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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Splošno ozadje

Za spodbujanje uravnoteženega razvoja ozemlja EU Komisija predlaga – na podlagi uredb o 
strukturnih skladih – nov cilj „teritorialno sodelovanje“ za čezmejno, nadnacionalno in 
medregionalno sodelovanje. Vse regije na notranjih in zunanjih mejah bodo lahko sodelovale 
s svojimi sosedami. V tem kontekstu Evropska Komisija predlaga celoten paket v zvezi z 
regionalnim razvojem in čezmejnim sodelovanjem v Evropski uniji (Evropsko združenje za 
čezmejno sodelovanje) z državami kandidatkami in možnimi državami kandidatkami 
(instrument za predpristop) ter s tretjimi državami na južnih in vzhodnih mejah Unije 
(evropski sosedski in partnerski instrument).

Evropski sosedski in partnerski instrument (ENPI) bo vključeval tretje države, ki 
sodelujejo pri evropski sosedski politiki, to so države južnega in vzhodnega Sredozemlja, 
Ukrajina, Moldavija in Belorusija ter države južnega Kavkaza, ter s tem nadomestil MEDA in 
del TACIS. ENPI bo prav tako podprl strateško partnerstvo Skupnosti z Rusijo. 

V skladu s prednostmi, ki jih je EU priložila evropski sosedski politiki, je Komisija predlagala 
znatno povišanje pomoči zadevnim državam na 14,9 milijard EUR za obdobje 2007–2013 v 
primerjavi s približno 8,5 milijard EUR v obdobju 2000–2006. Okrog 1,6 milijarde EUR
proračunskega denarja, dodeljenega ENPI in IPA, bo prišlo iz novega cilja „evropskega 
teritorialnega sodelovanja“ (torej Evropskega sklada za regionalni razvoj). Ta vsota bo 
krila del čezmejno sodelovanje na zunanjih mejah EU med državami članicami ter državami 
ENPI in IPA.

Evropski parlament1 meni, da razširjeni cilji EU, zlasti za evropsko predpristopno pomoč in 
sosedsko partnerstvo, upravičujejo povišanje za 2,5 milijard EUR in preusmeritev 1,5 
milijarde EUR. 

Komisija uvaja prehodni sporazum, ki bo veljal tako dolgo, dokler se ne uvede novi 
mehanizem za „skupno upravljanje“ pod IPA in ENPI. Skupno upravljanje nam omogoča 
izvajanje programov čezmejnega sodelovanja z enim sklopom pravil in z enim virom 
financiranja. Državam članicam mora omogočati, da znižajo svoja sredstva, namenjena za 
čezmejno sodelovanje v IPA in ENPI, iz poglavja 1b proračuna Unije 2007–2013.

2. Namen predloga Komisije

V predlogu Komisije je instrument ENPI sestavljen iz več pomembnih finančnih elementov 
ter instrumentov za čezmejno sodelovanje med regijami držav članic in regijami držav, ki 
imajo skupno mejo z Evropsko unijo. Oblika čezmejnega sodelovanja iz tega predloga je zelo 

  

1 Resolucija Evropskega parlamenta o političnih izzivih in proračunskih sredstvih razširjene Unije 2007–2013 
(2004/2209(INI)). A6-0153/2005 z dne 8. junija 2005, točka 49.
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podobna obliki, predlagani v osnutkih uredb o reformi strukturnih skladov, in sicer v osnutku 
splošne uredbe o strukturnih skladih, Evropskem skladu za regionalni razvoj (ERDF) in 
uredbe, ki ustanavlja Evropsko združene za čezmejno sodelovanje (EGCC). 

Ta instrument bo financiral skupne projekte, ki združujejo regije držav članic EU in držav 
partneric s skupno mejo. Za Evropsko komisijo bo ENPI prinesel radikalno poenostavitev 
postopkov v primerjavi s sedanjim stanjem, ko je treba skupne projekte prek zunanjih meja 
EU upravljati po različnih postopkih na vsaki strani meje. V vmesnem času, do leta 2006, se 
uvajajo tako imenovani sosedski programi, ki izboljšujejo usklajevanje med različnimi 
obstoječimi instrumenti, ki podpirajo čezmejno sodelovanje. 

ENPI bo uporabil pristop, zelo podoben pristopu, ki se uporablja pri upravljanju strukturnih 
skladov za regionalni razvoj v EU, ki temelji na večletnem načrtovanju, partnerstvu in 
sofinanciranju. 

