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I. Opredelitev teme in pojma „prihodnje širitve“
Evropski parlament je v poročilu o strategiji širitve nedavno prek več skupin zahteval, da se 
pri naslednjih širitvah bolj upošteva zmogljivost absorpcije Skupnosti.1 Vsaka nadaljnja 
širitev mora biti odvisna od finančnih virov. Ta zahteva je pomembna prav za strukturno 
politiko Evropske unije. Tudi Evropska komisija v strategiji širitve z dne 8. novembra 2006 
zahteva, da je treba pri prihodnjih širitvah vnaprej natančno analizirati vplive na proračun 
EU.2

Strukturna politika je na preizkušnji tudi z vidika spremembe proračuna EU, predvidene za 
leto 2008/2009 (poročilo Komisije o spremembi je predvideno za začetek leta 2009). Z
obravnavanjem učinkovitosti v medinstitucionalnem sporazumu o proračunu za obdobje od 
leta 2007 do 2013 se bo zelo intenzivno razpravljalo prav o strukturni in regionalni politiki 
kot eni največjih proračunskih postavk.3

Poročilo na lastno pobudo naj bi obravnavalo vprašanje, kako prihodnje širitve EU vplivajo 
na učinkovitost kohezijske politike in kako mora biti ta v prihodnje načrtovana, da bo lahko še 
naprej dosegala želene učinke, usmerjene v uravnoteženost in rast.
Kot prihodnjo širitev poročilo analizira pristop Romunije in Bolgarije, ki bo – odvisno od 
nacionalnih soglasij – 1. januarja 2007. Pristopa uradno sicer ne spadata pod „prihodnjo 
širitev“, ker je ta širitev že upoštevana v novi finančni perspektivi za programsko obdobje 
2007–2013. Vseeno je treba zlasti pri regionalni in strukturni politiki upoštevati, da zaenkrat 
še ni bil ocenjen statistični učinek majhne gospodarske moči teh držav na upravičenost drugih 
regij in bo opazen šele po letu 2014.
Pojem prihodnjih širitev se razen tega uporablja za državi, ki imata uradno status držav 
kandidatk in s katerima je EU že začela pristopna pogajanja, čeprav gre pri tem za odprt 
postopek: Turčijo in Hrvaško. Obe državi prejemata tako imenovano predpristopno pomoč 
IPA (Instrument for Pre-accession Assistance).4

Poleg tega so druge države zahodnega Balkana (Nekdanja jugoslovanska republika 
Makedonija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija (s Kosovom)) potencialne 
države kandidatke, ki prav tako že prejemajo predpristopno pomoč IPA za pristop k EU. 
Makedonija je 22.marca 2004 zaprosila za pristop k Evropski uniji in je do sedaj edina država 
zahodnega Balkana, ki koristi iz naslova statusa države kandidatke.5 V analizo so tako 
vključene Romunija in Bolgarija ter vse države, ki prejemajo predpristopno pomoč. Skupaj 
bodo označene kot države kandidatke za pristop (DKP-9).

Druge države, s katerimi je EU sklenila sporazum o partnerstvu (Ukrajina, Rusija) ali ki so 
vključene v Evropski sosedski in partnerski instrument (ENPI), v tem poročilu niso 
obravnavane, ker veljajo za potencialne države kandidatke le v zelo dolgoročni perspektivi.

  
1 „Poročilo o strateškem dokumentu Komisije o širitvi za leto 2005“ P6_TA-PROV(2006)0096, plenarno 
glasovanje z dne 16. marca 2006.
2 „Strategija širitve in glavni izzivi za obdobje 2006–2007“, Sporočilo Komisije KOM(2006) 649 z dne 
8. novembra 2006.
3 Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in 
dobrem finančnem poslovodenju (Uradni list 2006/C 139/01).
4 „Vplivi prihodnjih širitev na učinkovitost kohezijske politike“, sporočilo tematskega oddelka za strukturno in 
kohezijsko politiko z dne 31. julija 2006; PE 375.308.
5 „Vplivi prihodnjih širitev na učinkovitost kohezijske politike“, sporočilo tematskega oddelka za strukturno in 
kohezijsko politiko z dne 31. julija 2006; PE 375.308.
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II. Okvirni pogoji za prihodnjo regionalno politiko
Konvergenčni napredek v EU
Evropska kohezijska politika je zelo uspešna. Zgleden primer je podpora širitvi EU proti jugu. 
Pri tem so kumulativni učinki strukturnih skladov prispevali k temu, da se je lahko BDP v 
Grčiji, na Portugalskem in Irskem med letoma 1989 in 1999 v vsaki od teh držav povečal za 
10 odstotnih točk na več kot 70 % (od 63,5 %) povprečja EU.6 Danes veliko regij nekdanjih 
držav kandidatk presega prag 75 % ali 90 %.

