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Glosar 
Berlinski postopek: metodologija, razvita leta 1999, po kateri se kohezijska sredstva 
dodeljujejo glede na regionalno in nacionalno blaginjo ter brezposelnost. Čeprav so se 
merila metodologije razvijala z vsakim programskim obdobjem, da bi odražala nove 
izzive in cilje politike, je njihova osredotočenost ostala dosledna. 

Bolj razvita regija: regija, katere BDP na prebivalca presega 90 % (2014–2020) ali 
100 % (2021–2027) povprečja EU. 

Bruto domači proizvod (BDP): standardno merilo blaginje države, ki temelji na 
denarni vrednosti vsega blaga in storitev, proizvedenih oziroma opravljenih v 
določenem obdobju v gospodarskem sektorju. 

Bruto nacionalni dohodek (BND): standardno merilo blaginje države, ki temelji 
na dohodku iz domačih virov in tujine. 

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR): sklad za krepitev ekonomske in 
socialne kohezije po vsej Evropski uniji, v okviru katerega se regionalna neravnovesja 
odpravljajo s finančno podporo prednostnim področjem: raziskavam in inovacijam, 
digitalni agendi, malim in srednjim podjetjem ter nizkoogljičnemu gospodarstvu. 

Evropski socialni sklad plus (ESS+): sklad EU v okviru proračunskega obdobja 
2021–2027 za ustvarjanje izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti ter izboljšanje 
položaja ljudi, ki jih ogroža revščina. V nasprotju s svojim predhodnikom, Evropskim 
socialnim skladom, ESS+ vključuje pobudo za zaposlovanje mladih in Sklad za evropsko 
pomoč najbolj ogroženim. 

Evropsko teritorialno sodelovanje: okvir za medregionalno, čezmejno in 
transnacionalno sodelovanje na področju izmenjave politik in izvajanja skupnih 
ukrepov, ki se financira iz ESRR. 

GD REGIO: Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko.  

Instrument za povezovanje Evrope (IPE): instrument, s katerim se določajo 
prednostne naložbe in zagotavlja finančna pomoč sektorjem energetike, prometa ter 
informacijske in komunikacijske tehnologije za ustvarjanje visokozmogljive, trajnostne 
in medsebojno povezane infrastrukture. Upravlja ga neposredno Komisija. 

Kohezijska politika: glavna naložbena politika EU, katere cilj je zmanjšati 
ekonomske in socialne razlike med regijami in državami članicami s spodbujanjem 
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ustvarjanja delovnih mest, konkurenčnosti podjetij, gospodarske rasti, trajnostnega 
razvoja ter čezmejnega in medregionalnega sodelovanja. Financira se iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) in 
Kohezijskega sklada. 

Kohezijski sklad: sklad EU za zmanjšanje ekonomskih in socialnih razlik v EU, in sicer 
s financiranjem naložb v državah članicah, katerih bruto nacionalni dohodek na 
prebivalca je manjši od 90 % povprečja EU. 

Manj razvita regija: regija, katere BDP na prebivalca je nižji od 75 % povprečja EU. 

Najbolj oddaljene regije: klasifikacija, ki se nanaša na devet regij v Evropski uniji: 
pet francoskih čezmorskih departmajev in francosko čezmorsko skupnost Saint-Martin, 
špansko avtonomno skupnost Kanarski otoki ter portugalski avtonomni regiji Azori in 
Madeira. Te regije se soočajo z nekaterimi omejitvami (oddaljenost, otoška lega, 
majhnost, težavna topografija in podnebje ter ekonomska odvisnost itd.), ki vplivajo na 
njihov socialno-ekonomski razvoj. 

Pobuda za zaposlovanje mladih: program v okviru jamstva za mlade, s katerim se 
podpirajo mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, v regijah s 
stopnjo brezposelnosti mladih nad 25 %. 

Premija: dodatno plačilo poleg osnovne regionalne dodelitve zaradi različnih 
socialno-ekonomskih in okoljskih meril. 

Programsko obdobje: obdobje, v katerem se načrtuje in izvršuje poraba EU. 

Regija v prehodu: regija, katere BDP na prebivalca je med 75 % in 90 % (2014–2020) 
ali 75 % in 100 % (2021–2027) povprečja EU. 

Severne redko poseljene regije: najsevernejše regije Švedske ter najsevernejše in 
vzhodne regije Finske. 

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD): instrument za pomoč 
najrevnejšim članom družbe, s katerim se pomoč v hrani in osnovna materialna pomoč 
kombinirata z dolgoročnimi ukrepi za socialno vključevanje, katerih namen je izhod teh 
ljudi iz revščine. 

Skupna klasifikacija statističnih teritorialnih enot (NUTS): klasifikacija, ki se 
uporablja pri regionalni statistiki in dodeljevanju sredstev, po kateri se države članice 
razvrščajo v tri kategorije regij glede na obstoječe nacionalne upravne podenote in 
specifične pragove števila prebivalcev. Razvrstitev območij od najmanjšega do 
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največjega: NUTS 1 (tri do sedem milijonov), NUTS 2 (800 000 do treh milijonov) in 
NUTS 3 (150 000 do 800 000). 

Standard kupne moči: umetna denarna enota, ki se uporablja za izražanje 
agregatov nacionalnih računov, prilagojenih za razlike v ravneh cen med državami 
članicami. 

Stopnja NEET: odstotek oseb, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo. 
Mednje spadajo tako brezposelne kot tudi neaktivne osebe. 

Strategija Evropa 2020: desetletna strategija Evropske unije za krepitev rasti in 
ustvarjanje delovnih mest, ki se je začela izvajati leta 2010. 

Uredba o skupnih določbah: Uredba EU, s katero se urejajo številni skladi v okviru 
deljenega upravljanja. Za obdobje 2014–2020 je to Uredba (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta. Za obdobje 2021–2027 je Komisija maja 2018 objavila 
svoj predlog o pravilih, ki bodo veljala za sedem skladov: Evropski sklad za regionalni 
razvoj, Kohezijski sklad, Evropski socialni sklad plus, Evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo, Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost ter instrument za 
upravljanje meja in vizume. 

Varnostna mreža: minimalna dodelitev, izražena kot odstotek dodelitve, prejete v 
prejšnjem programskem obdobju. 

Večletni finančni okvir: načrt porabe EU, v katerem so določene prioritete (na 
podlagi ciljev politik) in zgornje meje ter ki se običajno nanaša na obdobje sedmih let. 
Večletni finančni okvir zagotavlja strukturo za določanje letnih proračunov EU, saj so v 
njem opredeljene omejitve porabe za vsako kategorijo odhodkov. Sedanji večletni 
finančni okvir zajema obdobje 2014–2020. 
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Povzetek 
I Evropska komisija je predlagala, da EU v naslednjem programskem obdobju, tj. v 
obdobju 2021–2027, porabi 373 milijard EUR za kohezijsko politiko, katere namen je 
zmanjšati razkorak med bogatimi in revnimi evropskimi regijami. Sredstva za 
kohezijsko politiko se zagotavljajo državam članicam v okviru treh skladov: Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) in 
Kohezijskega sklada.  

II Odločitev o tem, kolikšen delež skupnega proračuna EU se nameni kohezijski 
politiki, je predvsem politična. Znesek, dodeljen posamezni državi članici, je določen z 
vrsto postopkov, ki so na splošno ostali zelo podobni tistim iz obdobja 2000–2006. 
Komisija je svoje predloge o metodologiji dodelitve za obdobje 2021–2027 objavila v 
okviru svojih veliko širših predlogov za uredbo o skupnih določbah, s katero se ureja 
celotno delovanje treh skladov z deljenim upravljanjem, navedenih zgoraj, in štirih 
drugih manjših skladov. Postopki za določanje zneskov, ki so na voljo državam 
članicam, so razmeroma zapleteni. Cilj tega hitrega pregleda primera je zato predstaviti 
te postopke v posameznem kontekstu, da bi deležniki lahko razumeli njihovo 
utemeljitev in delovanje. 

III Komisija v okviru kohezijske politike predlaga, da se 326,3 milijarde EUR dodeli za 
ESRR/ESS+, preostale 46,7 milijarde EUR pa za Kohezijski sklad. Cilja na visoki ravni, 
določena za prva dva sklada, sta naložbe za delovna mesta in rast (316,8 milijarde EUR) 
ter evropsko teritorialno sodelovanje (9,5 milijarde EUR). Postopki dodelitve se 
razlikujejo: 

o v okviru cilja naložbe za rast in delovna mesta se za tri kategorije regionalne 
blaginje (manj razvite regije, regije v prehodu in bolj razvite regije) uporabljajo 
različni postopki. Čeprav je glavno merilo za določitev finančnih sredstev relativna 
blaginja, so lahko regije upravičene do dodatnih premij na podlagi različnih 
socialno-ekonomskih in okoljskih dejavnikov: brezposelnost, zlasti brezposelnost 
mladih, stopnja izobrazbe, emisije toplogrednih plinov in migracije. Zadnja dva od 
teh dejavnikov sta za obdobje 2021–2027 prvič predlagana, 

o Finančna sredstva v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje se dodelijo 
regijam predvsem na podlagi zadevnega prebivalstva, 

o finančna sredstva iz Kohezijskega sklada so na voljo državam članicam, katerih 
blaginja je nižja od 90 % povprečja EU. Dodelijo se na podlagi prebivalstva in 
območij upravičenih držav članic, prilagojenih za relativno blaginjo. 
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Skupno je od relativne blaginje odvisnih le nekaj več kot 80 % dodelitev.  

IV Dodelitve na podlagi zgoraj opisanih postopkov se tako kot v prejšnjih obdobjih 
dodatno prilagodijo, da se zmanjšajo znatna nihanja zneskov, ki jih prejmejo 
posamezne države članice. Te prilagoditve so zgornje meje, s katerimi se omeji najvišji 
znesek, ki se lahko prejme, in varnostne mreže, s katerimi se zagotovi minimalna raven 
finančnih sredstev. 

V Komisija po upoštevanju zgornjih mej in varnostnih mrež predlaga dve nadaljnji 
prilagoditvi. S prvo predlaga, da se ohrani prenos 11 milijard EUR iz Kohezijskega sklada 
v Instrument za povezovanje Evrope (IPE), ki se upravlja neposredno. Poleg tega je 
Komisija ločeno od svojega prvotnega predloga za uredbo o skupnih določbah 
predlagala metodologijo dodelitve denarnih sredstev za ESS+, po kateri naj bi se 
razlikovalo med dodelitvami za ESS+ (skupaj 100 milijard EUR) in ESRR na ravni držav 
članic. Glavno merilo je delež sredstev ESS, ki jih je posamezna država članica prejela za 
obdobje 2014–2020, prilagojen na podlagi dveh dodatnih meril, ki se nanašata na 
brezposelnost mladih in socialno vključevanje. 

