proračuna EU 
(KOM(2010) 0700) in njegovih tehničnih prilog (SEC(2010)7000),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. oktobra 2010 o prispevku regionalne politike 
k pametni rasti v okviru strategije Evropa 2020 (KOM(2010)0553),

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 31. marca 2010 o kohezijski politiki: strateško 
poročilo o izvajanju programov 2007–2013 za leto 2010 (KOM(2010)0110),

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. junija 2009 o strategiji Evropske unije za 
regijo Baltskega morja (KOM(2009)0248 končno) in okvirnega akcijskega načrta, ki 
spremlja strategijo (SEC(2009)0712/2),

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. oktobra 2008 z naslovom: Zelena knjiga o 
teritorialni koheziji: teritorialna raznolikost kot prednost (KOM(2008)0616),

 ob upoštevanju osnutka samoiniciativnega poročila Odbora regij o novih perspektivah za 
revizijo uredbe o EZTS4,

 ob upoštevanju neodvisnega poročila, pripravljenega na zahtevo Komisije, z naslovom 
"Pobuda Skupnosti INTERREG III (2000–2006): naknadno vrednotenje" (št. 
2008.CE.16.0.AT.016), 

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A7–0000/2011),

                                               
1 UL C 184 E, 6.3.2009, str. 95.
2 UL C 285E, 22.11.2006, str. 16.
3 UL C 227E, 21.9.2006, str. 88.
4 ki mora biti sprejeto na 88. plenarnem zasedanju Odbora regij 27. in 28. januarja 2011.
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A. ker je ozemlje Evropske unije sestavljeno iz 27 držav in 271 regij, 

B. ker v regijah z obmejnimi območji živi približno 37,5 % evropskega prebivalstva,

C. ker so neformalno sodelovanje, evroregije, pobude Sveta Evrope, nadaljnje pogodbe in 
sekundarna zakonodaja Evropske unije prispevali k ustvarjanju močnih in trajnih vezi med 
ozemlji,

D. ker kljub temu, da so bili postavljeni temelji za teritorialno sodelovanje, še vedno ostaja 
veliko izzivov in ker so ti izzivi odvisni od zgodovine in stopnje zrelosti sodelovanja, 

E. ker je po ukinitvi meja v pogodbah pomembno zmanjšati njihov pomen v vsakdanjem 
življenju naših državljanov,

F. ker regionalna politika s krepitvijo ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v 
Evropski uniji spodbuja skladen razvoj regij, 

G. ker je teritorialno sodelovanje kot cilj kohezijske politike udeleženo pri vse tesnejši 
povezavi med narodi tako, da pomaga zmanjševati ovire med ozemlji in regijami, 

H. ker je teritorialno sodelovanje, v katerega so vključeni prebivalci različnih regij, učni 
proces, ki gradi občutek skupne pripadnosti in prihodnosti,

I. ker morajo državljani biti v središču prednostnih nalog teritorialnega sodelovanja,

J. ker je večje teritorialno sodelovanje odvisno od napredka evropskega vključevanja in 
usklajevanja na vseh področjih in ker je tudi teritorialno sodelovanje poskusni laboratorij 
evropskega vključevanja, 

K. ker so splošni predpisi o strukturnih skladih in začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe 
bistveno povečali pomen teritorialnega sodelovanja,

L. ker je naknadno vrednotenje programov INTERREG III za programsko obdobje 2000–
2006 jasno dokazalo dodano vrednost tega cilja za evropski projekt,
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Krepiti cilj teritorialnega sodelovanja

1. opozarja, da je cilj teritorialnega sodelovanja spodbujanje sodelovanja med območji in 
regijami, da se jim omogoči skupno odzivanje na skupne izzive, zmanjšanje fizičnih, 
upravnih in zakonodajnih ovir, ki zavirajo sodelovanje, ter omili vpliv meja;

2. verjame v evropsko dodano vrednost teritorialnega sodelovanja in njegovo vlogo pri 
krepitvi notranjega trga in evropskega vključevanja; zahteva, naj teritorialno sodelovanje 
ostane eden od stebrov politične kohezije; 