Bilanca širitve proti vzhodu je že bolj zadržana. Neprimerno večji je tudi izziv: gospodarska 
izhodiščna raven, ki jo je bilo treba približati evropski ravni, je bila nižja. Hkrati je bila 
potrebna radikalna sprememba političnega sistema. S širitvijo s 15 na 25 držav članic se je 
površina EU povečala za 23 %, število prebivalstva za 20 %, dodana vrednost pa le za 5 %. 
Povprečni dohodek EU-10 se je sicer lahko povečal s 44 % (1997) na 50 % (2005) 
povprečnega dohodka EU-157, uskladitev življenjskih razmer (doseganje 75 % praga) pa 
Komisija pričakuje šele do leta 2040. Različni znanstveni inštituti menijo, da bi se lahko rast v 
državah EU-10 deloma znatno zmanjšala in proces zbliževanja bi trajal še bistveno dlje.8

Tudi v EU-15 veliko strukturnih težav ni rešenih ali pa se kot posledica globalizacije 
pojavljajo nove lokalne slabosti. Veliko regij je prizadetih zaradi zaprtja podjetij in visoke 
brezposelnosti. Razlog za zgoraj omenjeno približevanje gospodarske moči držav EU-10 
državam EU-15 je tudi sorazmerno manjša rast v „starih“ državah članicah EU-15.

Gospodarsko prilagajanje je povezano tudi s težavnim proračunskim stanjem v večini držav 
članic. Šest (Poljska, Češka republika, Madžarska, Slovaška, Malta in Ciper) od desetih novih 
držav članic je kršilo pakt stabilnosti in rasti.9 Tudi večje države članice, kot sta Nemčija in 
Francija, so imele v zadnjih letih proračunski primanjkljaj, ki ni v skladu s paktom stabilnosti. 
To bo negativno vplivalo na možnosti in pripravljenost več držav članic, da prispevajo v
proračun EU in s tem h kohezijski politiki. 

K temu je treba dodati še prihodnje javne odhodke, ki bodo potrebni zaradi demografskih
sprememb. Sporočilo Sveta za gospodarstvo in finance z dne 13. februarja 200610 navaja, da 
se bo delež javnih izdatkov, povezanih s staranjem, za povprečje EU povečal za 4 odstotne 
točke BDP, povprečna letna stopnja rasti za EU-25 pa se bo močno zmanjšala, in sicer z 
2,2 % v obdobju 2004–2010 na 1,4 % med leti 2030 in 2050. 

Zmogljivost absorpcije in izzivi prihodnjih širitev

  
6 „Novo partnerstvo za kohezijo“, Tretje poročilo o gospodarski in socialni koheziji. Evropska komisija 
KOM(2004) 343, februar 2004.
7 „Širitev, dve leti pozneje: gospodarska ocena“, Evropska komisija, Occasional Paper št.°24, maj 2006.
8 „Sedanji gospodarski položaj v državah srednje, vzhodne in južne Evrope“, Dunajski inštitut za mednarodne 
gospodarske primerjave (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche), julij 2005; podatki 
EUROSTATA 2006.
9 „Nove države članice ter pakt stabilnosti in rasti: potrebe po prilagoditvi za vstop v območje eura?“, Dodatek 
poročila EUROFRAME-EFN, pomlad 2006.
10 „Vpliv staranja na javne izdatke: napovedi za države članice EU-25 glede prenosov pri pokojninah, 
zdravstvenem varstvu, dolgotrajni oskrbi, izobraževanju in brezposelnosti (2004–2050)“, Evropska komisija, 
Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve, Posebno poročilo št. 1/2006, 13.2.2006.
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Evropski parlament v zgoraj navedenem poročilu o strategiji širitve zahteva, da širitev postane 
odvisna od finančnih virov. Ta zahteva je pomembna prav za strukturno politiko Evropske 
unije. Glede na velikost in zaostalost posamezne države kandidatke morajo druge „stare“ 
regije/države Skupnosti zaradi „statističnega učinka“ izgubiti upravičenost do pomoči ali 
prehodnih rešitev, čeprav se njihova konkurenčnost in izvajanje strukturnih sprememb nista 
izboljšala. 

