
2023

SLPregled

01

Financiranje EU 
v okviru kohezijske 
politike ter mehanizma 
za okrevanje 
in odpornost: 
primerjalna analiza



 2 

 

Vsebina 
Odstavek 

Povzetek I–IX 

Uvod 01–05 

Obseg in pristop 06–10 

Splošni okvir 11–24 
Prioritete so podobne, toda financiranje mehanizma  
za okrevanje in odpornost je tesneje povezano z reformami 11–16 
Podobne prioritete so različno predstavljene 11–13 

Financiranje iz mehanizma za okrevanje in odpornost naj bi bilo tesneje 
povezano z reformami, vključenimi v priporočila za posamezne države, 
vendar nekateri pomembni elementi še vedno niso bili obravnavani 14–16 

Različni metodi dodeljevanja sredstev in financiranje  
z izdajo obveznic za mehanizem za okrevanje in odpornost 17–21 
Metodi dodeljevanja sredstev kohezijske politike ter mehanizma za 
okrevanje in odpornost se razlikujeta 17–20 

Mehanizem za okrevanje in odpornost se financira z izdajo obveznic 21 

Obdobje upravičenosti je pri mehanizmu za okrevanje in 
odpornost krajše in ne presega obdobja izvajanja instrumenta 22–24 

Vodenje in upravljanje 25–32 
Mehanizem za okrevanje in odpornost ter skladi kohezijske 
politike se upravljajo kot del proračuna EU, vendar je za izplačila 
iz mehanizma za okrevanje in odpornost potrebna vključitev 
Sveta 25–28 
Skladi kohezijske politike in nepovratna sredstva iz mehanizma za okrevanje 
in odpornost so del proračuna EU, posojila iz mehanizma za okrevanje in 
odpornost pa niso 25 

Komisija se mora pred izplačilom sredstev iz mehanizma za okrevanje in 
odpornost posvetovati s Svetom 26–27 

Razrešnica Parlamenta ne zajema posojil iz mehanizma za okrevanje in 
odpornost 28 



 3 

 

Pri izvajanju skladov kohezijske politike ter mehanizma za 
okrevanje in odpornost se uporabljajo različni načini upravljanja, 
kar pomeni dodatno upravno breme 29–32 
Kohezijska politika se izvaja v skupnem okviru EU, mehanizem za okrevanje 
in odpornost pa prek nacionalnih sistemov 29 

Za vzporedno izvajanje obeh sistemov so potrebna dodatna upravna 
prizadevanja na nacionalni ravni 30–32 

Načrtovanje porabe 33–54 
Pri mehanizmu za okrevanje in odpornost je načrtovanje 
programov bolj centralizirano 33–38 
Mehanizem za okrevanje in odpornost temelji na enem programskem 
dokumentu za vsako državo članico in na ravni EU je zanj potrebna 
odobritev Sveta 33–36 

Načelo partnerstva kohezijske politike ni osnovni pogoj za mehanizem za 
okrevanje in odpornost 37–38 

Različna pristopa k ocenjevanju programskih dokumentov 39–44 
Ocena osnutkov načrtov za okrevanje in odpornost, ki jo je pripravila 
Komisija, temelji na vnaprej določenih merilih 39–41 

Obseg ocene, ki jo opravi  Komisija, se med instrumentoma razlikuje 42–44 

Vzporedno načrtovanje programov za sklade kohezijske politike 
in mehanizem za okrevanje in odpornost pomeni posebne izzive 
za države članice 45–54 
Dve tretjini načrtov za okrevanje in odpornost sta bili sprejeti v šestih 
mesecih, pri pripravi programov kohezijske politike in pogajanjih o njih pa so 
bile še večje zamude kot v prejšnjih obdobjih 45–47 

Usklajevanje sočasnega izvajanja obeh instrumentov in preprečevanje 
tveganja dvojnega financiranja sta del načrtovanja programov 48–51 

Na črpanje sredstev kohezijske politike bo vplival mehanizem za okrevanje 
in odpornost, pa tudi drugi dejavniki  52–54 

Pogoji za izvrševanje plačil 55–72 
Financiranje mehanizma za okrevanje in odpornost ni povezano  
s stroški 55–65 
Z mehanizmom za okrevanje in odpornost se financirajo reforme in naložbe 
na podlagi doseganja mejnikov in ciljev 55–59 

S kohezijsko politiko se operacije financirajo predvsem na podlagi povračila 
nastalih stroškov 60–61 



 4 

 

Uporaba modela financiranja, ki ni povezano s stroški, je pri obeh 
instrumentih različna 62 

V kolikšni meri financiranje mehanizma za okrevanje in odpornost bolj 
temelji na smotrnosti kot financiranje skladov kohezijske politike, še ni 
razvidno 63–65 

Mehanizem za okrevanje in odpornost omogoča hitrejše 
izplačevanje sredstev 66–72 
Pri mehanizmu za okrevanje in odpornost so stopnje predhodnega 
financiranja višje kot pri kohezijski politiki 67–68 

Izjave o upravljanju so pri obeh instrumentih povezane z zadevnimi 
plačilnimi pogoji 69–70 

Pri mehanizmu za okrevanje in odpornost ni potrebno nacionalno ali 
zasebno sofinanciranje 71 

V okviru mehanizma za okrevanje in odpornost se obveznosti sprostijo šele 
konec obdobja upravičenosti  72 

Spremljanje in stroški izvajanja 73–88 
Različne določbe o spremljanju, poročanju in vrednotenju 73–85 
Spremljanje je pri mehanizmu za okrevanje in odpornost povezano z mejniki 
in cilji 74–76 

Pri kohezijski politiki smotrnost ni povezana z računovodskim poročanjem 77–78 

Prizadevanja za povečanje transparentnosti podatkov o spremljanju so sicer 
potekala, vendar druge težave še obstajajo 79–83 

Naknadni vrednotenji se izvedeta prepozno, da bi se lahko upoštevali pri 
pripravi zakonodajnih predlogov v zvezi z instrumentoma za naslednje 
obdobje 84–85 

Stroške izvajanja bo pri obeh instrumentih težko oceniti 86–88 

Kontrola in revizija 89–111 
Različne določbe o kontroli in reviziji 89–99 
Pregledi v okviru kohezijske politike so osredotočeni predvsem na pravilnost 
prijavljenih odhodkov 91–93 

Pregledi v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost so osredotočeni na 
zadovoljivo izpolnjevanje mejnikov in ciljev 94–97 

Metoda za uporabo začasnih ustavitev ali izvršitev delnih plačil v primeru 
nedoseganja mejnikov in ciljev v okviru mehanizma za okrevanje in 
odpornost še ni pojasnjena 98–99 



 5 

 

Uporabo ukrepov za zaščito finančnih interesov EU v okviru 
mehanizma za okrevanje in odpornost je treba dodatno pojasniti 100–111 
Za sklade kohezijske politike so potrebna zadržanja plačil za zaščito 
proračuna EU 100–101 

Pri skladih kohezijske politike lahko Komisija za zaščito finančnih interesov 
EU uporabi začasno ustavitev plačil in finančne popravke  102–104 

Komisija se pri mehanizmu za okrevanje in odpornost bolj opira na 
uspešnost nacionalnih sistemov za zaščito finančnih interesov EU 105–107 

Države članice lahko za poročanje o nepravilnostih, odkritih pri skladih 
kohezijske politike in mehanizmu za okrevanje in odpornost, uporabijo 
različne sisteme 108–109 

Možnosti za uporabo integriranih orodij za podatkovno rudarjenje in 
ocenjevanje tveganja v okviru kohezijske politike ter mehanizma za 
okrevanje in odpornost še niso v celoti izkoriščena 110–111 

Zaključne pripombe 112–113 

Priloge 
Priloga I – Prejšnja poročila Sodišča 

Priloga II – Načrtovani prispevek mehanizma za okrevanje in 
odpornost k šestim stebrom, razčlenjen po državah članicah 

Priloga III — Dodelitev sredstev kohezijske politike za obdobje 
2021–2027, nepovratnih sredstev iz mehanizma za okrevanje in 
odpornost (okvirna in končna dodelitev) ter aktivirana posojila v 
okviru mehanizma za okrevanje in odpornost 

Kratice in okrajšave 

Glosar 

Ekipa Sodišča 
  



 6 

 

Povzetek 
I Ta pregled vsebuje primerjalno analizo skladov kohezijske politike za obdobje 2021–
2027 ter mehanizma za okrevanje in odpornost, ki naj bi prispevala k večletnim 
finančnim okvirom za obdobje po letu 2027. Sodišče je preučilo podobnosti in razlike 
med obema instrumentoma, pri čemer se je osredotočilo na njun splošni okvir, 
ureditve vodenja in upravljanja. 