VI Po predlogu Komisije bi države članice v obdobju 2021–2027 prejele skupno 10 % 
manj finančnih sredstev kohezijske politike kot v prejšnjem obdobju. Pomemben 
dejavnik sprememb pri posameznih dodelitvah je spremenjena raven blaginje številnih 
regij (in nekaterih držav članic), kar privede do prerazvrstitve njihovega statusa (na 
primer iz manj razvite regije v regijo v prehodu). Zaradi zgornjih mej in varnostnih mrež 
nobena država članica ne bi prejela več kot 8 % več ali več kot 24 % manj finančnih 
sredstev kohezijske politike. Skupni delež finančnih sredstev kohezijske politike, 
namenjen manj razvitim regijam, naj bi v skladu s predlogom ostal konstanten, in sicer 
75 % razpoložljivih finančnih sredstev. 

VII Končna faza postopka ni odvisna od metodologije, ki jo predlaga Komisija, 
temveč od političnih pogajanj, pri katerih sodelujejo EU in države članice. V prejšnjih 
obdobjih so bile nekaterim državam članicam in regijam dodeljena dodatna sredstva na 
podlagi teh pogajanj. Cilj spremenjenega časovnega razporeda (stanje februarja 2019) 
je glede na sklepe Evropskega sveta doseči kompromis o večletnem finančnem okviru 
jeseni leta 2019 in kmalu zatem zaključiti pogajanja o uredbi o skupnih določbah. 
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Uvod 
01 Kohezijska politika je eno najpomembnejših področij dejavnosti Evropske unije, ki 
zajema približno tretjino njenega proračuna, njen cilj pa je spodbujanje ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije med državami članicami. Vsaka država članica ima 
pravico, da za doseganje kohezijskih ciljev porabi določen znesek, ki se zagotovi v 
okviru različnih mehanizmov financiranja. Postopki za določanje zneskov, ki so na voljo 
državam članicam, so razmeroma zapleteni. Cilj tega hitrega pregleda primera je 
predstaviti te postopke v posameznem kontekstu, da bi bralci lažje razumeli njihovo 
utemeljitev in delovanje. 

02 Ker ta hiter pregled primera ni revizijsko poročilo, ne vsebuje revizijskih presoj, 
zaključkov ali priporočil. Sodišče se je osredotočilo na predlagano dodelitev kohezijskih 
sredstev za naslednje programsko obdobje, tj. obdobje 2021–2027, o kateri naj bi 
zakonodajalca EU odločila v naslednjih 12 mesecih. Predloge je primerjalo s prejšnjimi 
obdobji, kadar je bilo to ustrezno. Pregled zajema naslednje dele: 

o glavna načela, na katerih temelji postopek dodelitve, in pregled postopka 
dodelitve, 

o prvotne dodelitve državam članicam v okviru več različnih faz, 

o naknadne prilagoditve prvotnih dodelitev. 
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Načela dodeljevanja in pregled 
postopka 

Načela dodeljevanja 

03 V skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije1 je cilj kohezijske politike 
zmanjšati razkorak med bogatimi in revnimi evropskimi regijami. Glede na to politiko je 
glavno načelo dodeljevanja usmerjanje sredstev v najrevnejše države in regije. Vendar 
tako kot v prejšnjih obdobjih bogatejše regije tudi v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027 niso izključene iz financiranja v okviru kohezijske politike. Po 
mnenju Komisije je razlog za to dejstvo, da številni največji izzivi (kot so globalizacija in 
prehod na nizkoogljično gospodarstvo) vse bolj vplivajo na številne regije po vsej EU, 
tudi bolj razvite.2  

04 Metodologija dodelitve denarnih sredstev je bila uvedena za programsko obdobje 
2000–20063, splošni pristop pa je od takrat ostal sorazmerno konstanten. Merilo, ki 
ima največji vpliv na to, koliko sredstev prejmejo države članice in regije, še naprej 
ostaja relativna blaginja4. Pri postopku dodelitve se uporabljajo še druga merila, ki 
odražajo prednostne naloge politike, vendar je njihov ponder občutno nižji. V prejšnjih 
programskih obdobjih so bila uporabljena merila v zvezi s trgom dela in izobrazbo, za 
obdobje 2021–2027 pa Komisija kot dodatni merili predlaga migracijske tokove in 
emisije toplogrednih plinov. V Prilogi I so navedene dodatne podrobnosti o razvoju 
meril. Ker sta zanesljivost podatkov in sprejemljivost za države članice ključni, Komisija 
kot podlago za svoje dodelitve uporablja podatke Eurostata.  

                                                      
1 Člen 174 PDEU. 

2 Evropska komisija, Informativni pregled, 29. maj 2018, in ocena učinka za obdobje 2021–
2027, SWD(2018) 283 final. 

3 Imenuje se Berlinski postopek, ker je bila dogovorjena na vrhu v Berlinu leta 1999. 

4 Po preučitvi alternativnih kazalnikov Komisija meni, da je ta ukrep najbolj nevtralen in 
zanesljiv kazalnik potreb regij in držav članic ter razlik med njimi. Glej GD REGIO, poročilo o 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, julij 2014, str. 198. 
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05 Postopek vključuje mehanizme v obliki zgornjih mej in varnostnih mrež, s katerimi 
se zagotovi, da se dodelitve posameznim državam članicam iz enega programskega 
obdobja v naslednje ne razlikujejo preveč. 

06 Končne odločitve o dodelitvah v večletnem finančnem okviru se sprejemajo v 
izrazito političnem kontekstu. Ker se večletni finančni okvir sprejema soglasno, se 
morajo z izidom postopka dodelitve strinjati Evropski parlament in vse države članice. 
Ponavadi so potrebna obsežna pogajanja: v prejšnjih obdobjih so bili državam članicam 
dodeljeni dodatni zneski brez uporabe ustreznih formul. Končna dodelitev predstavlja 
politični kompromis. 

Pregled postopka 

07 Za obdobje 2021–2027 je Komisija v predlog uredbe o skupnih določbah prvič 
vključila opis metodologije dodelitve.5 Predlog vključuje tudi zneske, ki se dodelijo 
državam članicam.  

08 Na sliki 1 spodaj je prikazan pregled predloga Komisije, iz katerega je razvidno, 
kako se skupna sredstva EU za obdobje prikažejo kot dodelitve v okviru kohezijske 
politike za posamezno državo članico in sklad. Vsi zneski v tem pregledu so navedeni v 
tekočih cenah, razen če je navedeno drugače. 

                                                      
5 Priloga XXII k predlogu uredbe o skupnih določbah, COM(2018) 375 final. V predlogu je 

predvideno, da bo Združeno kraljestvo izstopilo iz EU konec marca 2019. Februarja 2019 so 
bile ureditve v zvezi z morebitnim izstopom Združenega kraljestva negotove. Sodišče zato v 
tem pregledu ni upoštevalo razmislekov v zvezi z brexitom. 
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Slika 1 – Postopek dodelitve denarnih sredstev kohezijske politike 

Vir: Evropsko računsko sodišče 

Opomba: Predstavljeni finančni zneski so predlogi Komisije za obdobje 2021–2027 in vključujejo 
finančna sredstva, ki se državam članicam ne dodelijo neposredno (prerazporeditve): 11,3 milijarde EUR, 
prerazporejene iz Kohezijskega sklada v Instrument za povezovanje Evrope (IPE), 1,3 milijarde EUR za 
tehnično pomoč, ki jo upravlja Komisija (za vse sklade), 1,2 milijarde EUR za medregionalne komponente 
v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje, 0,6 milijarde EUR iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj v evropsko pobudo URBAN in 0,2 milijarde EUR za transnacionalno sodelovanje v okviru ESS+. 

09 Prve faze postopka so:  

o izhodišče je skupni večletni proračun EU za programsko obdobje. Maja 2018 je 
Komisija objavila svoje predloge za naslednje obdobje (2021–2027).6 Predlog 
Komisije predstavlja povečanje skupnega proračuna za 18 % v primerjavi s 
prejšnjim obdobjem, tj. obdobjem 2014–2020, (s 1 087 milijard EUR na 
1 279 milijard EUR). Po prilagoditvah to predstavlja povečanje za 5 %,7 

                                                      
6 COM(2018) 322 final in COM(2018) 321 final. 

7 Informativni dokument Evropskega računskega sodišča – Predlog Komisije za večletni 
finančni okvir za obdobje 2021–2027, julij 2018, odstavka 4 in 6. Pri potrebnih prilagoditvah 
sta bila upoštevana inflacija in brexit. 
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nacionalne zgornje meje in varnostne mrežePrilagoditve

Kohezijski skladKončne 
dodelitve ESS+ ESRR

evropsko teritorialno 
sodelovanje

(se financira iz ESRR)

Razdelitev

finančna sredstva za 
najbolj oddaljene in 

severne redko poseljene 
regije

Večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 = 1 279 mrd. EUR
Proračun 

EU Razdelek 2: Kohezija in vrednote 442 mrd. EUR

Politike

kohezijska 
politika

373 mrd. EUR

Erasmus+ Ustvarjalna Evropa drugo
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o Komisija predlaga, da se znotraj skupnega zneska dodeli 442 milijard EUR za 
razdelek Kohezija in vrednote, v okviru njega pa 373 milijard EUR za kohezijsko 
politiko (10 % manj kot v prejšnjem obdobju). V tem poročilu se obravnava 
dodelitev zadnjega zneska. H kohezijski politiki prispevajo trije skladi: Evropski 
sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad plus (ESS+) in Kohezijski 
sklad,  

o od skupnih finančnih sredstev kohezijske politike je EU predvidela 
46,7 milijarde EUR za Kohezijski sklad, preostanek pa za ESRR/ESS+, za katera se 
sredstva sprva dodeljujejo skupaj, 

o EU ima v zvezi s skupnim zneskom 326,3 milijarde EUR za ESRR/ESS+ dva cilja: 
naložbe za delovna mesta in rast, kateremu se dodeli večina sredstev, in evropsko 
teritorialno sodelovanje. V okviru prvega cilja se majhen znesek 
(1,6 milijarde EUR) dodeli za podporo najbolj oddaljenim in severnim redko 
poseljenim regijam. 

10 Na naslednji stopnji se prvič določijo dodelitve posameznim državam članicam – 
bodisi državi kot celoti bodisi regiji posamezne države. Za prvotno dodelitev različnih 
elementov v okviru skupnih finančnih sredstev kohezijske politike, ki so na voljo, se 
uporabijo različni postopki, opredeljeni v nadaljevanju in predstavljeni v Prilogi II. 
Sodišče v pregledu najprej pojasni dodelitve za ESRR/ESS+, nato pa za Kohezijski sklad. 
Zadnji razdelek tega dela pregleda zajema naknadne prilagoditve, vključno z zgornjimi 
mejami in varnostnimi mrežami ter dodelitvami za ESS+. Sodišče v dokumentu za 
prikaz izračunov uporablja številne primere izračunov, ki temeljijo na fiktivnih državah 
članicah ali regijah. 

Prvotne dodelitve državam članicam 

Dodelitve za cilj naložbe za delovna mesta in rast  

11 Za dodelitev finančnih sredstev v zvezi s ciljema ESRR/ESS+ se uporabljajo različni 
postopki. V okviru prvega cilja, naložbe za rast in delovna mesta, je pomembno merilo 
relativna blaginja regij.8 Komisija za obdobje 2021–2027 predlaga naslednjo 
kategorizacijo (glej Prilogo X): 

                                                      
8 Komisija meri blaginjo na podlagi bruto domačega proizvoda (BDP) in bruto nacionalnega 

dohodka (BND), in sicer s prilagoditvami za upoštevanje kupne moči ali brez njih. Ti pojmi so 
opredeljeni v glosarju.  
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o manj razvite regije, katerih povprečni BDP na prebivalca je pod 75 % povprečja 
EU, 

o regije v prehodu, katerih povprečni BDP na prebivalca je med 75 % in 100 % 
povprečja EU, 

o bolj razvite regije, katerih BDP na prebivalca je višji od povprečja EU. 