Izguba strukturne pomoči ali postopno opuščanje takšne pomoči je bilo težavno za mnogo 
regij EU-15 že pri širitvi proti vzhodu. Zato mora razprava o širitvi EU-25 ali EU-27 še 
močneje temeljiti na tem, da je treba tako imenovano četrto kopenhagensko merilo za pristop 
izpolnjevati prav z vidika kohezijske in strukturne politike. Sklep predsedstva Sveta11 tako na 
primer navaja, da lahko EU sprejme nove članice „ob hkratnem ohranjanju zagona 
evropskega združevanja“. Poleg tega „si je treba na vsak način prizadevati za krepitev 
povezanosti in učinkovitosti Unije“.
Poseben izziv je razviden iz tabele 1. Z vključitvijo vseh DKP-9 bi se površina Skupnosti 
geografsko skupno povečala za 35 %, število prebivalcev bi se povečalo za 27 %, 
gospodarska storilnost pa le za 4 %, BDP na prebivalca pa bi se zmanjšal za 18 %.12

Finančni vplivi širitev
Glede na dosedanji delež strukturnih skladov 0,37 % pri evropskem BDP in glede na 
napovedi statističnih raziskovalnih inštitutov glede rasti (BDP in prebivalstva) se bo obseg 
strukturnih skladov s pristopom DKP-9 povečal za približno 4 % (2006 = 3,7 %, 
2014 = 4,8 %).13

Po zelo verjetnem predvidenem poteku, glede na katerega bodo vse regije držav DKP-9 v 
naslednjih obdobjih upravičenosti do pomoči ostale pod pragom 75 %, bi se ob absorpcijski 
meji 4 % nacionalnega BDP upravičena vsota za te države povečala z 18,5 milijarde EUR 
(2007) na 25,5 milijarde EUR (2014), kar ustreza 49,8 % proračuna strukturnih skladov. V 
povezavi s sedanjim obdobjem upravičenosti od leta 2007 do 2013 je problematika še bolj 
očitna: za izvedbo naložb strukturnih skladov, ki so nujne z današnjega vidika, bi morale 
imeti države DKP-9 na voljo proračun v višini 150,2 milijarde EUR.14

Takšno povečanje strukturnih skladov je politično nerealno. Malo verjetno je tudi ustrezno 
linearno zmanjšanje finančnih sredstev pomoči za dosedanje države upravičenke: Poljska bi 
na primer morala tako v tekočem obdobju sprejeti zmanjšanje z 59,7 milijarde EUR na 
30,6 milijarde EUR. 

Z navedenimi številkami je prikazana le razsežnost. Seveda je treba upoštevati, da 4 % 

  
11 Svet Evropske unije, Sklepi predsedstva z dne 15. in 16. junija 2006 (dokument 10633/1/06 z dne 17.7.2006).
12 „Prihodnja širitev in kohezijska politike“, sporočilo tematskega oddelka za strukturno in kohezijsko politiko 
IP/B/REGI/NT/2006_08, november 2006.
13 „Vplivi prihodnjih širitev na regionalno politiko EU, izračuni in razlaga prihodnje porazdelitve strukturnih 
skladov“, Družba za finančne in regionalne analize GEFRA (Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen), 
november 2006.
14 „Vplivi prihodnjih širitev na regionalno politiko EU, izračuni in razlaga prihodnje porazdelitve strukturnih 
skladov“, Družba za finančne in regionalne analize GEFRA (Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen), 
november 2006.
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absorpcija ni v vseh primerih takoj verjetna. Zagotovo pa je pomembna kratkoročna ciljna 
vrednost za države kandidatke. Poleg tega je treba upoštevati, da se opisani predvideni poteki 
v zvezi s širitvami ne bodo odvijali naenkrat. Statistični učinki Romunije in Bolgarije, ki 
bosta pristopili leta 2007, bodo v vsakem primeru opazni šele v naslednjem obdobju 
upravičenosti. Prav tako mora Skupnost obravnavati posledice pristopa vseh držav DKP-9 k 
EU, ki se načrtuje kmalu; tudi možnost, da bi te države pristopile, preden bodo zaključeni 
gospodarski procesi približevanja v večini sedanjih konvergenčnih regij.

