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Financiranje EU za čezmejne 
regije je treba bolje osredotočiti 
Program evropskega teritorialnega sodelovanja (Interreg) je dolgoletni instrument kohezijske 
politike EU, namenjen spodbujanju gospodarske rasti na obmejnih območjih. Glede na 
ugotovitve v poročilu Evropskega računskega sodišča (Sodišča) so imeli programi sodelovanja, ki 
se financirajo v okviru programa Interreg, jasne strategije za reševanje obstoječih čezmejnih 
izzivov. Toda zaradi več slabosti pri izvajanju in spremljanju so bile možnosti programov Interreg 
za sprostitev zmogljivosti sosednjih regij, ki so jih zajemali, omejene. 

Obmejne regije običajno dosegajo slabše gospodarske rezultate kot druge regije v zadevni državi 
članici. EU je vzpostavila programe za zmanjšanje razlik v blaginji in razvoju med regijami. Eden 
takih programov je Interreg, s katerim naj bi obmejne regije lažje uresničile svoj gospodarski 
potencial, hkrati pa naj bi se spodbujala solidarnost med državljani različnih držav. Skupni proračun 
programa Interreg za programsko obdobje 2014–2020 je znašal 10,1 milijarde EUR. Več kot 
6 milijard EUR je bilo porabljenih za financiranje projektov, povezanih z notranjimi mejami, tj. 
približno 24 000 projektov, financiranih v okviru 53 programov sodelovanja, ki zajemajo 59 % 
kopenske površine EU in 48 % njenega prebivalstva.  

„EU sicer zagotavlja posebna finančna sredstva za gospodarsko rast obmejnih območij, vendar pa 
njihov potencial še ni v celoti izkoriščen,“ je povedal Ladislav Balko, član Evropskega računskega 
sodišča, ki je odgovoren za poročilo. „Za izvajanje programskega obdobja 2021–2027 Sodišče 
priporoča, naj bodo programi sodelovanja bolje osredotočeni in naj se pri razvrščanju projektov, ki 
se bodo financirali, uporablja pristop, ki temelji na kakovosti.“ 

V okviru večine programov sodelovanja, ki so jih pregledali revizorji, so bile analizirane potrebe 
zadevnih regij; revizorji so odkrili jasne povezave med predlaganimi cilji, načrtovanimi vložki in 
dejavnostmi ter njihovimi predvidenimi rezultati in učinkom. Vendar pa se s programi sodelovanja 
zaradi njihovih omejenih proračunov ne morejo obravnavati vsi čezmejni izzivi, organi, pristojni za 
programe, pa teh programov niso prednostno razvrstili, da bi se osredotočili na tiste, ki so bili 
najbolj nujni za sosednje regije. Poleg tega morajo države članice v skladu s pravili nekatere od teh 
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izzivov, na primer vprašanja čezmejnega zdravstvenega varstva, obravnavati skupaj na nacionalni 
ravni.  

Drugi problem, ki so ga odkrili revizorji, je to, da ni jasne razmejitve med programi, upravičenimi 
do financiranja v okviru programa Interreg, in tistimi, ki bi se lahko financirali v okviru drugih glavnih 
programov kohezijske politike (na primer Evropskega sklada za regionalni razvoj), zaradi česar bi 
bilo mogoče isto vrsto operacij financirati z več viri financiranja. Revizorji so odkrili tudi projekte, 
katerih čezmejna narava je bila vprašljiva, saj je bilo potrebno „sodelovanje” med partnerji 
omejeno na predložitev skupnega projektnega predloga za zagotovitev financiranja. Menijo, da je 
potreba po povečanju dodane vrednosti intervencij EU še posebej pomembna, saj se bo proračun 
za program Interreg za obdobje 2021–2027 zmanjšal. Poudarjajo, da je treba projekte razvrstiti 
glede na njihovo kakovost in tako zagotoviti, da se sprejmejo le najboljši predlogi za financiranje in 
da se prepreči prekrivanje z drugim financiranjem (na primer tako, da se zahteva, da so 
sofinancirani projekti dopolnilni). 

Revizorji so ugotovili tudi nekaj pozitivnega, in sicer da je bilo zelo malo čezmejnih projektov 
začasno ustavljenih ali preklicanih zaradi pandemije COVID-19, predvsem zato, ker so bile v okviru 
programa Interreg pogodbe za veliko projektov že sklenjene. Učinek krize je bil kljub temu opazen 
in organi, pristojni za programe, so si prizadevali, da bi podprli izvajanje projektov, za katere so bile 
pogodbe že sklenjene. Organi so uporabili tudi ukrepe za prožnost in poenostavitev, ki jih omogoča 
EU, da bi ublažili učinek pandemije, zlasti v zvezi z možnostjo podaljšanja roka za zaključek 
projektov ali predložitev ključnih dokumentov.  

 

Posebno poročilo št. 14/2021 – Sodelovanje v okviru programa Interreg: potencial čezmejnih regij 
Evropske unije še ni v celoti izkoriščen je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu).  
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