Za del čezmejno sodelovanje ENPI bodo zagotovljena dodatna sredstva ter bo na strani meje 
EU sofinanciran iz ERDF. 

Razvila se bodo natančna pravila za delovanje. Ta izvedbena pravila bodo vključevala merila 
in postopke za dodeljevanje sredstev, sofinanciranje, pripravo skupnih programov, izbiro 
skupnih projektov, tehnično in finančno upravljanje pomoči, finančni nadzor in revizijo, 
spremljanje in vrednotenje, prikaz in objavo.

3. Glavni vidiki obravnave regionalne in kohezijske politike v tem
predlogu in oceni pripravljavca osnutka

Pripravljavec osnutka pozdravlja predlog za oblikovanje „evropskega sosedskega in 
partnerskega instrumenta“ (ENPI), zlasti inovativen „del čezmejno sodelovanje“, ki vključuje 
ključna osnovna načela strukturnih skladov (skupni programi, večletni pristop, partnerstvo, 
sofinanciranje z upoštevanjem posebnih razmer v zunanji politiki, sofinanciranje ERDF in 
tako naprej).

ENPI ne sme biti primarno osredotočen na partnerske države; čezmejno sodelovanje vpliva 
tudi na mejne regije EU. Mejne regije EU se morajo obravnavati enako kot notranje meje 
Unije. Vseeno je treba poudariti eno splošno težavo, da nekatere določbe uredbe o čezmejnem 
sodelovanju mejnim regijam ne zagotavljajo vedno boljšega položaja, kot so ga imele na 
podlagi programa INTERREG. 

Ta uredba mora uporabljati standardno terminologijo EU, tj. vseevropsko sodelovanje je treba 
razdeliti na čezmejno, medregionalno in nadnacionalno sodelovanje. Namesto izraza „skupni 
programi“ ima prednost opis „operativni programi“, ker mora biti uredba usklajena z 
besedilom določb Evropskega sklada za regionalni razvoj o „teritorialnem sodelovanju“.

Ø Vrste programov (člen 6): ta člen opisuje vrste programov, s katerimi se zagotovi pomoč 
v skladu s to uredbo, in sicer razlikuje med državnimi/večdržavnimi programi, 
tematskimi programi in programi čezmejnega sodelovanja. Pripravljavec osnutka meni, 
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da je treba, kjer programi obravnavajo regionalna in lokalna vprašanja, podpreti 
decentraliziran pristop. 

Ø Načrtovanje in dodelitev sredstev (člen 7): strateški dokumenti, ki vsebujejo večletne 
indikativne programe, določijo prednostne naloge za pomoč in večletno dodelitev 
finančnih sredstev za programe. Cilj strateških dokumentov za čezmejno sodelovanje je 
predvsem oblikovanje seznama „skupnih“ čezmejnih programov, njihove zemljepisne 
pokritosti in dodelitve sredstev. Na podlagi določb te uredbe bo Evropski sklad za 
regionalni razvoj prispeval k programom čezmejnega sodelovanja, zato pripravljavec 
osnutka meni, da je sredstva treba dodeliti, če regionalni ali lokalni organi prevzamejo 
pobudo.

Ø Geografska opredelitev (člen 8): določa merila za določanje teritorialnih enot držav 
članic in partnerskih držav, ki bodo sodelovale v čezmejnih programih. To vključuje vse 
regionalne ravni NUTS-III po kopenskih mejah in morskih prehodih, ki so še posebej 
pomembni, ter za vse morske regije NUTS-II, ki so v skupnem morskem bazenu. 
Sodelujejo lahko tudi sosednje regije. Pripravljavec osnutka meni, da mora biti jasno, v 
katero kategorijo NUTS II spadajo obalne regije: čezmejni programi ali nadregionalni 
in/ali nadnacionalni programi. 

Ø Načrtovanje programov (člen 9): vključuje posebne določbe za ustanovitev skupnih 
programov, ki združujejo regije držav članic in partnerskih držav, ki izpolnjujejo pogoje. 
Pripravljavec osnutka pozdravlja varnostno klavzulo, ki v nekaterih okoliščinah omogoča 
mejnim regijam, da prejemajo pomoč, če se pojavi resna kriza med Evropsko unijo in 
partnersko državo, da se omogoči ustanovitev skupnih programov. Pripravljavec osnutka 
meni, da mora biti organizacija čezmejnega sodelovanja usklajena z organizacijskim 
ozadjem „teritorialnega sodelovanja“, kot je omenjeno v ERDF. Razen tega je treba 
ustanoviti pripravljalni odbor in neodvisni sekretariat, da se olajša organizacija 
programov čezmejnega sodelovanja. Pripravljavec osnutka meni tudi, da je sodelovanje 
regionalnih in lokalnih organov treba zajeti z omembo načela subsidiarnosti.