Manj razvite regije 

12 Dodelitve za manj razvite regije se določijo v treh korakih, prikazanih v 
Prilogi III(a): 

(1) razlika med BDP regije na prebivalca in povprečjem EU – razlika v blaginji – se 
pomnoži s številom prebivalcev regije; 

(2) ta vrednost se pomnoži s koeficientom, ki odraža relativno blaginjo države članice, 
v kateri se nahaja regija – glej Prilogo III(b). Revna regija v revni državi zato 
prejme več kot enako revna regija v manj revni državi; 

(3) regije so lahko upravičene do dodatnih premij, ki se nanašajo na socialno-
ekonomske in okoljske dejavnike: brezposelnost in zlasti brezposelnost mladih, 
stopnja izobrazbe, emisije toplogrednih plinov in migracije – glej Prilogo III(c).  

13 V tabeli 1 je prikazan primer izračuna za fiktivno regijo v skladu s postopkom za 
manj razvite regije. 
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Tabela 1 – Primer izračuna posamezne dodelitve za manj razvite regije 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi točk 1(a) do (g) Priloge XXII k predlogu Komisije za uredbo o 
skupnih določbah  

Opomba: To ni popoln postopek dodelitve, saj s primerom ni prikazana dodelitev vseh premij. 

Regije v prehodu  

14 Komisija za obdobje 2021–2027 predlaga, da so regije v prehodu tiste regije, 
katerih BDP na prebivalca je med 75 % in 100 % povprečja EU.9 Za obdobje 2014–2020 
so bile enakovredne regije tiste regije, katerih BDP na prebivalca je bil med 75 % in 
90 % povprečja EU; regije v kategoriji od 90 % do 100 % so bile prej uvrščene kot bolj 
razvite regije – glej odstavek 16 spodaj. S to sprememba je bil delež prebivalstva, ki ga 
zajema ta kategorija, znatno povečan, in sicer z manj kot 15 % na več kot 25 % 
prebivalstva EU. Sprememba statusa regij, ki se spremeni iz bolj razvite regije v regijo v 

                                                      
9 Člen 102(2)(b) predloga Komisije za uredbo o skupnih določbah (COM(2018) 375 final). 

(1) BDP regije na prebivalca 15 000 EUR
(2) BDP EU na prebivalca 25 000 EUR
(3) razlika v blaginji  = (2) – (1) 10 000 EUR
(4) število prebivalcev regije 3 500 000
(5) začetni teoretični znesek = (3) x (4) x 7 let 245 mrd. EUR

BND države članice na prebivalca 90 % 
povprečja EU

(6) ustrezni koeficient (glej Prilogo III(b)) 1,3 %
(7) posamična dodelitev = (5) x (6) 3 185 mio. EUR

število brezposelnih (a) 300 000
stopnja brezposelnosti (b) 13,2 %
povprečje za manj razvite regije (c) 13,5 %
število oseb nad povprečjem 0
(8) znesek premije = (d) x 500 EUR x 7 let 0 EUR
število mladih brezposelnih (a) 60 000
stopnja brezposelnosti mladih (b) 35,0 %
povprečje za manj razvite regije (c) 32,6 %
število oseb nad povprečjem
(če b > c) (d) = (a) – [(a)/(b) x (c)]

4 114

(9) znesek premije = (d) x 500 EUR x 7 let 14,4 mio. EUR
nacionalne emisije CO2 (a) 200 mio. t
cil j za leto 2030 (b) 175 mio. t
znesek, s katerim je bil  prekoračen cil j (če a > b)
(c) = (a) – (b)

25 mio. t

Delež regije v številu prebivalcev države članice (d) 10,0 %
(10) znesek premije = (c) x (d) x 1 EUR x 7 let 17,5 mio. EUR

 = (7) + (8) + (9) + (10) 3 216,9 mio. EURDodelitev za obdobje 2021–2027

premija 2
brezposelnost 

mladih

Regija

Korak 1

Korak 2

Korak 3 
(primer za tri 

premije)

premija 1
brezposelnost

premija 3
emisije 

toplogrednih 
plinov
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prehodu, ponavadi pomeni, da te regije prejmejo več kohezijskih finančnih sredstev. 
Komisija to spremembo utemeljuje z nadaljnjimi strukturnimi izzivi za regije s srednjim 
dohodkom, ki jih postopoma dohajajo manj bogate, toda hitreje razvijajoče se regije10, 
pri čemer pa še vedno močno zaostajajo za bolj razvitimi regijami. Med državami, na 
katere ta sprememba najbolj vpliva, so Finska, Francija, Nemčija, Slovenija in 
Nizozemska. V okviru tega razširjenega kroga regij v prehodu postopek dodelitve, 
predlagan za obdobje 2021–2027, na splošno ostaja podoben tistemu za obdobje 
2014–2020. 

15 V Prilogi IV so prikazani štirje koraki dodeljevanja: 

(1) določi se najmanjša raven pomoči (18 EUR na prebivalca letno) pred premijami, ki 
predstavlja teoretični prvotni znesek na prebivalca, ki bi ga regija prejela, če bi bila 
bolj razvita;11 

(2) izračuna se najvišja raven pomoči pred premijami, ki predstavlja 60 % dodelitve na 
prebivalca, ki bi jo regija prejela, če bi bila manj razvita (odstavek 12) in imela BDP 
na prebivalca v višini 75 % povprečja EU;12  

(3) pomoč za zadevno regijo se nato določi na podlagi relativnega BDP regije na 
prebivalca v primerjavi s povprečjem EU, pri čemer se upoštevata zgoraj navedeni 
najnižji in najvišji znesek. Na sliki 2 je prikazan primer izračuna za regijo z BDP na 
prebivalca v višini 87,8 % povprečja EU, po katerem bi regija prejela 50 EUR na 
prebivalca letno; 

(4) tako kot pri manj razvitih regijah so lahko države članice upravičene do enakih 
dodatnih premij (Priloga III(c)) na podlagi različnih socialno-ekonomskih in 
okoljskih dejavnikov: brezposelnost in zlasti brezposelnost mladih, stopnja 
izobrazbe, emisije toplogrednih plinov in migracije.  

                                                      
10 GD REGIO, Šesto poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, julij 2014, str. 198. 

11 Točka 2(a) in točka 3 Priloge XXII k predlogu Komisije za uredbo o skupnih določbah. 

12 Prav tam, točka 1(a) in (b). 
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Slika 2 – Primer izračuna prvotne dodelitve za fiktivno regijo v prehodu 

 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi točke 2(a) in (b) Priloge XXII 

Opomba: Z diagramom je prikazano, kako je za to regijo z blaginjo v višini 87,8 % povprečja EU 
izračunana dodelitev na prebivalca v višini 50 EUR letno. 

Bolj razvite regije 

16 Bolj razvite regije so regije, katerih BDP na prebivalca presega povprečje EU.13 
Metodologija dodelitve se razlikuje od zgoraj opisanih, vendar pa na splošno ostaja 
podobna metodologiji za obdobje 2014–2020. V Prilogi V(a) so prikazani trije koraki: 

(1) Komisija izračuna skupna finančna sredstva za bolj razvite regije tako, da letni 
znesek na prebivalca pomnoži s številom prebivalcev teh regij;  

(2) od tega skupnega zneska se posamezni regiji dodeli znesek, ki temelji na podatkih 
v zvezi s sedmimi demografskimi in socialno-ekonomskimi kazalniki. Ti imajo 
različne ponderje, od 20 % za prebivalstvo in stopnjo izobrazbe do 2,5 % za 
gostoto prebivalstva. Kazalniki in njihovi ponderji so navedeni v Prilogi V(b). Delež 
posamezne regije se izračuna za vsak kazalnik in pomnoži s skupnimi finančnimi 
sredstvi, ki so na voljo, da se določi dodelitev posamezni regiji. V tabeli 2 je 
prikazan primer izračuna za to metodo za prvi kazalnik;  

                                                      
13 Člen 102(2)(c) predloga Komisije za uredbo o skupnih določbah (COM(2018) 375 final). 
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(3) pri zadnjem koraku se lahko prištejejo premije, povezane z emisijami toplogrednih 
plinov in migracijami, če je to primerno, in sicer v skladu z enakimi postopki kot za 
manj razvite regije in regije v prehodu.  

Tabela 2 – Primer izračuna za metodo dodelitve za bolj razvite regije – 
simulacija na podlagi kazalnika 1 (prebivalstvo) 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi točk 3 in 4 Priloge XXII k predlogu Komisije za uredbo o 
skupnih določbah 

17 Tako kot v obdobju 2014–2020 Komisija tudi v okviru tega cilja predlaga, da se 
posebej dodelijo finančna sredstva v višini 1,6 milijarde EUR za najbolj oddaljene in 
severne redko poseljene regije. Sredstva bi se dodelila na podlagi števila prebivalcev. 

Dodelitev za cilj evropsko teritorialno sodelovanje 

18 Cilji kohezijske politike, ki se nanašajo na cilj evropsko teritorialno sodelovanje, se 
financirajo iz ESRR. Dodelitev v okviru tega cilja temelji na štirih področjih dejavnosti 
(Priloga VI(a)): kopensko čezmejno sodelovanje, pomorsko sodelovanje, 
transnacionalno sodelovanje in sodelovanje v najbolj oddaljenih regijah. Za obdobje 
2021–2027 Komisija predlaga, da se za ta cilj dodeli 9,5 milijarde EUR14, pri čemer naj 
bi bili za posamezna področja na voljo različni zneski. V okviru posameznega področja 
bi se dodelila finančna sredstva upravičenim regijam na podlagi zadevnega prebivalstva 
– glej Prilogo VI(b). Večina finančnih sredstev je namenjena področju kopenskega 
sodelovanja.  

                                                      
14 V predlogu uredbe o evropskem teritorialnem sodelovanju (COM(2018) 374 final) se 

razlikuje med štirimi komponentami: čezmejno sodelovanje, nadnacionalno in pomorsko 
sodelovanje (dve različni področji v postopku dodelitve), sodelovanje najbolj oddaljenih 
regij, medregionalno sodelovanje in medregionalne naložbe v inovacije. Medregionalni 
komponenti, ki znašata 1,2 milijarde EUR, se ne dodelita državam članicam.  

(1) skupno število prebivalcev 208 mio.
(2) dodelitev na prebivalca 18 EUR
(3) skupna finančna sredstva za bolj razvite regije = (1) x (2) x 7 let 26,2 mrd. EUR

(4) število prebivalcev regije 6 mio.
(5) skupno število prebivalcev 208 mio.
(6) delež prebivalstva = (4)/(5)  2,9 %
(7) delež kazalnika 1 v sredstvih, ki so na voljo 20 %
(8) prevrednoteni delež za regijo = (7) x (6)  0,6 %

(9) končna dodelitev za regijo na podlagi kazalnika 1 = (8) x (3)
151 mio. EUR

Korak 1: sredstva, ki so na voljo za vse bolj 
razvite regije
(brez premij)

Korak 2

Regija
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19 V tabeli 3 je prikazan primer izračuna finančnih sredstev v okviru cilja evropsko 
teritorialno sodelovanje.  