3. meni, da je teritorialno sodelovanje pokazalo svojo učinkovitost ter da sta njegov 
potencial in zmožnost konkurenčnosti premalo izkoriščena zaradi nizkih sredstev, ki so 
mu dodeljena; zahteva, naj bo v naslednjem programskem obdobju proračun za cilj 
"teritorialno sodelovanje" najmanj 5 % splošnega proračuna za kohezijsko politiko;

4. priporoča, naj se ohrani sedanja struktura cilja 3, razdeljenega na tri sklope (čezmejnega, 
transnacionalnega in medregionalnega), ter naj čezmejni sklop ohrani prevlado nad 
drugima dvema in naj mu bo dodeljeno najmanj 70 % proračuna za teritorialno 
sodelovanje;

5. meni, da je treba še naprej ločevati med čezmejnim sklopom, ki je vezan na lokalne 
potrebe življenja ob meji, in transnacionalnim sklopom, ki omogoča sodelovanje na širših 
strateških osnovah;

6. vendar spodbuja prožnejše izkoriščanje možnosti, ki jih daje člen 21 uredbe o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj glede lokacije projekta v okviru čezmejnega in 
transnacionalnega sodelovanja, za zagotavljanje doslednosti in nadaljnjo teritorialno 
dejavnost v skladu s strateško naravo projekta; zato zahteva ponovno obravnavo omejitve 
na 150 km za obalne in obmorske regije v okviru čezmejnega sodelovanja;

7. poziva k predhodnemu razmisleku za določitev strateških potreb vseh meja v povezavi s 
strategijo Evropa 2020 ter naj bo evropsko teritorialno sodelovanje vključeno na vse ravni 
strateškega načrtovanja (evropsko, nacionalno in regionalno) ter prilagojeno tem ravnem;

8. želi, naj sredstev za program teritorialnega sodelovanja na podlagi meril iz priloge 2(5) 
splošne uredbe ne dodeljuje več država članica, ampak naj se dodeljujejo na ravni Unije, 
da se strateško in celovito zadovolji potrebam vsakega ozemlja in območja sodelovanja; 
poziva Evropsko komisijo, naj razmisli o drugih strateških, merljivih in ustreznih merilih, 
ki bodo odražala potrebe ozemlja in upoštevala demografijo kot poglavitno merilo;

9. ponovno poudarja pomen medregionalnega sodelovanja, obžaluje pa pomanjkanje 
sredstev, ki so mu namenjena; zahteva zmanjšanje deleža evropskega sofinanciranja s 
75 % na 60 % za program za sodelujoče iz regij, katerih cilj je konkurenčnost in delovna 
mesta; spodbuja regije, naj boljše izkoristijo možnosti za medregionalno sodelovanje iz 
člena 37(6)(b) splošne uredbe; priporoča, naj medregionalni sklop cilja 3 pomaga pri 
usklajevanju in izvajanju teh projektov, pri najboljšem možnem izkoristku znanja in 
izmenjavi dobrih praks v tesni povezavi s programom INTERACT; 

10. spodbuja dejavnosti ESPON in predlaga izboljšanje dostopa do njegovih rezultatov, da bi 
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jih lahko uporabile zainteresirane strani;

11. se veseli uspeha programa URBACT na področju trajnostnega urbanega razvoja in poziva 
k njegovemu podaljšanju; 

12. poziva Evropsko komisijo, naj razmisli o možnostih za vključevanje lokalnih in 
regionalnih politikov v evropska omrežja izmenjave izkušenj in dobrih praks;

Celostno vključevanje teritorialnega sodelovanja

13. meni, da je potrebna večja komplementarnost cilja o teritorialnem sodelovanju s ciljema o 
konvergenci ter konkurenčnosti in zaposlovanju; predlaga, naj operativni regionalni 
programi sodelujejo pri čezmejnih in transnacionalnih projektih, ki jih zadevajo, ter naj se 
naredi seznam (ki se nanaša na njihovo ozemlje) sredstev, namenjenih za vnaprej 
določene in sprejete prednostne projekte, ki jih bodo izvajali s svojimi partnerji pri teh 
programih, v skladu z načeli upravljanja na več ravneh in partnerstva;

