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Revizorji EU preučujejo programe čezmejnega sodelovanja  

Mnoge notranje obmejne regije EU so premalo razvite, poleg tega pa se srečujejo s socialno-
ekonomskimi razlikami. Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo, s katero želi oceniti, ali so bili 
s specifičnimi programi, ki se financirajo v okviru kohezijske politike EU, uspešno obravnavani 
izzivi obmejnih regij. 

Notranje obmejne regije EU pokrivajo 40 % ozemlja EU, v njih pa živi 30 % prebivalstva EU. Pogosto 
so premalo razvite, saj lahko obstoječe upravne, logistične in kulturne ovire omejujejo njihovo rast. 
Po ugotovitvah študije Evropske komisije bi odstranitev samo 20 % ovir za čezmejno sodelovanje 
ustvarila dodatna 2 % BDP teh regij in do 1 milijon delovnih mest. Cilj kohezijske politike EU je 
zmanjšati ovire in razlike s programi evropskega teritorialnega sodelovanja, katerih proračun za 
programsko obdobje 2014–2020 znaša več kot 10 milijard EUR.  

„Zmanjševanje čezmejnih ovir bi koristilo mnogim ozemljem in državljanom EU,“ je povedal 
Ladislav Balko, član Evropskega računskega sodišča, ki je pristojen za to revizijo. „Sodišče želi 
preveriti, ali so Komisija in države članice uspešno obravnavale fizične in pravne/upravne ovire, s 
katerimi se srečujejo obmejne regije, in sicer s spodbujanjem socialno-ekonomske rasti in 
teritorialnega povezovanja.“  

Z večino programov čezmejnega sodelovanja se podpira dvostransko sodelovanje med sosednjimi 
državami in/ali morskimi obmejnimi regijami. Drugi so osredotočeni na specifične nadnacionalne 
ukrepe, kot sta obvladovanje poplavne ogroženosti ali onesnaženje, s horizontalnimi programi 
mreženja pa se spodbuja izmenjava dobrih praks med vsemi državami članicami. Toda pri ocenah 
starejših programov sodelovanja je bilo ugotovljeno, da niso dovolj osredotočeni, da nimajo 
koherentne strategije in da so njihove sinergije z osrednjimi razvojnimi programi teh regij omejene.  

Revizorji bodo pri tej reviziji preučili predvsem, ali: 
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– so operativni programi za sodelovanje osredotočeni na potrebe in izzive obmejnih regij, in 
ne na splošne razvojne potrebe, ki bi jih bilo mogoče obravnavati v okviru drugih programov 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 

– se z izbranimi projekti najbolje obravnavajo te čezmejne potrebe in izzivi, 

– so bile ustvarjene sinergije z drugimi politikami EU in ali je bilo preprečeno prekrivanje, 

– so rezultati trajnostni.  

Pojasnila za urednike  

V okviru kohezijske politike EU se s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj podpirajo 
programi evropskega teritorialnega sodelovanja ali programi Interreg. Podpora evropskega 
teritorialnega sodelovanja se zagotavlja z operativnimi programi za sodelovanje, v katere so 
vključeni partnerji iz vsaj dveh držav članic ali ene države članice in njene sosednje države 
nečlanice. Za programsko obdobje 2014–2020 je Komisija odobrila 107 operativnih programov za 
sodelovanje. Dodeljeni proračun zdaj znaša 10,1 milijarde EUR. Za obdobje 2021–2027 se 
pričakuje, da se bo znižal na 8,4 milijarde EUR. 

Poročilo o čezmejnem sodelovanju bo objavljeno proti koncu leta 2020. 

Napovedniki revizij vsebujejo informacije o potekajoči revizijski nalogi. Temeljijo na pripravljalnem 
delu, ki se opravi pred začetkom revizije, zato se ne smejo razumeti kot revizijska opažanja, 
zaključki ali priporočila.  

Kontaktna oseba za medije za ta napovednik  

Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu   
T: (+352) 4398  45 765 / M: (+352)  691 553547 
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