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Revizorji pravijo, da so za boljšo usmerjenost porabe na 
področju kohezije v rezultate potrebne dodatne 
spremembe 
V skladu z ugotovitvami v novem poročilu Evropskega računskega sodišča so spremembe, ki naj 
bi izboljšale upravljanje porabe na področju kohezije, inovativne, vendar še ne uspešne. 
Revizorji pravijo, da je treba izboljšati način določitve minimalnih zahtev in izvajanja pregledov 
smotrnosti poslovanja.  

Poraba na področju kohezije ima znaten vpliv na gospodarstva mnogih držav članic EU. V obdobju 
2014–2020 bo poraba iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in 
Kohezijskega sklada skupaj znašala skoraj 350 milijard EUR. V devetih državah članicah poraba na 
področju regionalnega razvoja in kohezije pomeni več kot 30 % vseh javnih naložb v osnovna 
sredstva, v štirih državah (Madžarska, Litva, Slovaška in Latvija) pa pomeni več kot polovico vseh 
javnih naložb. 

Revizorji so preučili dve novi zahtevi, uvedeni za programsko obdobje 2014–2020, namenjeni 
okrepitvi usmerjenosti porabe na področju kohezije v rezultate: predpogoje in rezervo za 
smotrnost poslovanja. Predpogoji (znani kot predhodne pogojenosti) so zahteve, ki jih je treba 
izpolniti pred začetkom izvajanja programa, v skladu z rezervo za smotrnost pa mora večina 
programov za 6% financiranja za države članice izvesti pregled smotrnosti poslovanja do leta 
2019. 

„Čim boljša uporaba kohezijskih sredstev je za mnoge države članice EU zelo pomembna,“ je 
povedal Ladislav Balko, član Evropskega računskega sodišča, pristojen za poročilo. „Toda da bi 
imele te nove zahteve želeni učinek, jih bo treba spremeniti, poleg tega pa doseči zavezanost in 
odgovornost držav članic“. 

Revizorji so na splošno ugotovili, da so predpogoji zagotovili skladen okvir za ocenjevanje 
pripravljenosti držav članic za uporabo skladov EU na začetku programskega obdobja. Ni pa bilo 
jasno, koliko je to spodbudilo spremembe na terenu. Poleg tega Komisija ni uporabila možnosti 
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začasne ustavitve plačil v primerih, v katerih predpogoji niso bili izpolnjeni.  

Revizorji so menili tudi, da rezerva za smotrnost poslovanja verjetno ne bo privedla do bistvene 
predodelitve porabe bolj smotrnim programom. Zasnova rezerve zagotavlja le majhno spodbudo 
z večjo osredotočenost na rezultate, saj večinoma temelji na porabi in izložkih. Poleg tega se 
dodatna sredstva dodelijo, tudi kadar mejniki niso v celoti doseženi. Po mnenju revizorjev so nove 
začasne ustavitve plačil in finančni popravki za nezadostno smotrnost korak v pravo smer, vendar 
zanje veljajo omejitve, zato ni verjetno, da bodo uporabljeni v praksi. 

Revizorji ne verjamejo, da bodo spremembe v sedanjem obdobju 2014–2020 stroškovno 
učinkovite. Kljub temu pa države članice in Komisijo spodbujajo k uporabi obeh zahtev, da bi 
preprečile izgubo sredstev. 

Revizorji so za uspešnejšo porabo kohezijskih sredstev dali več priporočil. Komisija naj v okviru 
svojih priprav na obdobje po letu 2020: 

• ponovno oceni predpogoje za obdobje 2014–2020, zagotovi skladnost z evropskim 
semestrom, določi jasna merila ocenjevanja z merljivimi ciljnimi vrednostmi in zahteva, 
da se predpogoji izpolnjujejo v celotnem programskem obdobju, 

• rezervo za smotrnost poslovanja preoblikuje v instrument, ki bo bolj usmerjen v rezultate 
in bo finančna sredstva dodeljeval programom, ki dosegajo dobre rezultate, in jo dodatno 
razvije, da bo nagrajevala doseganje dobre smotrnosti poslovanja, 

• uporabi orodja, s katerimi bo lažje prikazati dejansko smotrnost poslovanja pri 
dolgoročnih infrastrukturnih intervencijah,  

• pregleda pogoje za začasno ustavitev plačil in finančne popravke v zgodnejši fazi, tako da 
bo mogoče nezadostno smotrnost preprosteje obravnavati.  

 

Posebno poročilo št. 15/2017 – Predhodne pogojenosti in rezerva za smotrnost poslovanja na 
področju kohezije: inovativna instrumenta, ki pa še nista uspešna – je na voljo na spletišču 
Evropskega računskega sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU. 

 

 

 