14. spodbuja države članice in regije, naj oblikujejo večregionalne operativne programe, 
prilagojene skupnim ozemeljskim problematikam; poziva Komisijo, naj razmisli o možni 
zakonski prilagoditvi, potrebni za čezmejne večregionalne operativne programe enake 
vrste;

Sprejeti teritorialni pristop za druge politike Skupnosti 

15. opozarja, da je logika makroregij (na pobudo Sveta) zaenkrat še eksperimentalno 
sodelovanje pri skupnih projektih, ki zadevajo veliko ozemlje, katere cilj je izkoriščanje 
prednosti celostnega in večsektorskega pristopa v okviru skupnih strateških dejavnosti z 
uporabo že obstoječih sredstev; opozarja, da te strategije ne smejo zahtevati dodatnih 
sredstev iz proračuna Unije, niti ustanavljanja novih institucij, pa tudi ne uporabe nove 
zakonodaje;

16. zahteva, naj Komisija natančno preuči rezultate prvih izvedenih strategij; meni, da je 
postopek vzbudil interes, ki ga je treba izkoristiti; priporoča, naj transnacionalni programi 
podprejo teritorialne strategije tako, da uskladijo stališča, opredelitve in usmerjenost 
sedanjih in novih makroregionalnih strategij; 

17. meni, da mora vsaka transnacionalna strategija v svoja stališča vključiti možnost 
usklajevanja s smernicami vseevropskih prometnih omrežij ter s strategijami v okviru 
celostne pomorske politike; 

18. opozarja, da teritorialno sodelovanje zadeva notranje in zunanje meje Evropske unije; 
poziva Komisijo, naj razmisli o boljši sinergiji med pobudami v okviru Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, instrumenta predpristopne pomoči, evropskega sosedskega in 
partnerskega instrumenta in Evropskega razvojnega sklada;

19. zato priporoča boljše usklajevanje med različnimi generalnimi direktorati znotraj 
Evropske komisije;

Spodbujati ustanovitev evropskih združenj za teritorialno sodelovanje (EZTS)
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20. meni, da so EZTS edinstven in dragocen instrument za teritorialno upravljanje, ki ustreza 
potrebam po strukturiranem sodelovanju na področju financ, pravnega statusa in 
upravljanja na več ravneh;

21. kljub temu meni, da je treba olajšati njegovo izvajanje, ter poziva Evropsko komisijo, naj 
čim prej predstavi predloge sprememb k Uredbi št.° 1082/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta o EZTS ob upoštevanju težav, ki so jih opredelile regije in že ustanovljena 
združenja, ter na podlagi opravljenega dela Odbora regij, da bi se:

– pojasnil status EZTS v nacionalnih pravnih sistemih, 
– omogočilo ustanavljanje EZTS med zainteresiranimi stranmi v državi članici in državi,  
  ki ni članica EU,
– preoblikoval člen 4(3), da bi se strogo spoštoval trimesečni rok,
– poenostavile pravice, ki zadevajo osebje in davčni sistem EZTS;

22. spodbuja dodeljevanje splošnih subvencij EZTS, da bodo lahko neposredno upravljala 
strukturne sklade, ter zahteva, da se v uredbah o drugih evropskih skladih bolj upošteva 
večnacionalna in večstranska narava EZTS ter da se olajša dostop do drugih finančnih 
virov; 

Poenostaviti izvajanje

23. meni, da je izvajanje programov za teritorialno sodelovanje še preveč zapleteno in da cilj 
3 potrebuje prilagojena pravila;

24. poziva Komisijo, naj predvidi posebne ukrepe za poenostavitev pravil revizije in nadzora 
za bolj sistematično določitev pavšala za stroške, opredelitev natančnejših pravil za 
upravičenost do sredstev Skupnosti, zagotovitev fleksibilnosti pri uporabi samodejnega 
prenehanja prevzetih obveznosti, povečanje dopustnega tveganja za napake na 5 % in 
tehnične pomoči na 8 %, da se bodo upravni organi lahko bolj osredotočili na strateško 
spremljanje projektov kot pa na administrativno ustreznost kandidatur; 