Ø Upravljanje (člen 10): določa skupno upravljanje čezmejnih programov s strani države 
članice in partnerske države, in sicer prek skupnega pristojnega organa za upravljanje, ki 
deluje na načelu deljenega upravljanja in ki praviloma ima sedež v državi članici. Ta 
metoda upravljanja je v skladu z večletnim programskim pristopom od spodaj navzgor, ki 
je značilen za čezmejne programe sodelovanja. Država članica, ki gosti skupni pristojni 
organ, bo Komisiji odgovarjala za pravilnost postopkov, ki so financirani v okviru 
programa, kot je v primeru strukturnih skladov. Pripravljavec osnutka meni, da se v 
nasprotju s teritorialnim sodelovanjem ne omenja decentralizirano izvajanje s 
sodelovanjem regionalnih in lokalnih organov ali decentraliziranega pripravljalnega 
odbora.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zunanje zadeve, kot pristojni odbor, da v svoje 
poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Člen 6, odstavek 2 a (novo)

(2a) Mejne regije držav članic EU, ki 
izpolnjujejo pogoje, bodo vključene v 
programe čezmejnega sodelovanja, 
oblikovane na podlagi te uredbe. Mogoča 
bo tudi vključitev držav članic v tematske 
in/ali večdržavne programe prek 
nadregionalnega sodelovanja.

Obrazložitev

Pomembno je poudariti, da programi čezmejnega sodelovanja vključujejo izpolnjevanje 
pogojev mejnih regij. Pomembno je poudariti decentraliziran pristop k razvoju teh 
programov. Kjer programi obravnavajo regionalna in lokalna vprašanja, je pomembno, da 
regionalni in lokalni organi EU v celoti sodelujejo pri razvoju in izvajanju programov 
čezmejnega sodelovanja.

Predlog spremembe 2
Člen 7, odstavek 3

(3) Izključno v namene čezmejnega 
sodelovanja, za oblikovanje seznama 
skupnih programov iz člena 9(1), za okvirno 
večletno dodeljevanje sredstev in za 
oblikovanje teritorialnih enot, pristojnih za 
sodelovanje v vsakem od teh programov, se 
sprejme en ali, če je potrebno, več posebnih
strateških dokumentov v skladu s postopki iz 
člena 26(2). Takšni strateški dokument 
(dokumenti) načeloma pokrivajo obdobje 
sedmih let od 1. januarja 2007 do 
31. decembra 2013.

(3) Izključno v namene čezmejnega 
sodelovanja, za oblikovanje seznama 
skupnih programov iz člena 9(1) ter za 
okvirno večletno dodeljevanje sredstev so 
države, mejne regije EU in partnerice 
pristopnih kandidatk pristojne za 
sodelovanje v vsakem od teh programov ter
se sprejme en ali, če je potrebno, več 
strateških dokumentov v skladu s postopki iz 
člena 26(2) in se ne sme ustvariti dodatne 
birokracije. Takšni strateški dokument 
(dokumenti) načeloma pokrivajo obdobje 
sedmih let od 1. januarja 2007 do 
31. decembra 2013.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Obrazložitev

Treba je pojasniti, katere teritorialne enote izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v teh 
programih. Strateški dokumenti ne smejo ustvarjati dodatne birokracije, da se zavaruje 
možnosti za uresničitev.

Predlog spremembe 3
Člen 7, odstavek 4

(4) Evropski sklad za regionalni razvoj bo 
prispeval k programom čezmejnega 
sodelovanja, ki so oblikovani in se izvajajo 
na podlagi določb te uredbe.

(4) Evropski sklad za regionalni razvoj bo 
prispeval k programom čezmejnega 
sodelovanja ter k sodelovanju regionalnih 
in lokalnih organov EU v tematskih in 
večdržavnih programih, ki so oblikovani in 
se izvajajo na podlagi določb te uredbe.

Obrazložitev

Če bodo regionalni in lokalni organi EU uporabljali ta program za izvajanje pobud za 
nadregionalno sodelovanje, poleg čezmejnih pobud, skupaj s partnerji v evropski soseščini, 
bo treba dati na razpolago sredstva iz ERDF.