Poseben primer je v vseh pogledih Turčija. Če bi bila Turčija že zdaj članica EU, bi po 
izračunih prejela delež 27,3 % sredstev strukturnih skladov. Ta vsota, ki pomeni letno 
približno 16 milijard EUR, ustreza glede velikosti izračunu Evropske komisije, ki za leto 2024 
ob stopnji rasti 4–5 % in absorpciji 4 % predvideva letno vsoto 22,4 milijarde EUR.15 Drugi 
izračuni za leto 2025 za strukturno politiko predvidevajo do 26 milijard EUR na leto za 
Turčijo.16

Vplivi na upravičenost EU-25
Če bi danes vse države BKL-9 naenkrat pristopile, bi po izračunih več kot tretjina dosedanjih 
regij prejemnic pomoči izgubila status regije iz cilja 1.17 Tega statusa ne bi izgubile le baltske 
države in Slovaška. Najbolj prizadete bi bile Italija, Nemčija, Malta, Španija, Grčija in 
Francija. Iz Kohezijskega sklada (90 %) bi bile izločene države članice Grčija, Ciper in 
Slovenija. Češka republika za malo ne bi presegla meje 90 %. Pregled učinkov naknadnih 
širitev je v tabeli 3 v Prilogi.

III. Vprašanja v zvezi s poročilom in prvi razmisleki poročevalca
Že nakazana napoved razvoja kaže, da bi se s sprejemom vseh držav kandidatk regionalne 
razlike v blaginji v razširjeni EU spet izredno povečale. Ta izziv kohezijske politike, katere 
cilj je regionalna uravnoteženost, je še večji zaradi težavnega proračunskega stanja in 
naraščajočega svetovnega pritiska konkurence. Hkrati so vedno večja tudi pričakovanja glede 
evropske strukturne politike, da bo učinkovito prispevala k lizbonski strategiji. Izzivi za 
evropsko regionalno politiko tako naraščajo hitreje kot sredstva, ki so na voljo za regionalno 
politiko. Zato je treba preučiti nove modele postopnega zmanjšanja regionalne pomoči in 
nova merila učinkovitosti. Poročilo na lastno pobudo prispeva k temu z naslednjimi uvodnimi
razmisleki:

Prihodnji predvideni poteki sprejema novih držav članic in modeli postopnega 
zmanjšanja za evropsko regionalno politiko

• Po mnenju poročevalca je širitev Skupnosti z izključitvijo vedno več regij sedanje EU-
15, EU-25 ali EU-27 iz upravičenosti do pomoči v nasprotju z evropskim načelom 
solidarnosti. Regije se smejo izključiti iz upravičenosti do pomoči šele takrat, ko je 

  
15 „Vprašanja v zvezi z izgledi Turčije za članstvo v Evropski uniji“, delovni dokument služb Komisije 
SEK(2004)1202, oktober 2004.
16 „Pristop Turčije k EU: kako draga bo skupna kmetijska politika“, Harald Grethe. Humboldt Universität Berlin, 
Agrarwirtschaft 54 (2005) zvezek 2/2005.
17 „Prihodnja širitev in kohezijska politike“, sporočilo tematskega oddelka za strukturno in kohezijsko politiko 
IP/B/REGI/NT/2006_08, november 2006, glej tabelo 3 v Prilogi.
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približevanje trajno uspešno, kot v primeru Irske, in so razen tega uporabljena prvotna 
merila vrednotenja.

• Pristop Romunije in Bolgarije je že odločen. EU bo morala za preglednost uporabe 
finančnih sredstev pomoči določiti zelo stroga merila. Zaradi statističnega učinka bo 
potrebna prehodna upravičenost zlasti za regije v Italiji in Nemčiji ter tudi za Grčijo, 
Španijo, Francijo, Malto in Poljsko. Pristopi zaenkrat ne vplivajo na nacionalno 
določanje območij za Kohezijski sklad (90 %). 

• Sprejem države kandidatke Hrvaške pomeni dodaten izziv za Skupnost. 4-odstotna 
absorpcija bi od leta 2014 verjetno pomenila letno skoraj 2 milijardi EUR strukturne 
pomoči. Pristop ne bi vplival na regionalno in nacionalno določanje upravičenosti. 
BDP na prebivalca 48 % (EU-25) je sorazmerno visok in bi se lahko do leta 2013 
povečal na 62 %. Glede na to bi bila vključitev v strukturno politiko Skupnosti 
kratkoročno možna. Predpristopna pomoč bi morala biti osredotočena na pripravo 
hrvaške uprave na čim prejšnjo uporabo instrumentov strukturne politike.