Tabela 3 – Primer izračuna dodelitve posamezni državi članici v okviru 
cilja evropsko teritorialno sodelovanje 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi točke 8 Priloge XXII k predlogu Komisije za uredbo o skupnih 
določbah in predstavitve Komisije Methodology for determining financial allocations by Member State 

* V predlogu uredbe o evropskem teritorialnem sodelovanju (COM(2018) 374 final) ima komponenta 
nadnacionalno in pomorsko sodelovanje proračun v višini 3 milijard EUR. Razdelitev (1,35 milijarde EUR 
in 1,65 milijarde EUR) se izvede le zaradi dodelitve državam članicam. 

Dodelitev za Kohezijski sklad 

20 Države članice, katerih BND na prebivalca je nižji od 90 % povprečja EU, so 
upravičene do sredstev iz Kohezijskega sklada. Za obdobje 2021–2027 je Komisija 
predlagala, da se za Kohezijski sklad skupno dodeli 46,7 milijarde EUR, 45 % manj kot v 
prejšnjem obdobju. Komisija to znatno zmanjšanje utemeljuje s tem, da so se potrebe 
držav članic, ki so se EU pridružile leta 2004 in 2007, po velikih naložbah v prometno in 
okoljsko infrastrukturo zmanjšale. V praksi naj bi bilo to zmanjšanje finančnih sredstev 
v okviru Kohezijskega sklada izravnano z višjimi dodelitvami v okviru ESRR in ESS+ za 
revnejše regije, zaradi česar naj bi skupna dodelitev denarnih sredstev kohezijske 
politike za revnejše regije v relativnem smislu ostala bistveno nespremenjena. 

(1) delež države članice v skupnem številu prebivalcev vseh regij s kopenskimi 
mejami 5,0 %
(2) delež skupnega števila prebivalcev, ki živijo manj kot 25 km od meje 10,0 %
(3) ponderiran delež = 60 % x (1) + 40 % x (2) 7,0 %
(4) skupna finančna sredstva, na voljo za to področje 5 mrd. EUR
(5) dodelitev za to področje = (3) x (4) 350 mio. EUR

(1) delež države članice v skupnem številu prebivalcev vseh regij z obalnimi 
mejami 1,0 %
(2) delež skupnega števila prebivalcev, ki živijo manj kot 25 km od obalnih mej 2,0 %
(3) ponderiran delež = 60 % x (1) + 40 % x (2) 1,4 %
(4) skupna finančna sredstva, na voljo za to področje 1,35 mrd. EUR
(5) dodelitev za to področje = (3) x (4) 19 mio. EUR

(1) delež države članice v številu prebivalcev EU 5,0 %
(2) skupna finančna sredstva, na voljo za to področje 1,65 mrd. EUR
(3) dodelitev za to področje = (1) x (2) 82,5 mio. EUR

(1) delež države članice v številu prebivalcev najbolj oddaljenih regij EU 8,0 %
(2) skupna finančna sredstva, na voljo za to področje 0,3 mrd. EUR
(3) dodelitev za to področje = (1) x (2) 24 mio. EUR

475,5 mio. EURE. Skupna dodelitev za evropsko teritorialno sodelovanje za obdobje 2021–2027 = A(5) + B(5) + C(3) + D(3) 

Država članica

A. Čezmejno 
sodelovanje na 

kopnem

B. Pomorsko 
sodelovanje*

C. Transnacionalno 
sodelovanje*

D. Sodelovanje najbolj 
oddaljenih regij



20 

21 Postopek dodelitve proračunskih sredstev Kohezijskega sklada je ostal enak kot v
prejšnjih obdobjih. Postopek dodelitve je sestavljen iz naslednjih korakov (glej 
Prilogo VII): 

(1) prvi korak je izračun teoretičnega skupnega zneska za Kohezijski sklad, ki temelji 
na letnem znesku v višini 62,90 EUR na prebivalca;

(2) prvotna dodelitev se določi na podlagi števila prebivalcev (50 %) in površine 
(50 %);15

(3) ta prvotna dodelitev se prilagodi za nacionalno blaginjo (na podlagi BND države 
članice v primerjavi s povprečjem EU);

(4) zaradi mehanizma za prilagoditev v zvezi z blaginjo se izračun prevrednoti. 
Prevrednoteni delež države članice se nato pomnoži s skupnimi finančnimi 
sredstvi Kohezijskega sklada, ki so na voljo, da se določi dodelitev državi članici. 

22 V tabeli 4 je prikazan primer izračuna finančnih sredstev v okviru Kohezijskega
sklada. 

Tabela 4 – Primer izračuna dodelitve državi članici v okviru Kohezijskega 
sklada 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi točke 7 Priloge XXII k predlogu Komisije za uredbo o skupnih 
določbah 

23 Komisija v skladu s predlogom za zmanjšanje finančnih sredstev v okviru
Kohezijskega sklada za obdobje 2021–2027 predlaga, da se pravice posamezne države 
članice do sredstev iz Kohezijskega sklada omejijo na tretjino vseh sredstev, ki so jih 

15 Če je gostota prebivalstva zelo visoka, se merilo površine ne upošteva. 

62,9 EUR na prebivalca x 7 let x skupno število upravičenih 
prebivalcev

46,7 mrd. EUR

(1) delež števila prebivalcev države članice 10 %
(2) delež površine države članice 8 %
(3) delež države članice = 50 % x B(1) + 50 % x B(2) 9 %

(1) znesek, za katerega je BNP države članice na prebivalca nižji  od
povprečja za vse države članice, upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada 30 %

(3) prilagoditev, s katero se odraža relativna revščina držav članic
= 1/3 (v skladu s predlogom uredbe o skupnih določbah) x C(1) +10 %

(3) prilagoditev deleža države članice = B(3) x (1 + C(2)) 9,9 %

(1) seštevek vseh prilagojenih deležev držav članic 115 %
(2) prevrednoten delež države članice = C(3) / D(1) 8,6 %

= A x D(2) 4,02 mrd. EURkončna dodelitev v okviru Kohezijskega sklada za obdobje 2021–2027

Država članica

A: Korak 1 – sredstva Kohezijskega sklada, ki so na voljo

B: Korak 2 – delež države članice

C: Korak 3 – prilagoditev za relativno nacionalno blaginjo

D: Korak 4 – prevrednoten delež države članice
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bila skupno dodeljena v okviru kohezijske politike. Države, na katere vpliva ta omejitev 
v okviru predlagane dodelitve za obdobje 2021–2027, so Estonija, Latvija in Malta. 
Vendar te države članice ne bodo prejele manj finančnih sredstev, saj bo presežek 
sredstev v okviru Kohezijske politike prenesen na njihove pravice do sredstev v okviru 
cilja naložbe za delovna mesta in rast.  

Finančni ponder meril za dodelitev 

24 V tabeli 5 je za skupna finančna sredstva kohezijske politike – za ESRR, ESS+ in 
Kohezijski sklad – prikazan ponder različnih meril v postopku dodelitve državam 
članicam. Iz nje je razvidno, da blaginja predstavlja več kot 80 % dodelitev za obdobji 
2014–2020 in tudi 2021–2027. 

Tabela 5 – Finančni ponder meril za dodelitev 

Merilo 2014–2020 2021–2027 

Blaginja (BDP/BND) 86 % 81 % 

Trg dela, izobrazba, demografija 14 % 15 % 

Podnebje – 1 % 

Migracije – 3 % 

Skupaj 100 % 100 % 

Vir: [predstavitev Evropske komisije EU Budget for the future: Regional development and cohesion] 
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Prilagoditve prvotnih dodelitev 
25 Ta del zajema delovanje predvidenih zgornjih mej in varnostnih mrež ter 
prilagoditev dodelitev, vključno s specifičnimi dodelitvami za sklade. V njem so 
predstavljeni tudi rezultati teh postopkov, tj. končne dodelitve za države članice v 
skladu s predlogom Komisije za uredbo o skupnih določbah. 

Zgornje meje in varnostne mreže 

26 Dodelitve državam članicam v skladu z zgoraj opisanimi postopki se tako kot v 
prejšnjih obdobjih dodatno prilagodijo, da se zmanjšajo znatna nihanja zneskov, ki jih 
prejmejo posamezne države članice. Te prilagoditve so zgornje meje, s katerimi se 
omeji najvišji znesek, ki ga je mogoče dobiti, in varnostne mreže, s katerimi se zagotovi 
minimalna raven financiranja. V Prilogi VIII(a) so prikazane zgornje meje in varnostne 
mreže, predlagane za obdobje 2021–2027. 

Zgornje meje 

27 Za obdobje 2021–2027 Komisija predlaga tri elemente zgornjih mej: 

(1) prvi je omejitev skupnih finančnih sredstev, ki so letno na voljo posamezni državi 
članici, na določen odstotek njenega ocenjenega BDP16. Delež dovoljenega BDP se 
je v zadnjih programskih obdobjih zmanjšal (glej Prilogo VIII(b)) in je odvisen od 
relativne blaginje države: kot je prikazano v tabeli 6, imajo revnejše države višje 
omejitve, ker so njihove potrebe večje;  

                                                      
16 Na podlagi dolgoročnih napovedi GD ECFIN za rast za obdobje 2021–2027 (ni izraženo s 

standardom kupne moči).  
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Tabela 6 – Zgornja meja kot delež nacionalnega BDP 

Prag kot BND na prebivalca Zgornja meja 
kot delež BDP 

Država članica, za katero se 
uporabi zgornja meja 

pod 60 % povprečja EU 2,3 % Bolgarija, Romunija in 
Hrvaška 

med 60 % in 65 % povprečja EU 1,85 % Latvija 

nad 65 % povprečja EU 1,55 % vse druge države EU 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi točke 10 Priloge XXII k predlogu Komisije za uredbo o skupnih 
določbah in informacij Komisije 

(2) druga zgornja meja za nacionalne dodelitve je omejitev v zvezi z zneskom, 
prejetim v prejšnjem programskem obdobju. Za obdobje 2021–2027 Komisija 
predlaga, da država članica ne more prejeti več kot 108 % njene dodelitve za 
obdobje 2014–2020. Ta omejitev vpliva na Romunijo, Bolgarijo in Grčijo; 

(3) kot zadnji element Komisija predlaga novo zgornjo mejo za bogate države članice, 
katerih BND na prebivalca znaša vsaj 120 % povprečja EU. Te države ne morejo 
prejeti več, kot jim je bilo dodeljeno za obdobje 2014–2020. Te države so Belgija, 
Švedska, Nizozemska, Avstrija, Danska in Luksemburg.  

Varnostne mreže 

28 V skladu z glavno varnostno mrežo, ki jo predlaga Komisija, se posamezni državi 
članici ne sme dodeliti manj kot 76 % zneska, ki ga je prejela v obdobju 2014–2020. Ta 
odstotek je veliko višji kot v prejšnjem obdobju, ko je bila enakovredna varnostna 
mreža določena s 55 %. V obdobju 2021–2027 je do te varnostne mreže upravičenih 
pet držav: Madžarska, Litva, Estonija, Malta in Češka republika. 