25. poudarja, da si je treba prizadevati za poenostavitev, da bo lažje privabiti zasebne akterje; 
priporoča oblikovanje finančnega sistema po modelu pobud JEREMIE in JESSICA za 
omogočanje čezmejnih projektov, ki bodo ustvarjali prihodke, za sodelovanje zasebnih 
akterjev ter ustvarjanje javno-zasebnih partnerstev;

Omogočiti prepoznavnost teritorialnega sodelovanja

26. obžaluje, ker teritorialno sodelovanje ni dovolj znano na ravni nacionalnih in lokalnih 
uprav ter med državljani; zahteva, naj Komisija razmisli zlasti o možnostih za boljšo 
prepoznavnost EZTS med akterji teritorialnega sodelovanja in državljani;

27. meni, da sodelovanje na področju kulture in izobraževanja za uresničitev ciljev 
vključujoče in pametne rasti strategije Evropa 2020 zagotavlja prepoznavnost 
teritorialnega sodelovanja z odpravo meja v glavah, ki ovirajo zbliževanje državljanov; 

28. zahteva boljše usklajevanje komunikacije med akterji, vključenimi v proces izvajanja 
teritorialnega sodelovanja; predlaga, naj vsi programi iz istega sklopa dobijo enak znak za 
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vizualno prepoznavnost (logotip), ter poziva Komisijo, naj na začetku prihodnjega 
programskega obdobja v obmejnih regijah predlaga široko medijsko informativno 
kampanjo o prednostih teritorialnega sodelovanja;

29. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in državam 
članicam.
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OBRAZLOŽITEV

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 se je utrdil njen položaj kot ene glavnih 
prednostnih nalog Evropske unije. 

Cilj teritorialnega sodelovanja je po mnenju poročevalke odstraniti fizične, upravne in 
zakonodajne ovire med območji in regijami ter zmanjšati učinek meja, da bi se regijam 
omogočilo skupno odzivanje na skupne izzive, ki so lahko teritorialni (storitve, infrastruktura,
prostorsko načrtovanje in urejanje), globalni (globalizacija, podnebne spremembe), 
ekonomski ali socialni. V njem se skriva konkurenčnost, ki ni še dovolj izkoriščena, ter 
sodeluje pri vse tesnejši povezanosti med narodi.

Poročilo o naknadnem vrednotenju INTERREG III (2000-2006) jasno dokazuje dodano 
vrednost tega cilja za evropski projekt ter navaja nekaj uspešnih primerov: 1030 projektov za 
infrastrukture ter več kot 18 000 km novih cest ali cest, za katere so bila dodeljena sredstva, 
115 200 novih delovnih mest, 5800 na novo zagnanih in drugih neposredno ali posredno 
ustanovljenih ali ohranjenih 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.

Krepiti cilj teritorialnega sodelovanja

Ambiciozen proračun

Poročevalka meni, da mora biti cilj 3 v skladu s stališčem Evropskega parlamenta, izraženim 
v njegovi resoluciji z dne 7. oktobra 2010 o kohezijski in regionalni politiki Evropske unije po 
letu 2013, stališčem Evropske komisije, razvidnim iz sklepov petega poročila o kohezijski 
politiki, priporočili Odbora regij ter sklepi neformalnega Sveta ministrov, zadolženih za 
regionalno politiko, v Liègu 22. in 23. novembra 2011, močno okrepljen. 

Sedanji večletni finančni okvir namenja temu cilju 8,5 milijard EUR (kar je le 2,5 % 
strukturnih odhodkov EU). Med pogajanji za prejšnje programsko obdobje je Komisija 
zahtevala, naj bo cilju 3 namenjenih najmanj 5 % proračuna za kohezijsko politiko. Leta 2013 
bo ta cilj dozorel. Zahteva po sodelovanju je močna, potrebe pa zelo velike. Poročevalka 
meni, da mora Evropski parlament podpreti ambicije akterjev teritorialnega sodelovanja tako, 
da ponovno zahteva za ta cilj najmanj 5 % celotnega proračuna za kohezijsko politiko. 

Stabilna struktura 

                                               
1 Pobuda Skupnosti INTERREG III (2000–2006); naknadno vrednotenje (št. 2008.CE.16.0.AT.016)
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Mnenje poročevalke je, da mora struktura tega cilja ohraniti tri sklope, saj ima vsak svojo 
logiko in uporabnost.