II Evropski svet se je julija 2020 dogovoril o NextGenerationEU (NGEU), začasnem 
instrumentu, namenjenem ublažitvi posledic pandemije COVID-19 za državljane in 
podjetja ter okrepitvi odpornosti EU in držav članic na prihodnje pretrese. Mehanizem 
za okrevanje in odpornost, pri katerem lahko države članice zaprosijo za nepovratna 
sredstva in posojila, pomeni večino porabe instrumenta NextGenerationEU. Pričakuje 
se, da bodo države članice mehanizem za okrevanje in odpornost uporabile za 
financiranje reform, ki so bolj neposredno povezane s priporočili za posamezne države, 
izdanimi v okviru evropskega semestra, pa tudi naložb, tako kot je pri kohezijski politiki. 
Zaradi tega se lahko skupno financiranje EU v prihodnjih letih poveča s približno 1 % na 
3 % BDP EU. 

III Finančna podpora iz mehanizma za okrevanje in odpornost se zagotavlja z 
nepovratnimi sredstvi, kot je tudi pri večini programov kohezijske politike, pa tudi s 
posojili, ki jih morajo odplačati države članice. Sredstva kohezijske politike se državam 
članicam dodelijo po metodi, pri kateri se upoštevajo regionalne razlike. Te razlike pa 
se ne upoštevajo pri dodelitvi finančne podpore iz mehanizma za okrevanje in 
odpornost. 

IV Mehanizem za okrevanje in odpornost se uporablja vzporedno z mehanizmi 
financiranja v okviru kohezijske politike EU. To državam članicam omogoča, da se pri 
financiranju naložb odločijo za uporabo bodisi mehanizma za okrevanje in odpornost 
bodisi skladov kohezijske politike. Mehanizem za okrevanje in odpornost se izvaja z 
neposrednim upravljanjem, skladi kohezijske politike pa z deljenim upravljanjem. To 
pomeni, da so pristojnosti organov EU in držav članic v zvezi tema viroma financiranja 
različne. Ne glede na način upravljanja ima Komisija končno odgovornost za izvrševanje 
proračuna EU. Struktura upravljanja na več ravneh in načelo partnerstva, ki se 
uporabljata za sklade kohezijske politike, se ne uporabljata za mehanizem za okrevanje 
in odpornost. Poleg tega sodelovanje lokalnih in regionalnih organov, gospodarskih in 
socialnih partnerjev ter organizacij civilne družbe pri tem mehanizmu ni potrebno v 
enaki meri kot pri skladih kohezijske politike. 
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V Število in utemeljitev programskih dokumentov ter postopki odobritve in 
ocenjevanja se med instrumentoma zelo razlikujejo. Usklajevanje vzporednega 
izvajanja je del načrtovanja programov obeh instrumentov, države članice pa morajo 
zagotoviti, da se instrumenta dopolnjujeta in da se ne podvajata. V obdobju 2014–
2020 sta Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad zagotovila sredstva, ki 
ustrezajo približno 10 % skupnih javnih naložb v celotni EU27. V sedanjem obdobju bo 
mehanizem za okrevanje in odpornost še povečal delež javnih naložb, ki jih financira 
EU, v državah članicah. Kadar je ta delež že visok, lahko dodatna sredstva mehanizma 
za okrevanje in odpornost še povečajo pritisk na zmožnost držav članic, da porabijo 
sredstva, ki so jim na voljo. 

VI Države članice morajo Komisiji predložiti ocene stroškov za ukrepe, vključene v 
njihove načrte za okrevanje in odpornost. Komisija pri oceni načrtov preveri razumnost 
in verjetnost teh ocen, vendar pa plačila mehanizma za okrevanje in odpornost niso 
povezana s temi stroški. To bistveno vpliva na način načrtovanja intervencij v državah 
članicah, spremljanja napredka in poročanja o njem Komisiji ter izvrševanja izplačil za 
zadovoljivo izpolnjevanje mejnikov in ciljev. Kljub temu še ni razvidno, v kolikšni meri 
financiranje mehanizma za okrevanje in odpornost bolj temelji na smotrnosti kot skladi 
kohezijske politike. Poleg tega se sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost 
izplačujejo pod prožnejšimi plačilnimi pogoji kot velika večina odhodkov v okviru 
skladov kohezijske politike. 

VII Za instrumenta veljajo tudi različne določbe o spremljanju, poročanju in 
vrednotenju. Spremljanje pri mehanizmu za okrevanje in odpornost temelji na 
doseganju mejnikov in ciljev, pri kohezijski politiki pa se informacije o smotrnosti pri 
računovodskem poročanju ne upoštevajo. Pri obeh instrumentih so kazalniki, ki se 
uporabljajo za spremljanje, večinoma specifični za posamezne programe in nacionalne 
načrte za okrevanje in odpornost in niso skupni, ki bi se splošno uporabljali. Takih 
kazalnikov ni mogoče združiti za merjenje smotrnosti na ravni EU ali za primerjavo med 
različnimi programi kohezijske politike in načrti za okrevanje in odpornost ter znotraj 
njih. Vrednotenja, predvidena za instrumenta v letu 2024, je treba skrbno uskladiti, 
tudi z vmesnim pregledom kohezijske politike v letu 2025, da se pripravi okvir 
kohezijske politike za obdobje po letu 2027. 
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VIII Na ravni EU so ureditve kontrole in revizije pri mehanizmu za okrevanje in 
odpornost osredotočene na zadovoljivo izpolnjevanje mejnikov in ciljev. Pri skladih 
kohezijske politike pa so te ureditve na ravni Komisije in tudi držav članic večinoma 
osredotočene na pravilnost nastalih odhodkov, kadar se ti povrnejo na podlagi 
dejanskih stroškov. Pri mehanizmu za okrevanje in odpornost mora Komisija zagotoviti 
uspešno zaščito finančnih interesov EU, za kar mora od držav članic prejeti zadostno 
zagotovilo, da se mehanizem za okrevanje in odpornost izvaja v skladu s pravom EU in 
nacionalnim pravom. Poleg tega morajo države članice zaradi revizije in kontrole zbirati 
podatke o končnih prejemnikih sredstev ter pripraviti seznam financiranih ukrepov. 

IX Ta primerjalna analiza je pregled in ne revizija. V prihodnjih letih bo sočasna 
uporaba programov kohezijske politike in mehanizma za okrevanje in odpornost 
pokazala, kako razlike v regulativnem okviru vplivajo na izvajanje in rezultate.  
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Uvod 
01 V večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–20271 bo zagotovljeno 
1 211 milijard EUR finančnih sredstev2. Od tega bodo sredstva kohezijske politike, 
dodeljena v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Kohezijskega sklada3 
in Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) 4, znašala 361 milijard EUR in bodo 
dodeljena večinoma z nepovratnimi sredstvi državam članicam (glej okvir 1). 

Okvir 1 

Kohezijska politika: glavna dolgoročna naložbena politika EU 

Kohezijska politika je glavna dolgoročna naložbena politika v proračunu EU. 
Uvedena je bila z Rimsko pogodbo kot regionalna politika, kakor je bila prvotno 
imenovana. Strukturni skladi so bili leta 1988 vključeni v eno krovno kohezijsko 
politiko EU, katere cilj je bil okrepiti ekonomsko in socialno kohezijo z 
zmanjšanjem neskladja med stopnjami razvitosti regij 5. 

02 V začetku leta 2020 se je pandemija COVID-19 razširila s Kitajske v Evropo, kar je 
povzročilo upad gospodarske rasti, ki je bil bistveno večji od tistega, ki ga je povzročila 
finančna kriza leta 2008. Komisija je konec leta 2021 predvidevala, da bo gospodarska 
rast do začetka leta 2023 spet dosegla ravni pred pandemijo6. Toda zaradi ruske 
invazije na Ukrajino in posledičnega zvišanja stroškov energije so se gospodarske 
napovedi ponovno poslabšale in gospodarsko okrevanje je bilo nadalje odloženo7 (glej 
sliko 1). 