• Turčija je v vseh pogledih posebno velik izziv. Veljavna pravila glede strukturnih 
skladov še nikoli niso bila uporabljena za državo podobne velikosti, primerljive 
gospodarske ravni in s podobno velikimi regionalnimi razlikami. 4-odstotna absorpcija 
se ne zdi izvedljiva ne finančno (vsaj 16 milijard EUR letno) in ne v smislu upravnih 
zmogljivosti. Zato popolna vključitev Turčije v finančne sisteme strukturnih skladov v 
kratkem času ni mogoča. Uvedba posebnih postopkov je upravičena.

• Eden od načinov bi bilo lahko osredotočenje na nekatere vsebine upravičenosti (grozdi 
za posamezne panoge, enakopravno obravnavanje) ali regije prejemnice pomoči (s 
posebej primernimi povezovalnimi dejavniki). K temu bi morala biti najprej bolj 
usmerjena predpristopna pomoč. Ta koncept bi se lahko naprej razvijal po stopnjah.

• Glede na politični napredek pristopnih pogajanj bi bil lahko ta regionalnopolitični 
stopenjski koncept sestavni del posebne oblike članstva v Skupnosti ali oblika 
okrepljenega članstva „EGP+“. 

• Pri državah zahodnega Balkana je politični napredek na več področjih in je v tem 
primeru pomembnejši osnovni pogoj za večje prizadevanje EU kot pa finančna 
razsežnost. Tudi tukaj bi bilo treba pri predpristopni pomoči uporabiti najprej 
regionalnopolitične stopenjske koncepte s posebnimi vsebinami upravičenosti.

Krepitev regionalne in nacionalne lastne odgovornosti

• Glede na učinkovitost in uspešnost strukturne politike bi lahko EU pri stopenjskem 
modelu in tudi pri „klasični“ regionalni pomoči imela večjo strukturnopolitično vlogo, 
pri čemer ne bi le financirala podpore, ampak bi jo tudi zajamčila (s financiranjem 
posojil). Učinkovitost regionalne politike bi se z učinkom finančnega vzvoda 
financiranja posojil ohranila tudi z omejenimi finančnimi sredstvi. 

• Vsekakor financiranje posojil ne sme biti glavni element podpore, ker je treba okrepiti 
prav finančno moč prejemnic. Za posebno nerazvita območja morajo zato še naprej 
veljati ugodnejši pogoji za podporo v obliki pomoči in posojil. 

• Prav tako je treba povečati lastno odgovornost držav članic in nosilcev projektov z 
obveznostjo višjega sofinanciranja. Deleži EU do največ 85 % imajo lahko slabši 
učinek. Večja finančna obveznost regij omogoča prednostno pomoč za najnujnejše 
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projekte.

Dodeljena sredstva v povezavi z nacionalno gospodarsko politiko, usmerjeno v rast

• Uspeh evropske strukturne politike se lahko ocenjuje le v povezavi z nacionalnimi 
gospodarskimi politikami. Če te politike dovoljujejo previsoke državne primanjkljaje 
ali če struktura javne porabe ni dovolj usmerjena v rast, se lahko učinki strukturnih 
skladov EU izgubijo. Zato bi bilo lahko dodeljevanje sredstev vezano na dobro 
politiko rasti. Ta bi morala biti opredeljena s količinskimi dejavniki. 

Subvencije za podjetja: preprečevanje mrtvega kapitala in zagotavljanje preglednosti

• Znanstvene raziskave kažejo, da so pozitivni vplivi subvencij za podjetja v 
nacionalnih gospodarskih sistemih vedno manjši.18 Razen tega so te subvencije manj 
pomemben dejavnik za lokalne odločitve. Preprečiti je treba, da EU subvencionira le 
mrtvi kapital. 

• Preverjanje seznama političnih ciljev je lahko uspešno le, če je zagotovljena ustrezna 
preglednost, kako in kje so uporabljena sredstva strukturnih skladov. Preglednost 
dodeljevanja sredstev je treba še povečati, pri čemer mora razkritje končnih 
upravičencev, ki je predvideno v finančni uredbi, potekati brez omejitev.