Predlog spremembe 4
Člen 8, odstavek 3 a (novo)

(3 a) Treba je razviti ustrezne instrumente 
za vrednotenje sodelovanja na podlagi 
obalnih regij ravni NUTS II; to mora 
ustrezati posebnim vrstam programov: 
čezmejni, nadregionalni in/ali 
nadnacionalni programi.

Obrazložitev

Zaradi razjasnitve mora biti jasno, v katero kategorijo NUTS II spadajo obalne regije: 
čezmejni programi ali nadregionalni in/ali nadnacionalni programi.

Predlog spremembe 5
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Člen 9, odstavek 2

(2) Skupni programi za kopenske meje in 
morske prelaze se oblikujejo za posamezno 
mejo ter vključujejo upravičene teritorialne 
enote, ki pripadajo eni državi članici ali več 
državam članicam in eni partnerski državi ali 
več partnerskim državam. Skupni programi 
za obalne regije so večstranski in vključujejo 
upravičene teritorialne enote, ki se nahajajo 
nasproti skupnega morskega bazena, 
pripadajočega različnim državam 
udeleženkam ter vsaj eni državi članici in 
eni državi partnerici.

(2) Operativni programi za obalne regije, ki 
ustrezajo regijam ravni NUTS II, bodo 
večstranski, oblikovani za posamezno mejo 
ter vključujejo upravičene teritorialne enote, 
ki pripadajo eni državi članici ali več 
državam članicam in eni partnerski državi ali 
več partnerskim državam. Operativni 
programi za obalne regije so večstranski in 
vključujejo upravičene teritorialne enote, ki 
se nahajajo nasproti skupnega morskega 
bazena, pripadajočega različnim državam 
udeleženkam ter vsaj eni državi članici in 
eni državi partnerici.

Obrazložitev

V interesu standardizirane terminologije je, da se uporablja izraz operativni programi 
namesto skupni programi, kar je v skladu z izrazi, ki se uporabljajo pri teritorialnem 
sodelovanju ERDF.

Predlog spremembe 6
Člen 9, odstavek 5

(5) Skupni programi se lahko revidirajo na 
pobudo držav udeleženk ali Komisije, ob 
upoštevanju sprememb pri prednostnih 
nalogah sodelovanja, socialno ekonomskega 
razvoja, rezultatov izvajanja zadevnih 
ukrepov in opazovanja ter ocenjevanja, in na 
podlagi potrebe za prilagoditev razpoložljive 
vsote ter prerazporeditve virov.

(5) Operativni programi se lahko revidirajo 
na pobudo držav udeleženk, udeleženih 
meja EU ali Komisije, ob upoštevanju 
sprememb pri prednostnih nalogah 
sodelovanja, socialno-ekonomskega razvoja, 
rezultatov izvajanja zadevnih ukrepov in 
opazovanja ter ocenjevanja in na podlagi 
potrebe za prilagoditev razpoložljive vsote 
ter prerazporeditve virov.

Obrazložitev

V interesu standardizirane terminologije je, da se uporablja izraz operativni programi 
namesto skupni programi, kar je v skladu z izrazi, ki se uporabljajo pri teritorialnem 
sodelovanju ERDF. Mejnih regij EU se ne sme izključiti iz ustvarjanja pobud; upravljanje 
čezmejnih programov je navadno odgovornost mejnih regij EU; te imajo izkušnje in poznajo 
posebne potrebe.
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Predlog spremembe 7
Člen 9, odstavek 7

(7) Države udeleženke bodo, ob upoštevanju 
načel partnerstva, skupaj izbrale tiste 
dejavnosti, ki so skladne s prednostnimi 
nalogami in ukrepi iz skupnih programov, ki 
bodo prejeli pomoč Skupnosti.

(7) Države udeleženke in mejne regije EU, 
zastopane v pripravljalnem odboru, bodo, 
ob upoštevanju načel partnerstva in načela 
subsidiarnosti, v tesnem sodelovanju izbrale 
tiste dejavnosti, ki so skladne s prednostnimi 
nalogami in ukrepi iz skupnih programov, ki 
bodo prejeli pomoč Skupnosti.

Obrazložitev

Načelo subsidiarnosti je treba omeniti, da se zagotovi sodelovanje mejnih regij EU in 
politika, ki je bližje potrebam ljudi. Treba je določiti organ za izbiranje, v skladu s 
teritorialnim sodelovanjem mora biti to pripravljalni odbor.