29 V skladu z mehanizmom za dodelitev regije v prehodu ne morejo prejeti manj 
finančnih sredstev, kot bi jih prejele, če bi bile bolj razvite regije (odstavek 15(1)). Z 
dodatno varnostno mrežo se ublaži učinek, ki ga ima izguba statusa manj razvite regije, 
saj to ponavadi privede do znižanja dodelitve. Regije v tej kategoriji ne morejo prejeti 
manj kot 60 % njihove letne dodelitve v okviru cilja naložbe za delovna mesta in rast za 
obdobje 2014–2020.  
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Izjeme 

30 Mehanizmi zgornjih mej in varnostnih mrež se uporabljajo za vsa finančna 
sredstva, ki jih lahko prejme regija ali država članica v okviru kohezijske politike, razen 
v dveh primerih: 

o dodelitve v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje, s čimer naj bi se po 
mnenju Komisije preprečevala neravnovesja pri dodelitvah mejnim državam, 

o zgornja meja za dodelitve bolj razvitim regijam na podlagi BDP (glej 
odstavek 27(1)), s čimer naj bi se po mnenju Komisije preprečevala nadaljnja 
znižanja že razmeroma nizkih dodelitev. 

Dodatne prilagoditve 

31 Komisija po upoštevanju zgornjih mej in varnostnih mrež predlaga dve dodatni 
prilagoditvi. S prvim predlogom želi Komisija za obdobje 2021–2027 ohraniti prenos 
11 milijard EUR iz Kohezijskega sklada v Instrument za povezovanje Evrope (IPE) za 
promet17, ki se upravlja neposredno.  

32 Z drugim predlogom Komisija za obdobje 2021–2027 predlaga fiksni znesek v 
višini 100 milijard EUR za ESS+ in 216,8 milijarde EUR za ESRR v okviru cilja naložbe za 
delovna mesta in rast. Vendar se po tej metodologiji sklada skupaj obravnavata in tudi 
sredstva se dodelijo za oba sklada skupaj. Ločeno od svojega predloga za uredbo o 
skupnih določbah iz maja 2018 je Komisija oktobra 2018 predlagala metodologijo za 
dodelitev finančnih sredstev za ESS+, po kateri naj bi se razlikovalo med dodelitvami za 
ESS+ in ESRR na ravni držav članic. 

33 Predlagana metodologija za določitev deleža ESS+ je podobna metodi, 
uporabljeni v obdobju 2014–2020, ki je s primerom izračuna prikazana v tabeli 7 
spodaj: 

(1) izhodiščna točka za posamezno državo članico je njena dodelitev sredstev ESS za 
obdobje 2014–2020 v primerjavi s skupno dodelitvijo v okviru ESS in ESRR za to 
obdobje;  

                                                      
17 Instrument za povezovanje Evrope za promet je namenjen podpori naložbam v izgradnjo 

nove prometne infrastrukture v Evropi ter obnovi in nadgradnji obstoječe infrastrukture. 
Osredotoča se na čezmejne projekte in projekte, katerih cilj je odprava ozkih grl, ter 
horizontalne prednostne naloge, kot so sistemi za upravljanje prometa.  
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(2) ti deleži se nato prilagodijo na podlagi dveh dodatnih meril, ki se nanašata na 
brezposelnost mladih – stopnja mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo (NEET) – in socialno vključevanje – stopnja tveganja revščine ali 
socialne izključenosti. Ti kazalniki izhajajo iz evropskega stebra socialnih pravic in 
odražajo prednostne naloge v okviru ESS+.18 Mehanizmi teh prilagoditev so 
prikazani v Prilogi IX;  

(3) vsota vseh deležev se nato uporabi za skupna sredstva, ki so na voljo v okviru 
ESS+. 

Tabela 7 – Primer izračuna dodelitve državi članici v okviru ESS+ 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

* 0,2 milijarde EUR za transnacionalno sodelovanje v okviru ESS+ in 0,35 milijarde EUR za tehnično 
pomoč, ki jo izvaja Komisija, se pred dodelitvijo odbije od 100 milijard EUR skupnih finančnih sredstev 
ESS+. 

Končne dodelitve 

34 V tabeli 8 je za posamezne vrste regij ponazorjena primerjava rezultata 
metodologije dodelitve za obdobje 2014–2020 z rezultatom v skladu s predlogom za 
obdobje 2021–2027. Kljub zmanjšanju sredstev v okviru Kohezijskega sklada ostajajo 

                                                      
18 Pobuda za zaposlovanje mladih in Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD) sta 

bila vključena v ESS+ za obdobje 2021–2027. 

(1) dodelitev državi članici za cil j naložbe za rast in delovna mesta 
za obdobje 2021–2027 15 mrd. EUR
(2) delež ESS (vključno s pobudo za zaposlovanje mladih in Sklad za 
evropsko pomoč najbolj ogroženim) v obdobju 2014–2020 40 %

(3) stopnja NEET v državi članici 20 %
(4) prilagoditev za 1,5 % za brezposelnost mladih
(ker je stopnja NEET > 16,4 % – Priloga IX) +1,5 %
(5) stopnja tveganja revščine ali  socialne izključenosti v državi 
članici 25 %
(6) prilagoditev za 1 % za socialno vključenost
(ker je 23,9 % < stopnja tveganja revščine ali  socialne izključenosti 
< 30,3 % – Priloga IX) +1 %
(7) prilagojen delež ESS+ = (2) + (4) + (6) 42,5 %
(8) začetni znesek ESS+ za državo članico = (7) x (1) 6 375 mio. EUR

(10) seštevek vseh začetnih zneskov ESS+ za države članice 103 mrd. EUR
(11) sredstva ESS+, ki so na voljo za obdobje 2021–2027* 99,45 mrd. EUR
(12) prilagoditveni dejavnik = (11) / (10) 96,6 %

6 155 mio. EUR

Država članica 

A. Začetni podatki

B. Prilagoditev za brezposelnost 
mladih in socialno vključenost

C. Prilagoditev za sredstva ESS+, ki 
so na voljo

D. Končna dodelitev ESS+ za obdobje 2021–2027 = (8) x (12)
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skupne dodelitve manj razvitim regijam v skladu s predlogom za obdobje 2021–2027 
sorazmerno konstantne in znašajo tri četrtine finančnih sredstev, ki so na voljo 
(odstavek 20). 

Tabela 8 – Dodelitev glede na vrsto regije 

Sklad/vrsta regije 2014–2020 2021–2027 

Kohezijski sklad 22 % 13 % 

ESRR/ESS+: manj razvite regije 53 % 62 % 

ESRR/ESS+: regije v prehodu 10 % 14 % 

ESRR/ESS+: bolj razvite regije 15 % 11 % 

Skupaj 100 % 100 % 

Delež manj razvitih regij v Kohezijskem skladu in 
ESRR/ESS+ 75 % 75 % 

Vir: [predstavitev Evropske komisije EU Budget for the future: Regional development and cohesion] 

35 V tabeli 9 spodaj so prikazane dodelitve državam članicam po posameznih skladih 
za obdobje 2021–2027.  
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Tabela 9 – Predlagane dodelitve državam članicam po posameznih 
skladih za obdobje 2021–2027 (v milijonih EUR, tekoče cene) 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije 

* Prerazporeditve so: tehnična pomoč (0,35 % dodelitve ESRR/ESS+/Kohezijskega sklada/evropskega 
teritorialnega sodelovanja), transnacionalno sodelovanje (v okviru ESS+) in evropska pobuda URBAN (v 
okviru ESRR). Predstavljajo sredstva, ki jih upravlja Komisija in niso neposredno na voljo državam 
članicam. Za uskladitev s predlogom Komisije za uredbo o skupnih določbah so prikazane okvirne 
dodelitve prerazporeditev po posamezni državi članici. 

** Medregionalni komponenti evropskega teritorialnega sodelovanja se ne dodelita državam članicam. 

Opomba: Tabela vsebuje razlike zaradi zaokroževanja. 

36 Komisija je v predlog uredbe o skupnih določbah prvič vključila zneske, dodeljene 
posamezni državi članici na podlagi zgoraj opisane metodologije. Na sliki sliki 3 spodaj 

ESS+ ESRR
Evropsko 

teritorialno 
sodelovanje

Kohezijski 
sklad

Od tega 
prenos na IPE Prerazporeditve*

Priloga XXII k 
predlogu 
uredbe o 
skupnih 

določbah

Belgija 1 177 1 158 405 0 0 15 2 754
Bolgarija 2 588 5 643 143 1 654 401 54 10 082
Češka republika 2 737 10 524 314 6 444 1 563 100 20 116
Danska 181 213 249 0 0 3 646
Nemčija 6 205 10 346 1 029 0 0 101 17 681
Estonija 492 1 651 51 1 075 261 16 3 285
Irska 579 450 190 0 0 7 1 226
Grčija 5 900 11 528 120 4 034 978 116 21 697
Španija 12 084 25 377 639 0 0 221 38 325
Francija 7 194 9 654 1 106 0 0 102 18 058
Hrvaška 2 145 5 776 219 1 695 411 53 9 888
Italija 15 011 27 411 788 0 0 252 43 463
Ciper 207 434 24 319 77 4 989
Latvija 736 2 573 55 1 424 345 24 4 812
Litva 1 029 3 127 88 2 085 506 31 6 359
Luksemburg 21 21 30 0 0 0 73
Madžarska 4 806 11 624 272 3 437 833 109 20 248
Malta 91 345 14 219 53 3 673
Nizozemska 552 673 392 0 0 9 1 625
Avstrija 510 695 229 0 0 8 1 442
Poljska 14 297 45 300 595 12 144 2 945 392 72 724
Portugalska 7 579 11 578 142 4 436 1 076 127 23 862
Romunija 8 385 17 323 392 4 499 1 091 168 30 766
Slovenija 793 1 673 80 901 218 18 3 464
Slovaška 2 481 8 345 235 2 173 527 71 13 305
Finska 725 944 129 0 0 10 1 809
Švedska 946 1 121 333 0 0 13 2 413

Tehnična pomoč* 349 737 29 153
Transnacionalno 
sodelovanje* 200
Evropska pobuda URBAN* 564
Medregionalno** 1 206 1 206
SKUPAJ 100 000 216 808 9 498 46 692 11 285 2 027 372 991
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so prikazane dodelitve posameznim državam članicam za obdobje 2021–2027 in 
relativne spremembe v primerjavi z dodelitvami za obdobje 2014–2020 (stanje 
maja 2018). 