Večja osredotočenost strukturne politike, usmerjene v rast, na mednarodno razsežnost

• Z vidika učinkovitosti je treba razmisliti, na katerih področjih lahko evropska 
strukturna politika posebno močno spodbudi rast ter prispeva k mednarodni 
razsežnosti gospodarstva in regij. Programi za spodbujanje regionalne konkurenčnosti 
so v tem primeru učinkoviti, morali pa bi biti bolj določeni z merili, kot je 
pospeševanje mednarodne razsežnosti srednje velikih podjetij, ali z infrastrukturnimi 
elementi s posebnimi učinki na rast. Tudi tu je potrebna večja usmeritev k financiranju 
posojil.

• Evropski socialni sklad (ESS) bi moral biti še močnejši horizontalni instrument za 
socialno ublažitev posledic globalizacije. Poleg tega je treba razmisliti, ali bi moral 
ESS še bolj omiliti posledice demografskih sprememb in s tem povezane regionalne 
migracije.

Sklep
Načrtovane širitve močno presegajo razsežnost zadnje širitve za EU-10. Zaradi manjše rasti in 
okvirnih pogojev, ki se spreminjajo zaradi globalizacije in demografske perspektive, je še bolj 
potrebna strukturna politika, ki je usmerjena v uravnoteženost in rast. 

Kohezijska politika sedanje Skupnosti bi morala po sedanjih merilih za pridobitev pomoči 
izbrati med tem, da velikemu delu dosedanjih področij ne zagotavlja več pomoči ali da znatno 
poveča sredstva za strukturno politiko. Oboje je politično težko izvedljivo.
Cilje kohezijske politike je mogoče ohraniti le z reformami, ki povečujejo učinkovitost, 
prehodno upravičenostjo in strukturnopolitičnimi modeli postopnega zmanjšanja, s čimer se 
lahko države kandidatke naknadno vključijo v strukturno politiko. Vseeno je ta proces 
odvisen od zmogljivosti absorpcije Skupnosti in tudi od napredka držav kandidatk na drugih 
pomembnih področjih politike.
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Grafi in tabele

Tabela 1: Vplivi prihodnjih širitev na EU

Vplivi širitve. EU-25 (2005) = 100
EU-25 EU-27 + Hrvaška + Turčija + Zahodni 

Balkan
Prebivalstvo 100 % 106 % 107 % 123 % 127 %
Površina 100 % 109 % 110 % 130 % 135 %
BDP (EUR) 100 % 101 % 101 % 104 % 104 %
BDP na prebivalca 
(EUR)

100 % 95 % 94 % 84 % 82 %

Vir: Na podlagi podatkov EUROSTATA in za nekatere države Zahodnega Balkana na podlagi 
podatkov iz nacionalnih virov (glej oddelek 7.1. Viri).

Vir: Prihodnja širitev in kohezijska politika, sporočilo tematskega oddelka za strukturno in kohezijsko politiko 
IP/B/REGI/NT/2006_08.

Graf 1: Vplivi prihodnjih širitev na EU
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Vir: Prihodnja širitev in kohezijska politika, sporočilo tematskega oddelka za strukturno in kohezijsko politiko 
IP/B/REGI/NT/2006_08.

Effects of enlargements. EU 25 (2005) = 
100

Vplivi širitev. EU-25 (2005) = 100

Population Prebivalstvo
Area Površina
GDP  (€) BDP (EUR)
GDP (€) per capita BDP (EUR) na prebivalca
EU 25 EU-25
EU 27 EU-27
+ Croatia + Hrvaška

    
18 „Regionalna stopnja učinkovitosti in krajevno razširjanje spodbujanja naložb“, Hans-Friedrich 
Eckey/Reinhold Kosfeld. Študija Univerze Kassel št. 55/2004.
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+ Turkey + Turčija
+ W. Balkans + Zahodni Balkan
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Tabela 2: Potencialni delež držav kandidatk pri plačilih iz strukturnih skladov 2007–2014
2007 

(milijarde 
EUR)

Delež 
v proračunu

2014 
(milijarde 

EUR)
Delež 

v proračunu
Proračun EU-34 42,9 100,0 % 51,2 100,0 %
Delež države/skupine držav
1.) Romunija/Bolgarija 3,8 8,8 % 5,2 10,2 %

od tega Bolgarija 0,9 2,2 % 1,3 2,5 %
od tega Romunija 2,9 6,7 % 3,9 7,7 %

2.) Turčija 11,7 27,3 % 16,3 31,8 %
3.) Hrvaška 1,3 3,0 % 1,8 3,4 %
4.) Druge države Zahodnega Balkana 1,7 3,9 % 2,2 4,4 %

od tega Albanija 0,3 0,7 % 0,4 0,7 %
od tega Bosna in Hercegovina 0,3 0,7 % 0,4 0,8 %

od tega Srbija in Črna gora 0,9 2,1 % 1,2 2,4 %
od tega Makedonija 0,2 0,5 % 0,2 0,4 %