                                                             
1 Uredba Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 

2021–2027. 

2 The EU’s 2021-2027 long-term budget and NGEU, Facts and figures, 2021, str. 6. 

3 Uredba (EU) 2021/1058 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu 
(uredba o ESRR in Kohezijskem skladu). 

4 Uredba (EU) 2021/1057 o vzpostavitvi Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) in 
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1296/2013 (uredba o ESS+). 

5 Člen 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije. 

6 Evropska gospodarska napoved, jesen 2021, dokument 160, 2021, str. 24. 

7 Evropska gospodarska napoved, poletje 2022, dokument 183, 2022, str. 18. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2093&from=EN
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SL
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/summer-2022-economic-forecast-russias-war-worsens-outlook_en
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Slika 1 – Indeks obsega BDP za EU27, 2006–poletje 2022 (v odstotkih) 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije 

03 Svet je za ublažitev posledic pandemije za državljane in podjetja ter spodbujanje
okrevanja in okrepitev odpornosti EU in njenih držav članic sprejel začasni instrument 
NextGenerationEU (NGEU) 8. V obdobju 2021–2026 bo v okviru NextGenerationEU 
državam članicam na voljo 807 milijard EUR9. Približno 90 % sredstev iz 
NextGenerationEU (724 milijard EUR) se bo zagotovilo prek mehanizma za okrevanje in 
odpornost10. S tem mehanizmom se bodo zagotovila nepovratna sredstva 
(338 milijard EUR) in tudi posojila (386 milijard EUR), za katera lahko država članica 
zaprosi 11. Od preostalih 83 milijard EUR iz NextGenerationEU je 51 milijard EUR na 

8 Člen 1 Uredbe Sveta (EU) 2020/2094 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za 
okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (uredba o NextGenerationEU). 

9 Vsi zneski v poročilu so v tekočih cenah. 

10 Uredba (EU) 2021/241 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (uredba o 
mehanizmu za okrevanje in odpornost). 

11 Člen 15(2) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2094&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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voljo kot dopolnitev programov kohezijske politike za obdobje 2014–2020, in sicer prek 
REACT-EU12 (glej okvir 2). 

Okvir 2 

Mehanizem za okrevanje in odpornost: enkraten, začasen instrument 
za okrevanje gospodarstva 

Mehanizem za okrevanje in odpornost je enkraten, začasen instrument, 
vzpostavljen v okviru naslova Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija Pogodbe 
o delovanju Evropske unije (PDEU) 13. Njegov namen je prispevati k okrevanju po
gospodarski krizi, ki jo je povzročila pandemija COVID-19, s spodbujanjem
trajnostne rasti in krepitvijo odpornosti na prihodnje pretrese.

04 Na sliki 2 je ponazorjena skupna finančna podpora EU, ki je v prihodnjih letih na
voljo v okviru NextGenerationEU in večletnega finančnega okvira. 

Slika 2 – Finančna podpora EU, ki je na voljo v okviru NextGenerationEU 
in večletnega finančnega okvira

v tekočih cenah 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije, objavljenih aprila 2021 

12 Uredba (EU) 2020/2221 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire 
in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega 
in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU) (uredba REACT-EU). 

13 Uvodna izjava 2 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. Člen 175 PDEU. 

REACT-EU

NextGenerationEU
807 mrd. EUR

2021–2027
Dolgoročni proračun

1 211 mrd. EUR

Skladi kohezijske politike
(ESRR, Kohezijski sklad in ESS+)

Mehanizem za okrevanje in 
odpornost 
724 mrd. EUR, 
od tega 338 mrd. EUR za nepovratna sredstva 
in 386 mrd. EUR za posojila

Druga sredstva EU

Druga področja politik

32 mrd. EUR

361 mrd. EUR

338 mrd. EUR
nepovratnih sredstev

165 mrd. EUR 
aktiviranih posojil

221 mrd. EUR 
neaktiviranih posojil

850 mrd. EUR

51 mrd. EUR

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/mff_2021-2027_breakdown_current_prices.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SL
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05 Za načrtovane naložbe, ki naj bi se financirale iz proračuna EU, obstaja enotni 
projektni načrt. Ker se mehanizem za okrevanje in odpornost ter skladi kohezijske 
politike izvajajo vzporedno, je treba na podlagi zakonodaje, na kateri instrumenta 
temeljita, naložbe načrtovati in izvajati tako, da se instrumenta dopolnjujeta in da se 
ne podvajata. Zlasti je treba v skladu z zakonodajo v programskih dokumentih navesti, 
kako je to dopolnjevanje predvideno14. Prepovedano je vsakršno dvojno financiranje 15. 

  

                                                             
14 Člen 28 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. Člen 11 in člen 22(3)(a) Uredbe 

(EU) 2021/1060 o določitvi skupnih določb (uredba o skupnih določbah). 

15 Uvodna izjava 62 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Obseg in pristop 
06 Ta pregled vsebuje primerjalno analizo skladov kohezijske politike za obdobje 
2021–2027 ter mehanizma za okrevanje in odpornost, ki naj bi prispevala k večletnim 
finančnim okvirom za obdobje po letu 2027. Sodišče je to temo preučilo zaradi 
pomembnosti obeh instrumentov za gospodarsko okrevanje v državah članicah EU po 
pandemiji COVID-19, pa tudi zaradi zanimanja za mehanizem za okrevanje in 
odpornost kot mehanizem za zagotavljanje pomoči. Preučilo je podobnosti in razlike 
med instrumentoma, pri čemer se je osredotočilo na njun splošni okvir, ureditve 
vodenja in upravljanja ter njune medsebojne povezave in tveganja in izzive, ki izhajajo 
iz vzporednega izvajanja v prihodnjih letih. 

07 Sodišče je primerjalo zakonodajo, na kateri temelji mehanizem za okrevanje in 
odpornost, in tisto, na kateri temeljijo skladi kohezijske politike (ESRR, Kohezijski sklad 
in ESS+ (brez REACT-EU), Sklad za pravični prehod in Instrument za povezovanje 
Evrope) za obdobje 2021–2027. Analiziralo je tudi smernice v zvezi z mehanizmom za 
okrevanje in odpornost, ki jih je izdala Komisija, in opravilo razgovore z uslužbenci 
Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko (GD REGIO), Generalnega 
direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (GD EMPL) in Generalnega 
direktorata za gospodarske in finančne zadeve (GD ECFIN) ter projektne skupine 
Generalnega sekretariata RECOVER. 

08 Na ravni držav članic je Sodišče opravilo razgovore z nacionalnimi usklajevalnimi 
organi za mehanizem za okrevanje in odpornost ter drugimi organi, vključenimi v 
pripravo in izvajanje nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost v okviru 
mehanizma za okrevanje in odpornost ter sporazumov o partnerstvu za obdobje 2021–
2027. Da bi v obseg pregleda vključilo tako zvezno kot centralno organizirane države 
članice, je za pregled izbralo Nemčijo, Španijo, Francijo, Italijo, Romunijo in Slovenijo. 
Španija in Italija sta tudi največji državi prejemnici, če se upošteva kombinirano 
financiranje kohezijske politike in mehanizma za okrevanje in odpornost. Načrti za 
okrevanje in odpornost držav članic v vzorcu Sodišča so bili sprejeti do konca 
septembra 2021, ko je Sodišče začelo svoje delo. 

09 Sodišče se je pri tem delu opiralo tudi na več kot 200 javno dostopnih študij in 
publikacij drugih institucij EU, raziskovalnih inštitutov, akademikov in možganskih 
trustov ter na številna lastna poročila (glej Prilogo I). 
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10 Ta dokument je pregled in ne revizija. Ko je Sodišče opravljalo svoje delo, je bil 
mehanizem za okrevanje in odpornost v drugem letu izvajanja, medtem ko se je 
izvajanje skladov kohezijske politike za obdobje 2021–2027 marca 2022 postopno 
začenjalo.  
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Splošni okvir 

Prioritete so podobne, toda financiranje mehanizma za 
okrevanje in odpornost je tesneje povezano z reformami 

Podobne prioritete so različno predstavljene 

11 Namen mehanizma za okrevanje in odpornost ter tudi skladov kohezijske politike 
je prispevati k političnim prioritetam EU za spodbujanje digitalne preobrazbe in 
zelenega prehoda16. Oba instrumenta podpirata tudi naložbe na področju kohezije, 
odpornosti in vrednot iz razdelka 2 večletnega finančnega okvira. Zaradi tega 
prekrivanja imajo države članice precej proste roke pri izbiri instrumenta, s katerim se 
bo določena naložba financirala. 