Slika 3 – Dodelitve državam članicam za obdobje 2021–2027 v primerjavi 
z obdobjem 2014–2020 (v cenah iz leta 2018) 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije 

37 S slike 3 je razvidno, da kljub temu, da postopek dodelitve na splošno ostaja 
nespremenjen ter da je namen zgornjih mej in varnostnih mrež omejiti znatne razlike, 
razlike v dodelitvah posameznim državam članicam segajo od zmanjšanja za 24 % do 
povečanja za 8 %, s povprečnim zmanjšanjem za 10 %. Pomemben dejavnik je 
spremenjena raven blaginje v številnih regijah, kar privede do prerazvrstitve njihovega 
statusa (glej zemljevide v Prilogi X). Med glavnimi spremembami so: 

— status Estonije in Litve ter nekaterih regij v Češki republiki, na Poljskem in v 
Bolgariji se spremeni iz manj razvite regije v regijo v prehodu, 

— v Grčiji in Španiji se število regij s statusom manj razvite regije znatno poveča, v 
Italiji in na Portugalskem pa je opazno manjše povečanje, 

-25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 %

+0.02

Bolgarija
Romunija

Grčija
Italija

Finska
Španija

Ciper
Švedska

Danska
Luksemburg

+8 % 
zgornja meja

–24 % 
varnostna mreža

Francija
Hrvaška
Portugalska
Slovenija
Irska
Latvija
Nemčija
Slovaška

=
=
=
=
=
=

+1,6
+0,1

+2,3
+1,4
+2,0
+0,7

–0,9
–0,5

–1,6
–0,3

–0,2
–0,6

–4,1
–3,3

–19,5
–0,2
–0,9
–5,7
–5,6
–1,8

Povečanje/zmanjšanje v 
mrd. EUR

(v cenah iz leta 2018)
Avstrija

Belgija

Litva
Češka republika
Madžarska
Estonija
Malta
Poljska

Nizozemska
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— status regij v več državah se prerazvrsti iz bolj razvite regije v regijo v prehodu: na 
Finskem, v Franciji, Nemčiji, na Nizozemskem, v Sloveniji, Avstriji, Belgiji, Italiji, 
Španiji, Grčiji, na Cipru in Irskem. To je deloma zaradi novega praga za regije v 
prehodu (glej odstavek 14). 
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Zaključne pripombe in naslednji koraki 
38 Postopek dodelitve, predlagan za obdobje 2021–2027, je nadaljevanje modela,
uporabljenega za prejšnja obdobja. Čeprav so bile v nekatere dele postopka vključene 
podnebne spremembe in migracije, je njihov učinek omejen. Najpomembnejši dejavnik 
ostaja relativna blaginja, saj je tako kot v prejšnjih obdobjih 75 % finančnih sredstev 
namenjenih za manj razvite regije. Komisija je bila pri postopku bolj transparentna kot 
v preteklosti. Celotno predlagano metodologijo in dodelitve, ki izhajajo iz nje, je 
objavila v predlogu za uredbo o skupnih določbah. V skladu s predlogom naj bi 
posamezne države članice prejele med 76 % in 108 % finančnih sredstev kohezijske 
politike, ki so jih prejele za obdobje 2014–2020. 

39 Končna faza postopka ni odvisna od metodologije, ki je navedena v predlogu
Komisije, temveč od političnih pogajanj, pri katerih sodelujejo institucije EU in države 
članice (odstavek 06). Med zadevami, ki bi lahko bile vključene v ta pogajanja, je 
vprašanje, ali izračune posodobiti tako, da bodo odražali nove podatke, ki so na voljo. 
Prejšnje dodelitve, tj. dodelitve za obdobji 2007–2013 in 2014–2020, so temeljile na 
podatkih, ki so bili na voljo dve leti pred začetkom programskega obdobja. Tudi takrat 
so nekatere države članice in regije na podlagi političnih pogajanj prejele dodatna 
sredstva.19  

40 Prvotni cilj Komisije pri predstavitvi svežnja maja 2018 je bil doseči sporazum o
večletnem finančnem okviru pred volitvami v Evropski parlament maja 2019. Cilj 
spremenjenega časovnega razporeda (stanje februarja 2019) je glede na sklepe 
Evropskega sveta doseči kompromis o večletnem finančnem okviru jeseni leta 2019 in 
kmalu zatem zaključiti pogajanja o uredbi o skupnih določbah.  

19 Členi 14 do 20 Priloge VII k Uredbi o skupnih določbah št. 1303/2013. 
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Priloge 

Priloga I – Razvoj meril za dodelitev v zadnjih treh programskih 
obdobjih 
Merila 2007–2013

Priloga II k Uredbi Sveta (ES) št. 1083/2006
Konvergenčni cilj:

Dodelitev posamezni regiji število prebivalcev regije x razlika v blaginji (BDP 
regije na prebivalca – povprečje EU)

Koeficient za nacionalno blaginjo
BND na prebivalca < 82 % povprečja EU 4,25 %

82 % < BND na prebivalca < 99 % povprečja EU 3,36 %

BND na prebivalca > 99 % povprečja EU 2,67 %

Dodatne premije
Brezposelnost (15 let in več) 700 EUR letno x

število brezposelnih, s katerim se presega 
povprečna stopnja brezposelnosti vseh 

Brezposelnost mladih (15–24 let)

Nizka stopnja izobrazbe (25–64 let)

Emisije toplogrednih plinov

Migracije

Prehodna podpora

Teoretična intenzivnost pomoči
Najmanjši znesek

Najvišji znesek

Dejanska intenzivnost pomoči v letu 2007 75 %/80 % posamezne stopnje 
intenzivnosti pomoči regije na prebivalca v letu 
2006, čemur sledi linearno zmanjšanje, da bi dosegli 
povprečno nacionalno stopnjo intenzivnosti pomoči 
na prebivalca za izpolnjevanje cilja regionalne 

     Dodatne premije
Brezposelnost (15 let in več) 600 EUR letno x

število brezposelnih, s katerim se presega 
povprečna stopnja brezposelnosti vseh 

Brezposelnost mladih (15–24 let)

Nizka stopnja izobrazbe (25–64 let)

Emisije toplogrednih plinov

Migracije
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2014–2020 2021–2027

Priloga VII k Uredbi (EU) št. 1303/2013 Priloga XXII k predlogu uredbe o skupnih določbah
Manj razvite regije: Manj razvite regije:

število prebivalcev regije x razlika v blaginji (BDP 
regije na prebivalca – povprečje EU)

število prebivalcev regije x razlika v blaginji (BDP 
regije na prebivalca – povprečje EU)

3,15 % 2,80 %
2,70 % 1,30 %
1,65 % 0,90 %

1 300 EUR letno x
število brezposelnih, s katerim se presega 
povprečna stopnja brezposelnosti vseh manj 

500 EUR letno x
število brezposelnih, s katerim se presega 
povprečna stopnja brezposelnosti vseh manj 
500 EUR letno x
število mladih brezposelnih, s katerim se presega 
povprečna stopnja brezposelnosti mladih vseh manj 
razvitih regij
250 EUR letno x
število oseb, s katerim se presega nizka stopnja 
izobrazbe vseh manj razvitih regij

1 EUR letno za vsako tono ekvivalenta CO2, s katero 
so se leta 2016 presegali nacionalni cilji za leto 2030
400 EUR letno na osebo
za povprečno letno neto migracijo države članice iz 
držav zunaj EU za obdobje 2013–2016 

Regije v prehodu Regije v prehodu

povprečna intenzivnost pomoči bolj razvite regije 
države članice na prebivalca letno; če država članica 
nima bolj razvite regije: povprečje EU za bolj razvite 
regije (19,8 EUR) 

povprečna intenzivnost pomoči vseh bolj razvitih 
regij EU (18 EUR) na prebivalca letno

40 % zneska za teoretično regijo z BDP na prebivalca 
v višini 75 %

60 % zneska za teoretično regijo z BDP na prebivalca 
v višini 75 %

linearna interpolacija relativnega BDP regije na 
prebivalca v primerjavi s povprečjem EU

linearna interpolacija relativnega BDP regije na 
prebivalca v primerjavi s povprečjem EU

1 300 EUR letno x
število brezposelnih, s katerim se presega 
povprečna stopnja brezposelnosti vseh manj 

500 EUR letno x
število brezposelnih, s katerim se presega 
povprečna stopnja brezposelnosti vseh manj 
500 EUR letno x
število mladih brezposelnih, s katerim se presega 
povprečna stopnja brezposelnosti mladih vseh manj 
razvitih regij
250 EUR letno x
število oseb, s katerim se presega nizka stopnja 
izobrazbe vseh manj razvitih regij

1 EUR letno za vsako tono ekvivalenta CO2, s katero 
so se leta 2016 presegali nacionalni cilji za leto 2030
400 EUR letno na osebo
za povprečno letno neto migracijo države članice iz 
držav zunaj EU za obdobje 2013–2016 
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Merila 2007–2013
Priloga II k Uredbi Sveta (ES) št. 1083/2006

Cilj regionalna konkurenčnost in zaposlovanje

Skupna začetna teoretična finančna sredstva
Delež regij v skladu z merili
Število prebivalcev skupno število prebivalcev (50 %)
Brezposelnost število brezposelnih oseb v regijah na ravni NUTS 3 s 

stopnjo brezposelnosti nad povprečjem skupine 
(20 %)

Zaposlenost število delovnih mest, potrebnih za dosego 70 % 
stopnje zaposlenosti (15 %)

Terciarno izobraževanje število zaposlenih z nizko stopnjo izobrazbe (10 %)

Nizka gostota prebivalstva nizka gostota prebivalstva (5 %)

Zgodnje opuščanje šolanja

BDP

Prilagoditev deležev za regionalno blaginjo povečanje ali zmanjšanje celotnega deleža regije za 
+5 %/–5 %, odvisno od tega, ali je BDP regije na 
prebivalca pod ali nad povprečjem BDP skupine na 
prebivalca

Dodatne premije
Emisije toplogrednih plinov

Migracije
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2014–2020 2021–2027
Priloga VII k Uredbi (EU) št. 1303/2013 Priloga XXII k predlogu uredbe o skupnih določbah

Bolj razvite regije Bolj razvite regije

skupno število upravičenih prebivalcev x
intenzivnost pomoči na prebivalca letno v višini 
19,8 EUR

 skupno število upravičenih prebivalcev x
intenzivnost pomoči na prebivalca letno v višini 
18 EUR

skupno število prebivalcev regije (25 %) skupno število prebivalcev regije (20 %)
število brezposelnih oseb v regijah na ravni NUTS 2 s 
stopnjo brezposelnosti nad povprečjem vseh bolj 
razvitih regij (20 %)

število brezposelnih oseb v regijah na ravni NUTS 2 s 
stopnjo brezposelnosti nad povprečjem vseh bolj 
razvitih regij (20 %)

nova delovna mesta, ki jih je treba ustvariti za 
dosego ciljne vrednosti strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast za regionalno stopnjo 
delovne aktivnosti (starost od 20 do 64 let) v višini 
75 % (20 %)

število dodatnih delovnih mest, ki so potrebna, da 
bi se dosegla povprečna stopnja zaposlenosti (oseb 
v starosti od 20 do 64 let) vseh bolj razvitih regij 
(20 %)

število oseb v starosti od 30 do 34 let s terciarno 
stopnjo izobrazbe, ki je potrebno za dosego ciljne 
vrednosti strategije Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast v višini 40 % (12,5 %)

število dodatnih oseb v starosti od 30 do 34 let s 
terciarno stopnjo izobrazbe, ki bi bilo potrebno za 
dosego povprečnega števila oseb (v starosti od 30 
do 34 let) s terciarno stopnjo izobrazbe vseh bolj 
razvitih regij (20 %)