Čezmejno sodelovanje (73 % proračuna) financira izvajanje skupnih strategij za regije ob 
notranjih mejah (včasih tudi zunanjih) držav članic (ki med seboj niso oddaljene več kot 150 
kilometrov). To izvajanje je omejeno na ozemlje na ravni NUTS 3 in ustreza lokalnim 
potrebam obmejnih območij. Poročevalka meni, da bi razprava o upravičenem prenosu na 
raven NUTS 2, kot to zahtevajo nekateri akterji, lahko ogrozila to lokalno razsežnost 
čezmejnega sodelovanja. Glede na potrebe projektov pa izkoriščanje možnosti, ki jih daje člen 
21 uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj glede lokacije projekta v okviru 
čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja, omogoča fleksibilnost, ki jo je treba spodbujati. 
V nekaterih utemeljenih primerih ta člen omogoča financiranje izdatkov zunaj območja 
upravičenosti programa. 

Transnacionalno sodelovanje (20 % proračuna) na širši ravni je namenjeno spodbujanju 
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.

Medregionalno sodelovanje (4 % proračuna) obsega sodelovanje med vsemi regijami 27 
držav članic ne glede na njihov geografski položaj in je namenjeno izmenjavi informacij, 
izkušenj ter dobrih praks.

Izkušnje kažejo1, da je pri projektih v okviru medregionalnega sodelovanja povpraševanje 10 
krat večje od ponudbe. Ta razkorak lahko povzroči dodatno administrativno breme za upravni 
organ ter malodušnost in razočaranje med kandidati. Da bi varčevali ter povečali kakovost 
projektov, bi lahko predvideli zmanjšanje deleža sofinanciranja na 60 % (sedaj je ta delež 
75 %) za sodelujoče iz regij, katerih cilj je konkurenčnost in zaposlovanje. Poročevalka tudi 
predlaga, naj regije bolj izkoristijo možnosti, ki jim jih nudi člen 37(6)(b) splošne uredbe. Ta 
člen (na pobudo države članice) omogoča, da se v operativni program "konvergenca" ali 
"regionalna konkurenčnost in zaposlovanje" vključijo dejavnosti medregionalnega 
sodelovanja z regijo ali lokalnim organom druge države članice. Medregionalni sklop cilja 
"teritorialno sodelovanje" lahko služi kot opora, pomaga pri usklajevanju, pri najboljšem 
možnem izkoristku, izmenjavi dobrih praks in strateškem širjenju tako izvajanih projektov. 
INTERACT bi postal bolj učinkovit, če bi bil bolj prilagojen in tesneje povezan s tem 
sklopom. 

URBACT II (izmenjava informacij, ki spodbujajo trajnostni urbani razvoj) je kar uspešen in 
zasluži podaljšanje. 

Poleg tega bi bilo (v povezavi z razpravo o Erasmusu za lokalne politike) treba razširiti mrežo 
za izmenjavo politikov (medregionalno sodelovanje/INTERACT in URBACT), da bi ta 
izmenjava postala bolj prepoznavna in bi jim dala politični zagon. 

                                               
1 Vir: vodstvo programa Interreg IV C 2007-2013; prvi razpis za projekte: 4832 kandidatov za 492 

izbranih projektov; drugi razpis: 4671 za 481 izbranih projektov.
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Program ESPON, ki daje na voljo študije in baze podatkov o teritorialnem sodelovanju in 
obmejnih območjih, je učinkovit instrument. Vendar si je treba prizadevati za boljši dostop in 
večjo prepoznavnost njegovih rezultatov med vsemi akterji sodelovanja.

Bolj strateško in celostno vključevanje teritorialnega sodelovanja

Razmerja med temi tremi sklopi je v splošnem mogoče ohraniti, vendar mora biti organizacija 
bolj strateška in vključena v vse faze načrtovanja. Poročevalka bi rada, da so vsi ukrepi
sodelovanja na vseh ravneh upravljanja usklajeni ter povezani s strategijo Evropa 2020, ki je 
prilagojena potrebam ozemlja, ter z drugimi obstoječimi teritorialnimi strategijami (evropski 
okraji, evroregije, makroregije,...). 