12 Prioritete glede porabe so v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost ter 
skladov kohezijske politike različno strukturirane in predstavljene. Pri mehanizmu za 
okrevanje in odpornost so področja politik EU združena v šest stebrov17, s skladi 
kohezijske politike za obdobje 2021–2027 pa se podpira pet ciljev politik18 (za več 
podrobnosti o načrtovani porabi (podatki iz oktobra 2022) glej sliko 3 in Prilogo II). 

                                                             
16 Politične usmeritve naslednje Evropske komisije za obdobje 2019–2024, 16. julij 2019. 

17 Člen 3 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

18 Člen 5(1) uredbe o skupnih določbah. 

https://op.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/62e534f4-62c1-11ea-b735-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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Slika 3 – Cilji kohezijske politike in stebri mehanizma za okrevanje in 
odpornost 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi uredbe o skupnih določbah in uredbe o mehanizmu za 
okrevanje in odpornost 

13 V načinu dodeljevanja sredstev EU v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost 
ter kohezijske politike obstajajo specifične razlike. 

— Pri mehanizmu za okrevanje in odpornost sta cilja za dodelitev proračunskih 
sredstev določena in znašata vsaj 37 % za zeleni prehod in vsaj 20 % za digitalno 
preobrazbo19. V načrtih za okrevanje in odpornost vseh držav članic je predvidena 
prekoračitev obeh teh pragov20. 

— Pri kohezijski politiki za obdobje 2021–2027 je določena zahteva glede tematske 
osredotočenosti. V skladu s to zahtevo je treba, podobno kot pri mehanizmu za 
okrevanje in odpornost, minimalni delež sredstev iz ESRR in Kohezijskega sklada 
nameniti za inovacije (vsaj 25 %, za najbolj razvite regije pa 85 %) in zeleni prehod 
(vsaj 30 %) 21, iz ESS+ pa za socialno vključevanje (vsaj 25 %), zaposlovanje mladih 
(vsaj 12,5 %), odpravo revščine otrok (vsaj 5 %) in podporo najbolj ogroženim 
osebam (vsaj 3 %) 22. V okviru kohezijske politike se ne financirajo reforme javne 
uprave, razen nekaj izjem, kot so ciljno usmerjene reforme institucij in služb trga 

                                                             
19 Člen 18(4)(e) in (f) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

20 Preglednica kazalnikov okrevanja in odpornosti 

21 Člen 4 uredbe o ESRR in Kohezijskem skladu. 

22 Člen 7 uredbe o ESS+. 

Kohezija 2021–2027
pet ciljev politike

Področja politik 
mehanizma za 
okrevanje in odpornost
šest stebrov

Zeleni 
prehod

Bolj zeleno in
ogljično nevtralno 

gospodarstvo
ter odporna 

Evropa
Povezana 

Evropa

Pametna, 
trajnostna 

in vključujoča 
rast ter delovna 

mesta

Konkurenčna in 
pametnejša 

Evropa

Socialna in 
vključujoča 

Evropa

Socialna in 
teritorialna 

kohezija

Zdravje ter 
gospodarska in 

socialna odpornost 
in odpornost 

institucij

Politike 
za naslednjo 

generacijo

Evropa, 
ki je bliže 

državljanom

Digitalna 
preobrazba

7 %8 %8 %11 %25 %42 %

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=EN
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dela v okviru ESS+23. Vendar pa je osnovni pogoj za izvajanje skladov kohezijske 
politike izpolnjevanje omogočitvenih pogojev24. 

Pri obeh instrumentih morajo države članice spoštovati pogojenost za zaščito 
proračuna EU25 in financirati samo tiste naložbe, ki ne škodujejo bistveno okolju26. 

Financiranje iz mehanizma za okrevanje in odpornost naj bi bilo tesneje 
povezano z reformami, vključenimi v priporočila za posamezne države, 
vendar nekateri pomembni elementi še vedno niso bili obravnavani 

14 Komisija v okviru evropskega semestra analizira potrebe po strukturnih reformah 
in naložbah v državah članicah ter izdaja priporočila za posamezne države 27, ki 
vsebujejo prilagojene smernice o makroekonomskih, proračunskih in strukturnih 
politikah28. 

15 Države članice morajo tako na podlagi mehanizma za okrevanje in odpornost kot 
tudi kohezijske politike obravnavati izzive in prioritete, določene v priporočilih za 
posamezne države za leti 2019 in 202029. Pri skladih kohezijske politike se naložbene 
prioritete opredelijo v postopku načrtovanja programov30, pri čemer se upoštevajo 
priporočila za posamezne države. Sodišče je v preteklosti ugotovilo, da države članice 
svojih priporočil za posamezne države pogosto niso izvedle v celoti ter da je bila 
povezava med porabo EU in izvajanjem teh priporočil v obdobju 2011–2018 slaba31. 

                                                             
23 Člen 4(1)(b) uredbe o ESS+. 

24 Člen 15 uredbe o skupnih določbah. 

25 Uredba (EU) 2020/2092 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije. 

26 Člen 17 Uredbe (EU) 2020/852 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter 
spremembi Uredbe (EU) 2019/2088. 

27 Uredba (EU) št. 1175/2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1466/97 o okrepitvi nadzora nad 
proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik. 

28 Člena 121 in 148 PDEU. 

29 Člen 17(3) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. Člen 12(1) uredbe o skupnih 
določbah. 

30 Priloga D k poročilom za posamezne države za leto 2019. 

31 Posebno poročilo 16/2020: Evropski semester – s priporočili za posamezne države se 
obravnavajo pomembna vprašanja, vendar jih je treba bolje izvajati, odstavki 41–44 in 60. 
Mnenje št. 06/2020 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi 
mehanizma za okrevanje in odpornost (COM(2020) 408), odstavek 46. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2092&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1175&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_SL.pdf
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Komisija je nedavno analizirala, v kolikšni meri so bila priporočila za posamezne države 
za obdobje 2019–2020 izvedena. Ugotovila je, da je bil v zvezi s 85 % teh priporočil 
dosežen določen ali omejen napredek, v zvezi z 11 % pa bistven. Le 1 % priporočil za 
posamezne države je bil izveden v celoti. Pri 3 % ni bilo napredka32. 

16 V uredbi o mehanizmu za okrevanje in odpornost je financiranje EU tesneje 
povezano z nacionalnimi strukturnimi reformami kot v kohezijski politiki. Skladno z 
uredbo morajo države članice v svojih načrtih za okrevanje in odpornost obravnavati 
„vse ali pomemben del” izzivov, vključenih v zadevna priporočila za posamezne države. 
Poleg tega so bile zahteve glede poročanja, ki se uporabljajo za mehanizem za 
okrevanje in odpornost, vključene v evropski semester 2022. Če Komisija meni, da 
reforme v načrtih za okrevanje in odpornost ne obravnavajo dovolj izzivov, s katerimi 
se srečujejo države članice, lahko predlaga dodatna priporočila za posamezne države 33. 
Kot je Sodišče nedavno poročalo, nekatere pomembne strukturne reforme priporočil 
za posamezne države za leto 2019 v načrtih za okrevanje in odpornost, ki jih je doslej 
preučilo, še niso bile obravnavane 34.  

Različni metodi dodeljevanja sredstev in financiranje z izdajo 
obveznic za mehanizem za okrevanje in odpornost 

Metodi dodeljevanja sredstev kohezijske politike ter mehanizma za 
okrevanje in odpornost se razlikujeta 

17 Za sklade kohezijske politike ter mehanizem za okrevanje in odpornost se 
uporabljata različni metodi dodeljevanja sredstev državam članicam. Pri dodeljevanju 
sredstev kohezijske politike se upoštevajo nacionalne in regionalne razlike. 
Dodeljevanje temelji na že uveljavljeni berlinski formuli 35. Metoda dodeljevanja 
sredstev v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost je bila dogovorjena 

                                                             
32 Sporočilo Komisije – Evropski semester 2022 – pomladanski sveženj, COM(2022) 600, 

dodatek 2, str. 18. 