število prebivalcev regij na ravni NUTS 3 z gostoto 
prebivalstva pod 12,5 prebivalca/km2

(2,5 %)

število prebivalcev regij na ravni NUTS 3 z gostoto 
prebivalstva pod 12,5 prebivalca/km2

(2,5 %)
število oseb, ki zgodaj opustijo izobraževanje in 
usposabljanje (v starosti od 18 do 24 let), ki ga je 
treba odšteti, da bi dosegli ciljno vrednost strategije 
Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast v 

    

število mladih, ki zgodaj opustijo šolanje in 
usposabljanje (v starosti od 18 do 24 let), ki ga je 
treba odšteti, da bi se dosegla povprečna stopnja 
mladih (v starosti od 18 do 24 let), ki zgodaj opustijo 

        razlika med izmerjenim BDP v regiji (v standardu 
kupne moči) in teoretičnim BDP v regiji, če bi 
slednja imela enak BDP na prebivalca kot 
najbogatejša regija na ravni NUTS 2 (7,5 %)

razlika med izmerjenim BDP v regiji (v standardu 
kupne moči) in teoretičnim BDP v regiji, če bi 
slednja imela enak BDP na prebivalca kot 
najbogatejša regija na ravni NUTS 2 (7,5 %)

1 EUR letno za vsako tono ekvivalenta CO2, s katero 
so se leta 2016 presegali nacionalni cilji za leto 2030
400 EUR letno na osebo
za povprečno letno neto migracijo države članice iz 
držav zunaj EU za obdobje 2013–2016 



 

 

Priloga II – Okvir za prvotno dodelitev denarnih sredstev kohezijske politike državam članicam 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi Priloge XXII k predlogu uredbe o skupnih določbah za obdobje 2021–2027 

Cilj evropsko 
teritorialno 
sodelovanje

Prilagoditve
ni koeficienti

nacionalne zgornje meje in varnostne mreže 

×

×

× ×

×

Glavni 
dejavniki

Dodatne 
premije

Cilj·naložbe za delovna mesta in rast Kohezijski sklad

×

×

×

×

manj razvite regije

končna dodelitev

regionalna razlika v blaginji: 
razlika v BDP na prebivalca

koeficient nacionalne 
blaginje: ponderji BND

migracije

emisije toplogrednih plinov

brezposelnost

brezposelnost mladih

nizka stopnja izobrazbe

število prebivalcev regije

regije v prehodu

regionalna razlika v blaginji: 
linearna interpolacija BDP na 

prebivalca

število prebivalcev regije

brezposelnost

brezposelnost mladih

nizka stopnja izobrazbe

emisije toplogrednih plinov

migracije

končna dodelitev

bolj razvite regije

fiksna intenzivnost pomoči 
na prebivalca

število prebivalcev vseh bolj razvitih 
regij

posamični regionalni delež 
(v %): na podlagi sedmih 

socialno-ekonomskih meril

emisije toplogrednih plinov

migracije

končna dodelitev

država članica z BND na prebivalca 
< 90 % povprečja EU

število prebivalcev upravičene države 
članice

posamični nacionalni delež 
(v %): na podlagi števila 
prebivalcev in površine

koeficient nacionalne 
blaginje: ponderji BND

fiksna intenzivnost pomoči 
na prebivalca

končna dodelitev

država članica

fiksna finančna sredstva za 
posamezna področja

seštevek 
regionalnih/nacionalnih 

deležev prebivalstva države 
članice (v %): 

– čezmejno sodelovanje na 
kopnem 
– pomorsko sodelovanje
– transnacionalno 
sodelovanje 
– najbolj oddaljene regije

končna dodelitev

+ +

+



 

 

Priloga III – Metoda dodelitve manj razvitim regijam za obdobje 
2021–2027 

Priloga III(a) – Splošna formula dodelitve za manj razvite regije 

 
 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi točke 1(a) do (g) Priloge XXII k predlogu Komisije za uredbo o 
skupnih določbah 

Metoda dodelitve za manj razvite regije

=
Dodelitev za regijo X  

×

2,8 %
(če je BND na prebivalca manj kot 

82 % povprečja EU)

ali

1,3 %
(če je BND na prebivalca med 
82 % in 99 % povprečja EU)

ali

0,9 %
(če je BND na prebivalca nad 

99 % povprečja EU)

koeficient nacionalne 
blaginje

brezposelnost 
(15 let in več)

emisije toplogrednih 
plinov

nizka stopnja izobrazbe
(25–64 let)

brezposelnost mladih
(15–24 let)

migracije

premije 
(če je ustrezno)

posamični absolutni 
znesek

število prebivalcev 
regije

(prebivalci)

×
razlika v blaginji

(BDP EU-27 na prebivalca –
BDP regije na prebivalca (v 

standardu kupne moči))
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Priloga III(b) – Koeficienti za določanje ravni pomoči posamezni manj razviti 
regiji glede na nacionalno blaginjo 
 

 

BND na prebivalca 

Veljavni 
koeficient 

2014–2020 

Predlagani 
koeficient 

2021–2027 

Veljaven za manj 
razvite regije v 
obdobju 2021–2027 

manj kot 82 % povprečja EU 3,15 % 2,8 % 
BG, EE, LV, LT, HU, PL, 
PT, RO, SK, SI, HR, EL 

med 82 % in 99 % povprečja EU 2,7 % 1,3 % CZ, ES, IT 

več kot 99 % povprečja EU 1,65 % 0,9 % FR 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi točke 1(b) Priloge XXII k predlogu Komisije za uredbo o 
skupnih določbah, Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1303/2013 in predlogov Raziskovalnega centra za 
evropske politike Proposals for the MFF and Cohesion Policy 2021-27: a preliminary assessment, 
junij 2018  



 

 

Priloga III(c) – Seznam premij, ki se uporabljajo za manj razvite regije in regije 
v prehodu 

Brezposelnost 
(15 let in več) 

+500 EUR letno za vsako brezposelno osebo v okviru števila, ki presega število 
ljudi, ki bi bili brezposelni, če bi se uporabila povprečna stopnja brezposelnosti v 
vseh manj razvitih regijah. 

Brezposelnost mladih  
(starostna skupina 
15–24 let) 

+500 EUR letno za vsakega mladega brezposelnega v okviru števila, ki presega 
število mladih, ki bi bili brezposelni, če bi se uporabila povprečna stopnja 
brezposelnosti mladih v vseh manj razvitih regijah. 

Nizka stopnja 
izobrazbe  
(starostna skupina 
25-64 let) 

+250 EUR letno za vsako osebo v okviru števila, ki bi ga bilo treba odšteti, da bi 
se dosegla povprečna stopnja oseb z nizko izobrazbo (manj kot osnovnošolska 
izobrazba, osnovnošolska izobrazba in nižja sekundarna izobrazba) v vseh manj 
razvitih regijah. 

Emisije toplogrednih 
plinov 

+1 EUR letno za vsako tono ekvivalenta CO2, s katero se je leta 2016 presegal 
zastavljeni nacionalni cilj emisij toplogrednih plinov zunaj sistema trgovanja z 
emisijami, določen za leto 2030 (porazdeljeno med regijami na podlagi 
njihovega deleža v številu prebivalcev države). Države članice, ki bodo imele 
največ koristi od uvedbe tega merila, so Nemčija, Italija, Francija in Švedska. 

Migracije 

+400 EUR letno na osebo v primeru neto migracije iz držav zunaj EU v zadevno 
državo članico v obdobju od 2013–2016 (porazdeljeno med regijami na podlagi 
njihovega deleža v številu prebivalcev države). Države članice, ki bodo imele 
največ koristi od uvedbe tega merila, so Nemčija, Francija, Italija in Poljska. 
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Priloga IV – Metoda dodelitve regijam v prehodu za obdobje 
2021–2027  
Evropsk o računsk o sodišče  

 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi točke 2(a) do (g) Priloge XXII k predlogu Komisije za uredbo o 
skupnih določbah 

 

 

Metoda dodelitve regijam v prehodu (ESRR, ESS+)

Dodelitev na prebivalca za posamezno regijo

0

1

2

3

4

5

6

7

75 % 85 % 90 % 95 % 100 %
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va
lc

a 
(v

EU
R

)

BDP na prebivalca v primerjavi 
s povprečjem EU-27

največja intenzivnost pomoči

najmanjša intenzivnost pomoči

Največja intenzivnost pomoči

Najmanjša intenzivnost pomoči = 18 EUR letno na prebivalca x število prebivalcev regije (metoda bolj razvite regije) 

= 60 % zneska v primeru manj razvite regije z BDP na prebivalca v višini 75 % 
povprečja EU-27 (metoda manj razvite regije) 

brezposelnost 
(15 let in več)

emisije toplogrednih 
plinov

nizka stopnja izobrazbe
(25–64 let)

brezposelnost mladih
(15–24 let)

migracije

Premije 
(če je ustrezno)
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Priloga V – Metoda dodelitve bolj razvitim regijam za obdobje 
2021–2027  

Priloga V(a) – Splošna formula dodelitve za bolj razvite regije (ESRR/ESS+) 
  

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi točk 4 do 6 Priloge XXII k predlogu Komisije za uredbo o 
skupnih določbah 

Metoda dodelitve za cilj evropsko teritorialno sodelovanje za obdobje 
2021–2027

Dodelitev 
posamezni državi 

članici  
= ( )delež 

merila A 
(x %)

delež 
merila B 

(x %)

delež 
merila C 

(x %)
delež 

merila D delež 
merila E 

merilo
F

×
Skupna 

finančna 
sredstva

Čezmejno 
področje

Transnacional
no področje*

Področje 
najbolj 

oddaljenih 
regij   

Skupna finančna sredstva

Merilo B (24 %)

število prebivalcev, ki živijo na območju v 
oddaljenosti do 25 km od kopenskih mej

Merilo A (36 %)

skupno število prebivalcev vseh regij NUTS 3 s 
kopensko mejo in drugih regij NUTS 3, pri čemer 

vsaj polovica prebivalcev živi na območju v 
oddaljenosti do 25 km od kopenske meje

Merilo C (20 %)

skupno število prebivalcev držav članic
Merilo D (9,8 %)

število prebivalcev vseh regij NUTS 3 z 
obalnimi mejami in regij NUTS 3, pri 

čemer vsaj polovica prebivalcev živi na 
območju v oddaljenosti do 25 km od 

obalnih mej Merilo F (3,7 %) število prebivalcev najbolj oddaljenih regij

Merilo E (6,5 %)
število prebivalcev, ki živijo na 
morskih obmejnih območjih v 

oddaljenosti do 25 km od 
obalnih mej

Pomorsko 
področje*
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Priloga V(b) – Regionalna merila za dodelitve bolj razvitim regijam 

Merila in cilji za obdobje 2021–2027  
[cilji za obdobje 2014–2020, če se razlikujejo] 

Ponder (v %) 
2014–2020 2021–
2027 

1. Skupno število prebivalcev regije  25 % 20 % 

2. Število brezposelnih oseb v regijah na ravni NUTS 2 s stopnjo 
brezposelnosti nad povprečjem vseh bolj razvitih regij 20 % 15 % 

3. Število dodatnih zaposlenih oseb, ki so potrebne, da bi se 
dosegla povprečna stopnja zaposlenosti (oseb v starosti od 20 do 
64 let) vseh bolj razvitih regij [75 %, cilj strategije Evropa 2020]  

20 % 

4. Število dodatnih oseb v starosti od 30 do 34 let s terciarno 
stopnjo izobrazbe, ki bi bilo potrebno za dosego povprečnega 
števila oseb vseh bolj razvitih regij [40 %, cilj strategije 
Evropa 2020] 

12,5 % 20 % 

5. Število mladih, ki zgodaj opustijo šolanje in usposabljanje (v 
starosti od 18 do 24 let), ki ga je treba odšteti, da bi se dosegla 
povprečna stopnja vseh bolj razvitih regij [10 %, cilj strategije 
Evropa 2020] 

12,5 % 15 % 

6. Razlika med BDP v regiji in teoretičnim BDP v regiji, če bi regija 
imela enak BDP na prebivalca kot najbogatejša regija na ravni 
NUTS 2. 