Teritorialno sodelovanje včasih ovirajo nacionalni finančni interesi ter sindrom „I want my 
money back“, v skladu s katerim si države članice in izvajalci razdelijo sredstva, dodeljena za 
projekte na njihovem ozemlju, brez dejanskega sodelovanja ali evropske dodane vrednosti. 
Poročevalka torej predlaga, naj sredstev ne dodeljuje več država članica, ampak naj se 
dodeljujejo za program teritorialnega sodelovanja, da se celovito zadovolji potrebam vsakega 
območja sodelovanja. Kljub ohranitvi demografije kot glavnega merila lahko Evropska 
komisija razmisli o drugih strateških, merljivih in ustreznih merilih, ki bodo odražala potrebe 
ozemlja in upoštevala demografijo kot poglavitno merilo. Dodatni kazalci bi lahko upoštevali 
specifične težave teritorialnega sodelovanja, kot so povezljivost, dostop do infrastrukture, ali 
nekatere od kazalcev, vezane na strategijo Evropa 2020.

Poročevalka meni, da kljub temu, da bi bilo treba proračun za teritorialno sodelovanje 
bistveno povečati, ne bo nikoli zadosten, da bi lahko iz njega financirali velike načrte za 
čezmejno ali transnacionalno infrastrukturo, ki jo Evropa potrebuje na področju prometa, 
energije, novih tehnologij in komunikacije. Da bi se resnično udejanjilo načelo teritorialne 
kohezije in povečala evropska dodana vrednost uporabe sredstev, dodeljenih v okviru ciljev 
konvergenčnosti ter konkurenčnosti in zaposlovanja, je potrebna večja komplementarnost 
med ciljem teritorialnega sodelovanja in splošnimi cilji. 

Zato se predlaga, naj se na začetku načrtovanja sredstva, namenjena za konvergenco ter 
konkurenčnost in zaposlovanje, usmerijo v vnaprej določene in sprejete prednostne projekte, 
ki se bodo izvajali s partnerji pri teh programih, v skladu z načeli upravljanja na več ravneh in 
partnerstva. 

Nazadnje poročevalka vztraja pri pomembnosti izkušenj iz večregionalnih operativnih 
programov, kot sta programa „Loire“ in „Massif Central“ v Franciji, ki slonita na skupnem 
teritorialnem temelju. Rezultati te izkušnje lahko Komisijo spodbudijo, da predvidi čezmejne 
večregionalne operativne programe enake vrste. 

Sprejeti teritorialni pristop za druge politike Skupnosti

Makroregionalne strategije za Baltik in Podonavje so pri številnih akterjih vzbudile 
navdušenje in strah. Poročevalka želi opozoriti, da te strategije niso nove medvladne strukture
za sodelovanje, ki jih centralno upravljajo države članice, pa tudi ne nov, neopredeljen cilj 
Skupnosti, odvisen od povezav z regionalno politiko.  Pravilo treh "ne" je temeljno pravilo: 
nobene nove institucije, nobene nove uredbe, nobene nove proračunske postavke za 
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makroregionalne strategije. 

Vendar pa si logika makroregij (zaenkrat še eksperimentalna logika sodelovanje pri skupnih 
projektih, ki zadevajo veliko ozemlje, katere cilj je izkoriščanje prednosti celostnega in 
večsektorskega pristopa v okviru skupnih strateških dejavnosti z uporabo že obstoječih 
sredstev) na podlagi danih rezultatov zasluži posebno pozornost. 

Kljub temu, da se v Evropi ne zahteva oblikovanje makroregij, bi lahko sistem upravljanja 
transnacionalnega sklopa pomagal pri usklajevanju stališč, opredelitev in usmerjenosti teh 
strategij z določanjem območij, kjer bi lahko bile koristne in zaželene.

Prav tako mora transnacionalni sklop v svojem stališču upoštevati možna usklajevanja z 
drugimi velikimi strategijami Skupnosti, kot sta vseevropsko prometno omrežje in celostna 
pomorska politika.