33 Evropski semester in mehanizem za okrevanje in odpornost. 

34 Posebno poročilo 21/2022: Ocena nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, ki jo je 
izvedla Komisija: na splošno ustrezna, vendar tveganja v zvezi z izvajanjem še vedno 
obstajajo, odstavek 53. 

35 Hiter pregled primera iz leta 2019: Dodelitev finančnih sredstev kohezijske politike državam 
članicam za obdobje 2021–2027, marec 2019, odstavek 4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0600&from=EN
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/linking-european-semester-and-recovery-and-resilience-facility_sl
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_COHESION/RCR_COHESION_SL.pdf
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julija 202036. Pri njej se upoštevajo razvojne razlike, ki so obstajale pred pandemijo, na 
nacionalni ravni, ne pa tudi na regionalni ravni. BDP nekaterih držav članic se je zaradi 
pandemije zmanjšal. To pomeni, da so bile strukturne razlike, ki so obstajale pred 
pandemijo, pri dodelitvi nepovratnih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost 
pomembnejši dejavnik kot gospodarske posledice pandemije, čeprav je bilo blaženje 
slednjih eden od glavnih ciljev mehanizma (glej okvir 3). 

Okvir 3 

Metodi dodelitve sredstev 

Glavno merilo za dodelitev sredstev iz skladov kohezijske politike je regionalni BDP 
in bruto nacionalni dohodek (BND) na prebivalca, tj. relativna blaginja v primerjavi 
s povprečjem EU, prilagojena glede na kupno moč37. Drugi upoštevani dejavniki so 
stopnje brezposelnosti, stopnje izobrazbe, neto migracije iz držav zunaj EU in 
emisije toplogrednih plinov38. Uporabljajo se tudi nekatere končne prilagoditve, s 
katerimi se zagotovi, da najmanj razvite regije dobijo dovolj sredstev39. 

70 % komponente mehanizma za okrevanje in odpornost, namenjene 
nepovratnim sredstvom, se dodeli na podlagi prebivalstva države članice, njenega 
BDP na prebivalca v letu 2019 in povprečne petletne stopnje brezposelnosti v 
obdobju 2015–2019. Preostalih 30 % je bilo okvirno dodeljenih na podlagi 
ocenjenega zmanjšanja BDP v letih 2020 in 2021. Ta določba naj bi odražala 
gospodarske posledice pandemije 40. Razlike v cenah med državami članicami se pri 
mehanizmu za okrevanje in odpornost ne upoštevajo41. Da se prepreči prevelika 
koncentracija sredstev v nekaterih državah članicah, se uporablja zgornja meja42. 

                                                             
36 Sklepi izrednega zasedanja Evropskega sveta, EUCO 10/20, 21. julij 2020. 

37 Člen 108(2) uredbe o skupnih določbah in Priloga XXVI k tej uredbi. 

38 Točke (1)–(7) Priloge XXVI k uredbi o skupnih določbah. 

39 Točke (10)–(17) Priloge XXVI k uredbi o skupnih določbah. 

40 Priloge I, II in III k uredbi o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

41 Priloga I k uredbi o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

42 Priloga I k uredbi o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/sl/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Ta ocenjena najvišja dodelitev v okviru 30 % komponente mehanizma za okrevanje 
in odpornost, namenjene nepovratnim sredstvom, ki temelji na zmanjšanju BDP43, 
je bila posodobljena junija 202244 na podlagi dejanskih sprememb BDP45. 

Če želijo države članice, katerih znesek nepovratnih sredstev je bil popravljen 
navzgor, uporabiti nepovratna sredstva, morajo s predložitvijo novih načrtov za 
okrevanje in odpornost predlagati nove reforme in naložbe, medtem ko se države 
članice, katerih končni najvišji finančni prispevek se je zmanjšal, spodbujajo k 
temu, da še naprej izvajajo svoje prvotne načrte za okrevanje in odpornost, pri 
čemer se opirajo na alternativne vire financiranja, vključno z nacionalnimi sredstvi 
in posojili iz mehanizma za okrevanje in odpornost, za katera lahko zaprosijo46. 

Za vsako državo članico se uporablja najvišji znesek posojila iz mehanizma za 
okrevanje in odpornost v višini 6,8 % BND za leto 201947. Vendar se lahko znesek 
podpore v obliki posojila v izrednih okoliščinah in ob upoštevanju razpoložljivih 
sredstev, tj. če druge države članice niso v celoti izkoristile svoje posojilne 
komponente, zviša48. V praksi so posojila mehanizma za okrevanje in odpornost 
najbolj privlačna za tiste države članice, ki posojila najemajo z obrestno mero, višjo 
od obrestne mere Komisije.  

18 Junija 2022 so bili zneski, dodeljeni v okviru mehanizma za okrevanje in 
odpornost, posodobljeni. Zaradi te posodobitve je 19 držav članic prejelo manj 
sredstev, kot je bilo prvotno ocenjeno. Zneski nepovratnih sredstev za Belgijo, 
Nizozemsko in Madžarsko so se najbolj zmanjšali, in sicer za 24 %, 22 % oziroma 19 %. 
Največ so se povečali za Portugalsko (12 %), sledili sta ji Španija (11 %) in Nemčija 
(9 %). Španija in Italija sta bili največji prejemnici komponente mehanizma za okrevanje 
in odpornost, namenjene nepovratnim sredstvom, in sta skupaj prejeli 43 % končne 
dodelitve sredstev v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. Poljska je največja 
prejemnica sredstev kohezijske politike za obdobje 2021–2027 (20 %), sledita ji Italija 
(12 %) in Španija (10 %) (glej Prilogo III in sliko 4). 

                                                             
43 Priloga IV k uredbi o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

44 Dopis Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o posodobitvi najvišjega finančnega 
prispevka mehanizma za okrevanje in odpornost, 30. junij 2022. 

45 Člen 11(2) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

46 Del I, oddelek II.2.A in B smernic Komisije o načrtih za okrevanje in odpornost v okviru 
REPowerEU, 2022/C 214/1. 

47 Člen 14(5) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

48 Člen 14(6) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0531(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Slika 4 – Sredstva kohezijske politike in končna dodelitev nepovratnih 
sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost po državah članicah 

v milijonih EUR (v tekočih cenah) 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije (ki vključujejo evropsko teritorialno 
sodelovanje, ne pa tudi zneskov, prerazporejenih v IPE), ki so bili za mehanizem za okrevanje in 
odpornost pridobljeni julija 2022 ter za sklade kohezijske politike objavljeni aprila 2021 

19 Za posojila iz mehanizma za okrevanje in odpornost je mogoče zaprositi do 
avgusta 202349. Do oktobra 2022 je zanje zaprosilo samo sedem držav članic50, in sicer 
v višini 165 milijard EUR (43 % skupnega razpoložljivega zneska posojil). Italija, Grčija in 
Romunija so bile edine države članice, ki so zaprosile za najvišji znesek. 

                                                             
49 Člen 14(2) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

50 Grčija, Italija, Ciper, Poljska, Portugalska, Romunija in Slovenija. 
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2022_06_30_update_maximum_financial_contribution_rrf_grants.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/1_table_breakdown_of_cohesion_policy_current_prices.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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20 Če bo posojilna komponenta mehanizma za okrevanje in odpornost v celoti 
porabljena, se bo delež javne porabe, ki jo EU financira v državah članicah, povečal s 
približno 1 % na do 3 % BDP EU. Mehanizem za okrevanje in odpornost bo še povečal 
delež javnih naložb, ki jih financira EU, v državah članicah. Komisija je leta 2021 
predvidevala, da se bodo javne naložbe povečale s 3 % v letu 2019 na 3,5 % BDP EU v 
letu 2023. Velik del tega povečanja bo pomenil mehanizem za okrevanje in 
odpornost51. 