Predlog spremembe 8
Člen 10, odstavek 1

(1) Skupne programe načeloma izvaja organ 
skupnega upravljanja, ki se nahaja v državi 
članici.

(1) Operativne programe načeloma
decentralizirata organ skupnega upravljanja 
in skupni sekretariat, ki se nahajata v 
državi članici.

Obrazložitev

V interesu standardizirane terminologije je, da se uporablja izraz operativni programi 
namesto skupni programi, kar je v skladu z izrazi, ki se uporabljajo pri teritorialnem 
sodelovanju ERDF. V nasprotju s teritorialnim sodelovanjem se ne omenja 
decentraliziranega izvajanja s sodelovanjem regionalnih in lokalnih organov ali 
decentraliziranega pripravljalnega odbora. Poleg organa skupnega upravljanja je treba 
omeniti skupni sekretariat, ki ima sedež v mejni regiji ene od držav članic EU.

Predlog spremembe 9
Člen 14, točka d)

(d) mednarodne organizacije, vključno z 
regionalnimi organizacijami, s službami in z 
misijami v okviru sistema Združenih 
narodov, z mednarodnimi finančnimi 
ustanovami ter z razvojnimi bankami, in 

(d) mednarodne organizacije, vključno z 
regionalnimi organizacijami, s službami in z 
misijami v okviru sistema Združenih 
narodov, z mednarodnimi finančnimi 
ustanovami ter z razvojnimi bankami, in 
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sicer v obsegu prispevka k ciljem te uredbe; sicer če prispevajo k čezmejnemu 
sodelovanju, ki izhaja iz ciljev te uredbe;

Obrazložitev

V nekaterih okoliščinah se skladi za mejne regije, ki sodelujejo v ENPI, lahko uporabljajo za 
ustanove in podobno, ki v preteklosti niso prejemale podpore za čezmejno sodelovanje.

Predlog spremembe 10
Člen 14, točka (f)

(f) agencije Evropske unije; (f) agencije Evropske unije, če prispevajo k 
čezmejnemu sodelovanju, ki izhaja iz ciljev
te uredbe;

Obrazložitev

V nekaterih okoliščinah se skladi za mejne regije, ki sodelujejo v ENPI, lahko uporabljajo za 
ustanove in podobno, ki v preteklosti niso prejemale podpore za čezmejno sodelovanje.

Predlog spremembe 11
Člen 14, točka (h), točka (x)

(x) vsa nevladna združenja in vse neodvisne 
ustanove, ki lahko prispevajo k razvoju;

(x) medregionalna združenja, nevladna 
združenja in vse neodvisne ustanove;

Obrazložitev

Ker lahko medregionalna združenja znatno prispevajo k uresničitvi ciljev ENPI, je 
pomembno, da se jih omeni, tudi če spadajo v katero drugo razpoložljivo kategorijo.

Predlog spremembe 12
Člen 15, odstavek 2, točka (a)

(a) uporabi za financiranje ukrepov za ciljno 
administrativno sodelovanje, ki vključujejo 
strokovnjake na področju javnega sektorja, 
ki jih namestijo države članice glede na 

(a) uporabi za financiranje ukrepov za ciljno 
administrativno sodelovanje, ki vključujejo 
strokovnjake na področju javnega sektorja, 
ki jih namestijo države članice in njihovi 
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posebej določena pravila; regionalni organi glede na posebej določena 
pravila;

Obrazložitev

Regionalni organi EU imajo veliko izkušenj, ki jih lahko delijo s partnerji v državah 
evropskega sosedstva, takšni ukrepi upravnega sodelovanja lahko precej prispevajo k razvoju 
temeljev demokracije.

Predlog spremembe 13
Člen 19, odstavek 1

(1) Proračunske obveznosti se izvajajo na 
osnovi odločb, ki jih Komisija sprejme v 
skladu s členi 9(5), 12(1), 13(1) in 16(3).

(1) Večletne proračunske obveznosti se 
izvajajo na osnovi odločb, ki jih Komisija 
sprejme v skladu s členi 9(5), 12(1), 13(1) in 
16(3).

Obrazložitev

Večletne proračunske obveznosti so ključnega pomena za zagotovitev kakovostnega razvoja 
čezmejnega sodelovanja na prihodnjih zunanjih mejah EU in enačijo regije ob zunanjih 
mejah EU z notranjimi mejami Unije.