7,5 % 

7. Število prebivalcev regij na ravni NUTS 3 z gostoto prebivalstva 
pod 12,5 prebivalca/km2. 2,5 % 

Vir: prav tam, točka 4(a) do (g) Priloge XXII, in točka 4(a) do (g) Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1303/2013  
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Priloga VI – Metoda dodelitve za cilj evropsko teritorialno 
sodelovanje za obdobje 2021–2027  

Priloga VI(a) – Splošna formula dodelitve za evropsko teritorialno sodelovanje  

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi točke 8 Priloge XXII k predlogu Komisije za uredbo o skupnih 
določbah 

Priloga VI(b) – Merila za razdeljevanje sredstev v okviru evropskega 
teritorialnega sodelovanja glede na področje 
  

Področje 
evropskega 
teritorialnega 
sodelovanja 

Skupna finančna 
sredstva, ki so na 
voljo 

Ključ za porazdelitev 

Čezmejno 
sodelovanje na 
kopnem 

5,0 mrd. EUR 
(60 % x 
8,3 mrd. EUR) 

60 % celotnega prebivalstva regij NUTS 3 (glej 
merilo A zgoraj) 
40 % celotnega prebivalstva, ki živi manj kot 
25 km od meje 

Pomorsko 
sodelovanje* 

1,35 mrd. EUR 
(16,3 % x 
8,3 mrd. EUR) 

60 % celotnega prebivalstva regij NUTS 3 
40 % celotnega prebivalstva, ki živi manj kot 
25 km od obale 

Metoda dodelitve za cilj evropsko teritorialno sodelovanje za obdobje 
2021–2027

Dodelitev 
posamezni državi 

članici  
= ( )delež 

merila A 
(x %)

delež 
merila B 

(x %)

delež 
merila C 

(x %)
delež 

merila D delež 
merila E 

merilo
F

×
Skupna 

finančna 
sredstva

Čezmejno 
področje

Transnacional
no področje*

Področje 
najbolj 

oddaljenih 
regij   

Skupna finančna sredstva

Merilo B (24 %)

število prebivalcev, ki živijo na območju v 
oddaljenosti do 25 km od kopenskih mej

Merilo A (36 %)

skupno število prebivalcev vseh regij NUTS 3 s 
kopensko mejo in drugih regij NUTS 3, pri čemer 

vsaj polovica prebivalcev živi na območju v 
oddaljenosti do 25 km od kopenske meje

Merilo C (20 %)

skupno število prebivalcev držav članic
Merilo D (9,8 %)

število prebivalcev vseh regij NUTS 3 z 
obalnimi mejami in regij NUTS 3, pri 

čemer vsaj polovica prebivalcev živi na 
območju v oddaljenosti do 25 km od 

obalnih mej Merilo F (3,7 %) število prebivalcev najbolj oddaljenih regij

Merilo E (6,5 %)
število prebivalcev, ki živijo na 
morskih obmejnih območjih v 

oddaljenosti do 25 km od 
obalnih mej

Pomorsko 
področje*
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Transnacionalno 
sodelovanje* 

1,65 mrd. EUR 
(20 % x 
8,3 mrd. EUR) 

Delež države članice v prebivalstvu EU 

Najbolj oddaljene 
regije 

0,3 mrd. EUR 
(3,7 % x 
8,3 mrd. EUR) 

Delež države članice v prebivalstvu najbolj 
oddaljenih regij EU 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi Priloge XXII k predlogu za uredbo o skupnih določbah in 
predstavitvi Evropske komisije Methodology for determining financial allocations by Member State 
* V predlogu uredbe o evropskem teritorialnem sodelovanju (COM(2018) 374 final) ima komponenta 
nadnacionalno in pomorsko sodelovanje proračun v višini 3 milijard EUR. Razdelitev (1,35 milijarde EUR 
in 1,65 milijarde EUR) se izvede le zaradi dodelitve državam članicam. 
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Priloga VII – Metoda dodelitve za Kohezijski sklad za obdobje 
2021–2027  

 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi točke 7 Priloge XXII k predlogu Komisije za uredbo o skupnih 
določbah 

 

Metoda dodelitve za Kohezijski sklad s prevrednotenjem

1

Upravičene države članice
(= države članice z BND na prebivalca (v standardu kupne moč) < 90 % povprečja EU-27)

Skupna finančna sredstva za Kohezijski sklad
(= intenzivnost pomoči v višini 62,9 EUR letno na prebivalca x skupno število prebivalcev upravičene države članice)

2

Prilagoditev za nacionalno 
blaginjo

(= BNP države članice na prebivalca v 
primerjavi s povprečjem BNP vseh 

upravičenih držav članic na prebivalca)

3

Ključ za porazdelitev

×

Nacionalni delež v finančnih 
sredstvih za Kohezijski sklad

število prebivalcev 
države članice

(50 %)

površina
(50 %)

regija 1
(x %) regija 2

(x %) n

regija 1
(x %) regija 2

(x %) n

×
Koeficient 

prevrednotenja
(seštevek vseh deležev držav 

članic mora biti 100 %)

4

Končna dodelitev
prevrednoteni delež × Skupna finančna sredstva za Kohezijski sklad

Delež Kohezijskega sklada za posamezno upravičeno državo članico ne sme presegati 1/3 skupne dodelitve 
(brez dodelitve za cilj evropsko teritorialno sodelovanje).
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Priloga VIII – Zgornje meje in varnostne mreže  

Priloga VIII(a) – Zgornje meje in varnostne mreže za obdobje 2021–2027 

 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi točk 10 do 13 Priloge XXII k predlogu Komisije za uredbo o 
skupnih določbah  

Priloga VIII(b) – Razvoj zgornjih mej BDP v zadnjih treh programskih obdobjih 

Vir: na podlagi Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 1083/2006, Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1303/2013 in 
Priloge XXII k predlogu uredbe o skupnih določbah za obdobje 2021–2027 
* Za obdobje 2007–2013 so te zgornje meje vključevale tudi prispevke iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja in Evropskega sklada za ribištvo za čezmejno področje v okviru Evropskega 
instrumenta sosedstva in partnerstva ter instrumenta za predpristopno pomoč. 

Zgornje meje in varnostne mreže za obdobje 2021–2027

najnižji znesek najvišji znesek

država članica

regija

če je BND na prebivalca 
(v standardu kupne moči) < 60 % povprečja EU
če je BND na prebivalca 
(v standardu kupne moči) [60; 65 %] povprečja EU
če je BND na prebivalca 
(v standardu kupne moči) ≥ 65 % povprečja EU

če je BND na prebivalca 
(v standardu kupne moči) ≥ 120 % povprečja EU

2,3 % BDP

1,85 % BDP

1,55 % BDP

dodelitev za obdobje 
2014–2020

manj razvite regije

regije v prehodu

bolj razvita regija

ni določenni določen

ni določen ni določen

ni določenni določen

regija, ki je bila v obdobju 2014–
2020 v kategoriji manj razvite regije

60 % dodelitve za 
obdobje 2014–2020

76 % dodelitve za 
obdobje 2014–2020

108 % dodelitve za 
obdobje 2014–2020

ni določen ni določen

≤ ≤

≤ ≤

3.24 % *

2.35 %

1.55 %

3.79 % *

2.59 %

2.30 %

2007–2013

2014–2020

2021–2027

Najvišja dodelitev posamezni državi članici
(v % nacionalnega GDP)

Najvišja zgornja meja Najnižja zgornja meja
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Priloga IX – Merila za prilagoditve dodelitev ESS+ 
 

Merilo Prag Prilagoditev 

Stopnja NEET (2015–2017) na nacionalni 
ravni nad 16,4 % +1,5 % 

 med 16,4 % 
in 11,6 % (povprečje EU) +1,0 % 

 med 11,6 % 
in 6,9 % +0,5 % 

Stopnja tveganja revščine ali socialne 
izključenosti (2014–2016) na nacionalni 
ravni 

nad 30,3 % +1,5 % 

 med 30,3 % 
in 23,9 % (povprečje EU) +1,0 % 

 med 23,9 % 
in 17,6 % +0,5 % 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi predlagane metodologije dodelitve ESS+ 
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Priloga X – Regionalne klasifikacije za ESRR/ESS+ 

Priloga X(a) – Regionalne klasifikacije za obdobje 2021–2027  

 
 

BDP na prebivalca (v standardu kupne moči) za regije NUTS 2, povprečje obdobja 2014–2015–2016
Indeks, EU-27 = 100

< 75 % (manj razvite regije)

75–100 % (regije v prehodu)

> 100 % (bolj razvite regije)
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Priloga X(b) – Regionalne klasifikacije za obdobje 2014–2020  

 

O hitrem pregledu primera, ki ga je pripravilo Evropsko računsko 
sodišče 

Za hitre preglede primerov se ne uporablja novo revizijsko delo niti ti ne prinašajo 
novih revizijskih ugotovitev in priporočil, ampak predstavljajo in ugotavljajo dejstva o 
nekih temah ter prinašajo osredotočeno analizo kot pomoč pri razumevanju zadev.  

 

 

  

BDP na prebivalca (v standardu kupne moči), povprečje za obdobje 2007–2009 (EU-
27 = 100)
Kategorije

manj razvite regije

regije v prehodu

bolj razvite regije

Opomba: Mayotte bo upravičen do finančnih 
sredstev kot manj razvita regija.
Vir: GD REGIO
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Ekipa Evropskega računskega sodišča 
Ta hiter pregled primera je sprejel revizijski senat II – Naložbe v kohezijo, rast in 
vključevanje. Poročevalka je dekanja tega senata Iliana Ivanova, pri hitrem pregledu 
primera pa so sodelovali vodja njenega kabineta Mihail Stefanov, ataše v njenem 
kabinetu James Verity, vodilni upravni uslužbenec Niels-Erik Brokopp, vodja naloge 
Mariya Zhekova in revizor Tristan Le Guen.  



cv

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUKSEMBURG

Tel. +352 4398-1 

Vprašanja: eca.europa.eu/sl/Pages/ContactForm.aspx 
Spletišče: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

© Evropska unija, 2019.

Za dovoljenje za uporabo ali reprodukcijo fotografij ali drugega 
gradiva, za katere Evropska unija nima avtorskih pravic, je treba 
zaprositi neposredno imetnike avtorskih pravic. 
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