Mehanizem za okrevanje in odpornost se financira z izdajo obveznic 

21 Poraba v okviru proračuna EU, tudi iz skladov kohezijske politike, se financira 
predvsem s prispevki držav članic in v manjši meri z drugimi posebnimi prihodki 52, 
NextGenerationEU – in s tem mehanizem za okrevanje in odpornost – pa se v celoti 
financira z izposojanjem na kapitalskih trgih53. Izdajanje skupnih dolžniških vrednostnih 
papirjev v takšnem obsegu je za EU pomembna novost (glej okvir 4). 

                                                             
51 Evropska gospodarska napoved, jesen 2021, dokument 160, str. 35. 

52 Člen 2(1) Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2020/2053 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske 
unije. 

53 Člen 5(1) Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2020/2053. 

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast-recovery-expansion-amid-headwinds_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=EN
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Okvir 4 

Financiranje z izdajo obveznic 

Do leta 2026 bo Komisija sredstva za NextGenerationEU zbirala z izdajo obveznic 
EU54. Obdobje trajanja obveznic bo različno. Najdaljše bo 30 let, izdane bodo pa 
tudi obveznice za veliko krajše obdobje, na primer kratkoročne menice EU z 
zapadlostjo, krajšo od enega leta. Celoten dolg NextGenerationEU bo vrnjen do 
leta 205855. Odplačilo glavnice in s tem povezanih obresti za sredstva, uporabljena 
kot nepovratna sredstva, se bo krilo iz proračuna EU. Posojila iz mehanizma za 
okrevanje in odpornost ter stroške, povezane z izposojanjem sredstev, vključno z 
obrestmi, bodo odplačale države članice, ki bodo prejele posojila56. Do konca 
oktobra 2022 je Komisija izdala za 226 milijard EUR obveznic57 ter izplačala 
81,4 milijarde EUR nepovratnih sredstev in 34,2 milijarde EUR posojil. 

Sodišče trenutno izvaja revizijo o upravljanju dolga v okviru NextGenerationEU s 
strani Komisije. Poročilo bo predvidoma objavljeno leta 2023. 

Obdobje upravičenosti je pri mehanizmu za okrevanje in 
odpornost krajše in ne presega obdobja izvajanja instrumenta 

22 Pri sredstvih iz skladov kohezijske politike za obdobje 2021–2027 je obdobje 
upravičenosti devet let58. Za obdobje 2014–2020 je bilo to obdobje deset let59. Pri 
mehanizmu za okrevanje in odpornost je obdobje upravičenosti krajše, in sicer šest let 
in pol. V tem času je treba doseči dogovorjene mejnike in cilje, z njimi povezana plačila 
pa se lahko izvršijo do konca leta 202660. Obdobje upravičenosti je pri kohezijski politiki 
daljše, poleg tega pa lahko traja tudi po izteku programskega obdobja, kar pri 
                                                             
54 Commission Implementing Decision C(2021) 2502 final establishing the necessary 

arrangements for the administration of the borrowing operations under Council Decision 
(EU, Euratom) 2020/2053 and for the lending operations related to loans granted in 
accordance with Article 15 of the RRF Regulation, člena 4 in 7. 

55 Člen 6 Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2020/2053. 

56 Člen 5(2) Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2020/2053. Člen 15(3) uredbe o mehanizmu za 
okrevanje in odpornost. Člen 220(5)(e) finančne uredbe. 

57 The EU as a borrower – investor relations. 

58 Člen 63(2) uredbe o skupnih določbah. 

59 Člen 65(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah (uredba o skupnih določbah za 
obdobje 2014–2020). 

60 Člen 17(2), člen 18(4)(i) in člen 24(1) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/c2021_2502_en_act_part1_v1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32018R1046
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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mehanizmu za okrevanje in odpornost ni mogoče. Kot pri skladih kohezijske politike pa 
državam članicam do konca obdobja ni treba porabiti vseh razpoložljivih sredstev 
mehanizma za okrevanje in odpornost (glej sliko 5). 

Slika 5 – Obdobja upravičenosti pri skladih kohezijske politike ter 
mehanizmu za okrevanje in odpornost 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi uredb o skupnih določbah za obdobje 2014–2020 in za 
obdobje 2021–2027, o mehanizmu za okrevanje in odpornost ter REACT-EU 

23 Pri kohezijski politiki se lahko odhodki za povračilo prijavijo po zaključku 
programskega obdobja. Zaradi tega prihaja do prekrivanja programskih obdobij: 
obdobje upravičenosti enega programa se razteza v obdobje po začetku naslednjega 
programskega obdobja in lahko ovira pravočasen začetek naslednjega obdobja. 

24 Poleg tega tako dolg časovni okvir otežuje opredelitev potreb po naložbah pri 
pogajanjih o sporazumih o partnerstvu in programih, kar je Sodišče že v preteklosti 
poudarilo61. V izogib temu problemu se lahko programi kohezijske politike, če je to 
utemeljeno, med programskim obdobjem spremenijo62. Za mehanizem za okrevanje in 
odpornost Komisija po koncu leta 2026 ne bo izvrševala izplačil.  

                                                             
61 Posebno poročilo 36/2016: Ocena ureditev za zaključevanje programov na področjih 

kohezije in razvoja podeželja iz obdobja 2007–2013, odstavki 58–64 in 128–130. 

62 Posebno poročilo 24/2021: Financiranje na podlagi smotrnosti na področju kohezijske 
politike: plemenite ambicije, za katere so v obdobju 2014–2020 še vedno obstajale ovire, 
odstavek 82. 

Kohezijska politika 2014–2020

financiranje

Kohezijska politika 2021–2027

REACT-EU

Mehanizem za okrevanje in 
odpornost

NextGenerationEU

februar 
2020

avgust
2026

Obdobje pred sprejetjem zadevne uredbe, za katerega se že izvedeni ukrepi lahko 
retroaktivno financirajo
Dodatno obdobje porabe po zaključku programskega obdobja

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SL.pdf
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Vodenje in upravljanje 

Mehanizem za okrevanje in odpornost ter skladi kohezijske 
politike se upravljajo kot del proračuna EU, vendar je za 
izplačila iz mehanizma za okrevanje in odpornost potrebna 
vključitev Sveta 

Skladi kohezijske politike in nepovratna sredstva iz mehanizma za 
okrevanje in odpornost so del proračuna EU, posojila iz mehanizma za 
okrevanje in odpornost pa niso 

25 Skladi kohezijske politike so del letnega proračuna in zaključnega računa EU63. 
Proračun NextGenerationEU je bil sicer sprejet zunaj večletnega finančnega okvira, 
vendar so nepovratna sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost del letnega 
proračuna in konsolidiranega zaključnega računa EU64. Posojila iz mehanizma za 
okrevanje in odpornost niso del proračuna EU, so pa vključena v konsolidirani zaključni 
račun65. Kljub temu Komisija zaradi transparentnosti v predlogu proračuna predstavlja 
tudi informacije o posojilni komponenti 66. 

Komisija se mora pred izplačilom sredstev iz mehanizma za okrevanje in 
odpornost posvetovati s Svetom 

26 Komisija, natančneje GD REGIO in GD EMPL, si odgovornost za upravljanje skladov 
kohezijske politike deli z državami članicami 67. Pri mehanizmu za okrevanje in 
odpornost je drugače. Upravljata ga namreč projektna skupina za okrevanje in 
odpornost (RECOVER), ki deluje v okviru Generalnega sekretariata, in GD ECFIN 

                                                             
63 Člen 10 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni 

proračun Unije (finančna uredba). 

64 Člen 21(6), člen 83(1)(b)(i) in člen 244(1)(a) finančne uredbe. 

65 Sporočilo Komisije o konsolidiranem zaključnem računu Evropske unije za proračunsko 
leto 2021, COM(2022) 323 final, pojasnilo 2.4.1.1, str. 65. 

66 Evropska komisija, Statement of Estimates for the financial year 2022, str 17. 

67 Člen 7 uredbe o skupnih določbah. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/2021_eu_accounts_adopted_web.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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neposredno68. Komisija notranje usklajuje delo svojih služb, da bi zagotovila skladnost 
med obema instrumentoma. 