Sodelovanje na zunanjih mejah je pomanjkljivo ter se pojavljajo težave pri njegovem 
izvajanju, zlasti zaradi pomanjkanja sinergij med uredbami o različnih skladih (FEDER, 
IEPV, IAP, FED) ter zaradi težav upravljanja. Zadevni generalni direktorati Evropske 
komisije morajo boljše uskladiti svoje dejavnosti na tem področju. 

Spodbujati ustanovitev evropskih združenj za teritorialno sodelovanje (EZTS)

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

Ta uredba nacionalnim, regionalnim in 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).

Odbor regij je zaznal nekaj težav: pojasnitev statusa EZTS v nacionalnih pravnih sistemih, 
dovoljenje za ustanovitev EZTS med akterji države članice in države, ki ni članica EU, 
prenova člena 4(3),  da se strogo spoštuje trimesečni rok (v katerem mora država članica 
privoliti ali zavrniti ustanovitev EZTS), ter poenostavitev pravic, ki zadevajo osebje in davčni 
sistem EZTS; 
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Poleg tega morajo pravila za dostop do drugih evropskih skladov bolj upoštevati posebno 
naravo EZTS, ki niso preprosto samo partner, ampak večstranski in večnarodni evropski 
organ. 

Dodelitev splošnih subvencij EZTS, da bi lahko neposredno upravljala strukturne sklade v 
skladu s strategijo, ki jo določa program, bi olajšala izvajanje projektov in spodbujala 
ustanovitev novih EZTS. 

Poenostaviti izvajanje

Cilj 3 omogoča kompleksno in večdimenzionalno sodelovanje, ki združuje partnerje iz 
različnih držav članic. Te obveznosti zahtevajo posebna pravila, ki bi dejansko poenostavila 
izvajanje. 

Poročevalka predlaga vrsto ukrepov, ki jih zahtevajo akterji na terenu: poenostavitev pravil 
revizije in nadzora, bolj sistematično določitev pavšala za stroške, opredelitev natančnejših 
pravil za upravičenost do sredstev Skupnosti, zagotovitev fleksibilnosti pri uporabi 
samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti, povečanje dopustnega tveganja za napake na 
5 % in tehnične pomoči na 8 %, da bi se upravni organi lahko bolj osredotočili na strateško 
spremljanje projektov kot pa na administrativno ustreznost kandidatur. 

Poročevalka opozarja, da je najpomembnejša poenostavitev stabilnost pravil.  

Ena od pogostih težav pri izvajanju teritorialnega sodelovanja je neodločenost zasebnih 
akterjev pri kompleksnosti in tveganjih, ki spremljajo te projekte. 

Poročevalka torej poziva Komisijo, naj bolj vključi te akterje, zlasti z oblikovanjem 
finančnega sistema po modelu pobud JEREMIE in JESSICA za lažje izvajanje čezmejnih 
projektov, ki bodo ustvarjali prihodke, ter ustvarjanjem javno-zasebnih partnerstev.

Omogočiti prepoznavnost teritorialnega sodelovanja

Na teritorialno sodelovanje zlasti slabo vpliva splošna težava strukturnih skladov: 
pomanjkanja prepoznavnosti.

Izzivi teritorialnega sodelovanja niso v ospredju niti pri državljanih v njihovem vsakdanjem 
življenju, niti pri osrednjih, regionalnih ali lokalnih javnih 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 za vse državljane postati        
   simbolično utelešenje EU;
– oblikovalci politike in uradniki na vseh ravneh morajo poznati praktične vidike 
   teritorialnega sodelovanja, ki lahko vplivajo na njihovo delo.
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Poročevalka zahteva, naj Komisija razmisli zlasti o možnostih za boljšo prepoznavnost EZTS 
med akterji teritorialnega sodelovanja in državljani. 

Potrebno je boljše usklajevanje komunikacije med akterji, vključenimi v proces izvajanja 
teritorialnega sodelovanja, recimo s sprejetjem enakega znaka za vizualno prepoznavnost 
(logotip). Komisija bi lahko s pomočjo INTERACT na obmejnih območjih predvidela tudi 
komunikacijsko kampanjo.


