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O ČEM BO TEKLA BESEDA

• Kaj se dogaja v EU

• Kohezijska politika po 2020

• Stališča držav članic

• Kaj to pomeni za Slovenijo



KAJ SE DOGAJA V EU

• Brexit

• Bodočnost Evropske unije

• Krize v EU, tudi evro-območja

• Reforma proračuna



KOHEZIJSKA POLITIKA PO 2020



KOHEZIJSKA POLITIKA PO 2020

• Malo znanega kako naprej, jasno le da bo KP spremenjena

• Cilj – poenotiti pravila za vse sklade

• Divergentni pogledi – razlika med „novimi“ in „starimi“ 
članicami

• Nejasni učinki reform obdobja 2014 – 2020

• Nove spremembe KP tudi posledica reform na drugih 
področjih

• VFO  2021 – 2028?

• Povratna ali nepovratna sredstva?

• Sektorizacija proračuna?



KOHEZIJSKA POLITIKA PO 2020

• Proračun EU =< 1% BNP

• 2017 – vmesni pregled in konec leta predlog nove ureditve



STALIŠČA STARIH ČLANIC / NETO PLAČNIC

• Kohezijska politika mora v večji meri slediti ekonomskim  in 
političnim prioritetam celotne EU

• Večja povezanost  z ekonomskim upravljanjem („economic 
governance“) in posebnimi priporočili za države članice 
(„CSR“)

• Pričakovana večja nadgradnja KP, potrebna odločitev kaj 
daje rezultate, ostalo opustiti

• Čim večja fleksibilnost pri izvajanju

• Dva pristopa pri izvajanju KP – za „stare“ članice in za 
„nove“ članice



STALIŠČA NOVIH ČLANIC / NETO PREJEMNIC

• Konzervativnejši pristop do bodočih sprememb

• Poudarjajo nujno stabilnost financiranja

• Vprašljiva večja povezanost s CSR in evropskim semestrom 
(razlika država-regija, potrebe večkratnega prilagajanja OP)

• Opozarjajo na povratne efekte v neto plačnice 

• Opozarjajo na pomen KP pri hitrejšem razvoju njihovih 
držav



SKUPNI POGLEDI

• Prenormiranost oz. velik administrativni napor –
potrebno bo več medsebojnega zaupanja

• Skepsa do „poenostavitev“

• Večinska podpora predhodnim pogojenostim, tematski 
koncentraciji

• Podpora okviru uspešnosti s predlogi, kako vzpodbuditi
višje cilje



IN SLOVENIJA?

• 2007 - 2013 – 4,1 mlrd
• 2014 – 2020 – 3,0 mlrd
• 2021 – 2028 – 2….. ali 1…….?

• Ali bodo kohezijska sredstva še vedno glavno vodilo v 
pogajanjih?

• Povratek k integralnim proračunskim sredstvom



SODELOVANJE

• Sporazum med SVRK in Razvojnima svetoma kohezijske 
regije Vzhodna Slovenija in kohezijske regije Zahodna 
Slovenija o sodelovanju pri pogajanjih o evropski kohezijski 
politiki po letu 2020 



Hvala!