27 Za odobritev izplačil v okviru programov kohezijske politike je pristojna in 
odgovorna izključno Komisija. Tudi glede tega so ureditve pri mehanizmu za okrevanje 
in odpornost drugačne. Komisija mora pred sprejetjem sklepa o odobritvi izplačil v 
okviru mehanizma za okrevanje in odpornost predložiti svojo predhodno oceno in 
upoštevati mnenje Ekonomsko-finančnega odbora Sveta. Odbor predstavnikov držav 
članic mora preučiti odločitev Komisije, ki jo lahko s kvalificirano večino razveljavi 69. 

Razrešnica Parlamenta ne zajema posojil iz mehanizma za okrevanje in 
odpornost 

28 Odgovornosti za sklade kohezijske politike so med Parlamentom in Svetom (kot 
proračunskim organom in organom za podelitev razrešnice) ter Komisijo (ki je 
odgovorna za izvrševanje proračuna) strogo ločene. Letni proračun EU odobri 
Parlament v soglasju s Svetom70. Komisija pripravi zaključni račun, za katerega 
odobritev ali „razrešnico” mora zaprositi Parlament. Parlament lahko na priporočilo 
Sveta podeli razrešnico71. Pristojnost Parlamenta za podelitev razrešnice Komisiji velja 
tudi za mehanizem za okrevanje in odpornost72, vendar ne za posojilno komponento. 

                                                             
68 Člen 8 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

69 Člen 24(4) in (5) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

70 Člen 314 PDEU. 

71 Člen 319 PDEU. Člen 261(1) finančne uredbe. 

72 Točka 39 Priloge I k Medinstitucionalnemu sporazumu med Evropskim parlamentom, 
Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju ter novih virih lastnih sredstev, 
vključno s časovnim načrtom za uvedbo novih virov lastnih sredstev. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q1222(01)&from=EN
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Pri izvajanju skladov kohezijske politike ter mehanizma za 
okrevanje in odpornost se uporabljajo različni načini 
upravljanja, kar pomeni dodatno upravno breme 

Kohezijska politika se izvaja v skupnem okviru EU, mehanizem za 
okrevanje in odpornost pa prek nacionalnih sistemov 

29 Pri izvajanju obeh instrumentov v praksi obstajajo jasne razlike. Pristojnosti 
nacionalnih in regionalnih uprav so na primer različne. Sklade kohezijske politike 
izvajajo vse države članice in regije na podlagi okvira, določenega v uredbi o skupnih 
določbah. Mehanizem za okrevanje in odpornost se izvaja prek nacionalnih sistemov, ki 
so po definiciji specifični za vsako državo članico (glej okvir 5). 

Okvir 5 

Odgovornosti uprav držav članic 

Skladi kohezijske politike se izvajajo z deljenim upravljanjem, in sicer prek 
nacionalnih in regionalnih programov. V načrtovanje programov, izvajanje, 
spremljanje in revidiranje je vključenih več sto nacionalnih in regionalnih organov 
v državah članicah. Upravičenci sredstev EU so lahko javna ali zasebna telesa, 
subjekti s pravno osebnostjo ali brez nje ali fizične osebe, odgovorne za začetek ali 
za začetek in izvajanje operacij73. 

Mehanizem za okrevanje in odpornost se izvaja z neposrednim upravljanjem, 
upravičenke pa so države članice 74. Te so hkrati odgovorne za zagotavljanje 
skladnosti s ključnimi načeli dobrega finančnega poslovodenja. Na ravni držav 
članic ima vodilni organ (koordinator mehanizma za okrevanje in odpornost) 
splošno odgovornost in deluje kot enotna kontaktna točka za Komisijo75. Na 
ministrstva ali regije se lahko preneseta izvajanje projektov in poročanje temu 
koordinatorju o njihovem napredku. 

                                                             
73 Člen 2(9) uredbe o skupnih določbah. 

74 Člen 22(1) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

75 Smernice Komisije za načrte za okrevanje in odpornost držav članic (del 1/2), SWD(2021) 12 
final, str. 46. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Za vzporedno izvajanje obeh sistemov so potrebna dodatna upravna 
prizadevanja na nacionalni ravni 

30 Izvajanje mehanizma za okrevanje in odpornost vzporedno s skladi kohezijske 
politike lahko poveča težave z upravno zmogljivostjo. V polovici držav članic v vzorcu 
Sodišča so za oblikovanje in izvajanje skladov kohezijske politike in tudi mehanizma za 
okrevanje in odpornost odgovorni isti organi 76. V teh primerih se zmogljivosti, ki so jih 
nacionalni organi razvili za izvajanje skladov kohezijske politike, lahko uporabljajo tudi 
za mehanizem za okrevanje in odpornost. Te ureditve pripomorejo tudi k blaženju 
tveganja dvojnega financiranja. 

31 Dve državi članici v vzorcu Sodišča (Italija in Romunija) sta v svoje načrte za 
okrevanje in odpornost vključili posebne ukrepe in tako obravnavali vprašanja v zvezi z 
upravno zmogljivostjo. Poleg tega so nekatere države članice v vzorcu (Italija, Romunija 
in Francija) Sodišče obvestile, da nameravajo za izvajanje mehanizma za okrevanje in 
odpornost zaposliti dodatne uslužbence (glej okvir 6). 

Okvir 6 

Ukrepi v zvezi z upravno zmogljivostjo v Italiji 

Italija, ena največjih prejemnic sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, 
REACT-EU in skladov kohezijske politike, načrtuje številne ukrepe za povečanje 
upravne zmogljivosti: 

— vzpostavitev nove tehnične in operativne podporne storitve, s katero se 
zagotovi skupina večdisciplinarnih strokovnjakov iz različnih javnih organov, ki 
jih lahko centralne, regionalne in lokalne uprave, vključene v mehanizem za 
okrevanje in odpornost, zaprosijo za strokovno pomoč, 

— uvedbo ukrepov za poenostavitev in pospešitev oddaje in izvajanja javnih 
naročil v nacionalno zakonodajo, 

— zaposlitev 2 800 javnih uslužbencev za organe, ki sodelujejo pri izvajanju 
skladov EU. 

                                                             
76 Med državami članicami v vzorcu Sodišča so to Španija, Romunija in Slovenija. 
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32 Tehnična pomoč je predvidena v okviru obeh instrumentov, vendar v različnih 
oblikah. Pri skladih kohezijske politike lahko države članice tehnično pomoč uporabljajo 
za pripravo, usposabljanje, upravljanje, spremljanje, vrednotenje, prepoznavnost in 
komuniciranje 77. Najvišji možni znesek tehnične pomoči za obdobje 2021–2027 znaša 
približno 14 milijard EUR. Poleg tega lahko države članice za oba instrumenta 
uporabljajo Instrument za tehnično podporo78 s skupnim proračunom v višini 
864 milijonov EUR, s katerim se zagotavlja podpora javni upravi pri oblikovanju, razvoju 
in izvajanju reform ter pri pripravi naložb. 

  

                                                             
77 Člen 36 uredbe o skupnih določbah. 

78 Uredba (EU) 2021/240 o vzpostavitvi Instrumenta za tehnično podporo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0240&qid=1642846530461&from=en
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Načrtovanje porabe 

Pri mehanizmu za okrevanje in odpornost je načrtovanje 
programov bolj centralizirano 

Mehanizem za okrevanje in odpornost temelji na enem programskem 
dokumentu za vsako državo članico in na ravni EU je zanj potrebna 
odobritev Sveta 

33 Načrtovanje programov mehanizma za okrevanje in odpornost temelji na enem 
dokumentu za vsako državo članico. V tem dokumentu, tj. načrtu za okrevanje in 
odpornost, so podrobno opisane naložbe in reforme, ki se podpirajo z nepovratnimi 
sredstvi in, kadar je to primerno, posojili v okviru mehanizma za okrevanje in 
odpornost. Dokument oceni Komisija, ki pripravi predlog izvedbenega sklepa Sveta o 
določitvi zavezujočega sklopa ukrepov, z njimi povezanih mejnikov in ciljev, ki jih je 
treba doseči, ter števila in višine obrokov. Ko je izvedbeni sklep Sveta sprejet, ga 
dopolnijo operativne ureditve, ki obravnavajo vprašanja tehničnega izvajanja79, 
sporazume o financiranju, na katerih temeljijo proračunske obveznosti 80, in po potrebi 
posojilne pogodbe 81. 