Skupaj države kandidatke-9 18,5 43,1 % 25,5 49,8 %
Opomba: Izračunano na podlagi stopnje absorpcije 4 % in predvidenega deleža strukturnih skladov EU v 
skupnem proračunu EU približno 37 %.
Vir: Vplivi prihodnjih širitev na regionalno politiko EU, izračuni in razlaga prihodnje porazdelitve strukturnih 
skladov. Družba za finančne in regionalne analize GEFRA (Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen), 
november 2006.

Tabela 3: Vplivi na upravičenost EU-25

Število regij EU-25 z BDP (SKM) < 75 % povprečja EU-25
Država članica

EU-25 EU-27
+ 

Hrvaška + Turčija
+ Zahodni 

Balkan
EU-25 60 48 48 42 39
Češka republika 7 7 7 7 6
Nemčija 4 1 1 0 0
Estonija 1 1 1 1 1
Grčija 5 3 3 2 2
Španija 2 1 1 1 0
Francija 4 3 3 2 2
Italija 5 2 2 0 0
Latvija 1 1 1 1 1
Litva 1 1 1 1 1
Madžarska 6 6 6 6 5
Malta 1 0 0 0 0
Poljska 16 15 15 15 15
Portugalska 4 4 4 3 3
Slovaška 3 3 3 3 3
Vir: Na podlagi podatkov EUROSTATA in za nekatere države Zahodnega Balkana na podlagi 

podatkov iz nacionalnih virov (glej oddelek 7.1. Viri).

Vir: Prihodnja širitev in kohezijska politika, sporočilo tematskega oddelka za strukturno in kohezijsko politiko 
IP/B/REGI/NT/2006_08.
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Tabela 4: Možni statistični učinki na kohezijski sklad

Možni statistični učinki na kohezijski sklad
BDP (SKM) na prebivalca % EU-25. 2005

EU-25 EU-27 + 
Hrvaška

+ Turčija + Zahodni 
Balkan

Belgija 117 % 122 % 122 % 134 % 137 %
Češka republika 74 % 76 % 77 % 84 % 86 %
Danska 124 % 128 % 129 % 141 % 145 %
Nemčija 109 % 113 % 113 % 124 % 127 %
Estonija 60 % 62 % 62 % 68 % 70 %
Grčija 82 % 85 % 85 % 93 % 96 %
Španija 98 % 102 % 102 % 112 % 115 %
Francija 109 % 112 % 113 % 124 % 127 %
Irska 137 % 142 % 143 % 156 % 161 %
Italija 103 % 106 % 107 % 117 % 120 %
Ciper 83 % 86 % 86 % 94 % 97 %
Latvija 47 % 49 % 49 % 54 % 55 %
Litva 52 % 54 % 54 % 59 % 61 %
Luksemburg 247 % 256 % 257 % 282 % 289 %
Madžarska 61 % 63 % 63 % 69 % 71 %
Malta 69 % 72 % 72 % 79 % 81 %
Nizozemska 124 % 128 % 129 % 141 % 145 %
Avstrija 122 % 126 % 127 % 139 % 143 %
Poljska 50 % 52 % 52 % 57 % 58 %
Portugalska 71 % 74 % 74 % 81 % 83 %
Slovenija 80 % 83 % 84 % 92 % 94 %
Slovaška 55 % 57 % 57 % 63 % 64 %
Finska 113 % 117 % 118 % 129 % 132 %
Švedska 114 % 118 % 119 % 130 % 134 %
Združeno 
kraljestvo

116 % 120 % 121 % 132 % 136 %

Vir: Na podlagi podatkov EUROSTATA in za nekatere države Zahodnega Balkana na podlagi 
podatkov iz nacionalnih virov (glej oddelek 7.1. Viri).

Vir: Prihodnja širitev in kohezijska politika, sporočilo tematskega oddelka za strukturno in kohezijsko politiko 
IP/B/REGI/NT/2006_08.