34 Pri skladih kohezijske politike vsaka država članica podpiše sporazum o 
partnerstvu s Komisijo, ki določa strateško usmeritev financiranja in ureditve za 
njegovo uporabo82. Vsebuje podrobnosti o nacionalnih ali regionalnih programih, 
namenjenih reševanju glavnih izzivov, s katerimi se srečuje država ali regija83. Komisija 
sprejme izvedbene akte in tako odobri sporazum o partnerstvu in tudi programe 84. 

                                                             
79 Člen 18(1) in člen 20(6) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

80 Člen 23 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. Člen 7(3) finančne uredbe. 

81 Člen 15 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

82 Člen 10(1) uredbe o skupnih določbah. 

83 Člen 22(3) uredbe o skupnih določbah. 

84 Člen 12(4) in člen 23(4) uredbe o skupnih določbah. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN


 31 

 

35 Na sliki 6 je povzet proces ocenjevanja in odobritve za načrtovanje porabe. 

Slika 6 – Proces načrtovanja porabe 

PROCES KOHEZIJSKA POLITIKA 
MEHANIZEM ZA 
OKREVANJE IN 
ODPORNOST 

OBLIKOVANJE 

Države članice pripravijo 
svoje programske 
dokumente. 

Več nacionalnih in 
regionalnih kontaktnih 
točk v državah članicah; 
odgovorna generalna 
direktorata: GD REGIO in 
GD EMPL. 

En subjekt v vsaki državi 
članici, ki deluje kot 
nacionalni koordinator in 
kontaktna točka za 
Komisijo. Pristojna organa 
znotraj Komisije: 
RECOVER in GD ECFIN. 

   
PREDLOŽITEV 

Države članice 
predložijo svoje 
programske dokumente 
Komisiji. 

En sporazum o partnerstvu 
na nacionalni ravni in en ali 
več programov (nacionalni 
ali regionalni). 

En glavni programski 
dokument, tj. načrt za 
okrevanje in odpornost. 

   

OCENA 

Komisija programske 
dokumente oceni in o 
njih razpravlja z vsako 
državo članico. 

Pripombe (za sporazum o 
partnerstvu in programe) 
se predložijo v treh 
mesecih. 

Proces ocenjevanja se 
konča v dveh mesecih, 
vendar se ta rok lahko 
podaljša. 
Svet te dokumente 
odobri v enem mesecu. 

   

SPREJETJE 

Programski dokumenti so 
sprejeti. 

Komisija sprejme sporazum 
o partnerstvu v štirih 
mesecih, program pa v 
petih mesecih od njune 
uradne predložitve, in sicer 
z izvedbenima aktoma. 

Komisija jih potrdi in Svet 
jih sprejme z izvedbenim 
sklepom Sveta. 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi uredbe o skupnih določbah in uredbe o mehanizmu za 
okrevanje in odpornost 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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36 Za spremembo programov kohezijske politike sta potrebni le ocena in odobritev 
Komisije 85. Za spremembo načrtov za okrevanje in odpornost je poleg ocene Komisije 
potrebna tudi odobritev Sveta86. Tako se vzpostavi zaščitni ukrep za zagotovitev, da 
države članice nameravajo izpolniti svoje zaveze, določene v načrtih za okrevanje in 
odpornost. Sodišče je že v preteklosti ugotovilo, da med izvajanjem pogosto pride do 
sprememb programov kohezijske politike, vključno s prerazporeditvami proračunskih 
sredstev v okviru omejitev, ki jih omogoča uredba o skupnih določbah87. 

Načelo partnerstva kohezijske politike ni osnovni pogoj za mehanizem za 
okrevanje in odpornost 

37 Pri skladih kohezijske politike morajo države članice uporabljati načelo 
partnerstva skladno z Evropskim kodeksom dobre prakse za partnerstvo88. Regionalni, 
lokalni in mestni javni organi, organizacije civilne družbe ter ekonomski in socialni 
partnerji lahko prispevajo k pripravi sporazumov o partnerstvu ter k pripravi, izvajanju 
in vrednotenju vsakega programa89. S tem naj bi se zagotovilo, da se pri skladih 
upoštevajo potrebe in izzivi, ki so bili predstavljeni. 

38 Za mehanizem za okrevanje in odpornost je ta postopek drugačen. Pri pripravi 
načrtov za okrevanje in odpornost se morajo nacionalni organi posvetovati z lokalnimi 
in regionalnimi organi, socialnimi partnerji, civilno družbo in mladinskimi 
organizacijami le v tolikšni meri, kot se zahteva na podlagi nacionalne zakonodaje. 
Postopek posvetovanja je povzet v načrtih za okrevanje in odpornost90. 

                                                             
85 Člen 13(4) in člen 24(4) uredbe o skupnih določbah. 

86 Člen 21(2) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

87 Posebno poročilo 24/2021, odstavki 53–57 in 120. 

88 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 240/2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za 
partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov. 

89 Člen 8 uredbe o skupnih določbah. 

90 Člen 18(4)(q) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0240&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Različna pristopa k ocenjevanju programskih dokumentov 

Ocena osnutkov načrtov za okrevanje in odpornost, ki jo je pripravila 
Komisija, temelji na vnaprej določenih merilih 

39 Komisija v okviru kohezijske politike oceni, ali so sporazumi o partnerstvu in 
programi skladni z uredbo o skupnih določbah in ustreznimi pravili za posamezne 
sklade 91. Pri mehanizmu za okrevanje in odpornost pa izvede predhodno oceno, v 
kateri uporabi 11 širokih in splošnih kvalitativnih meril, na primer ali načrt za okrevanje 
in odpornost predstavlja celovit in ustrezno uravnotežen odziv na gospodarske in 
socialne razmere ter ali so skupni ocenjeni stroški skladni z načelom stroškovne 
učinkovitosti in sorazmerni s pričakovanim nacionalnim ekonomskim in socialnim 
učinkom92. 

40 Sodišče je že v preteklosti ugotovilo, da ima Komisija na voljo nekoliko prožnosti 
pri razlagi in ocenjevanju teh meril in da je za to nujno potrebna kvalitativna presoja93. 
V nedavno objavljenem poročilu je preučilo oceno načrtov za okrevanje in odpornost, 
ki jo je izvedla Komisija, za vzorec držav članic. Ugotovilo je, da je bila ocena glede na 
kompleksnost postopka in časovne omejitve na splošno ustrezna. Vendar je ugotovilo 
številne slabosti, tveganja in področja, ki jim je v prihodnje treba nameniti pozornost, 
na primer porazdelitev plačil, ki je rezultat pogajanj, mejniki in cilji, ki niso dovolj jasni, 
ter sistemi za spremljanje in kontrolo, ki v času, ko je bila ocena izvedena, še niso bili v 
celoti vzpostavljeni 94. 

41 Razlikujejo se tudi zahteve glede transparentnosti. Ocene sprejetih načrtov za 
okrevanje in odpornost, ki jih opravi Komisija, so javno dostopne 95, ocene sporazumov 
o partnerstvu in programi kohezijske politike pa se pošljejo samo zadevnim 
nacionalnim in regionalnim organom. 

                                                             
91 Člen 12(1) in člen 23(1) uredbe o skupnih določbah. 

92 Člen 19(3)(a) in člen 19(3)(i) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

93 Mnenje št. 6/2020, odstavek 44. 

94 Posebno poročilo 21/2022, odstavka 112 in 113. 

95 Povzetek ocene načrtov za okrevanje in odpornost, ki ga je pripravila Komisija, je na voljo 
tukaj. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_SL.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_sl#national-recovery-and-resilience-plans
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Obseg ocene, ki jo opravi Komisija, se med instrumentoma razlikuje 

42 V smernicah Komisije za boljše pravno urejanje 96 je določenih pet meril: 
uspešnost, učinkovitost, ustreznost, skladnost in dodana vrednost EU. Štiri od teh se 
uporabljajo za oceno načrtov za okrevanje in odpornost v okviru mehanizma za 
okrevanje in odpornost ter sporazumov o partnerstvu in programov v okviru kohezijske 
politike. Obseg ocene, ki jo opravi Komisija, pa je za vsak instrument drugačen (glej 
sliko 7). 

                                                             
96 Delovni dokument služb Komisije, Better regulation Guidelines, SWD(2021) 305 final, str. 23 

in 26. 
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Slika 7 – Obseg ocene  

MERILO KOHEZIJSKA POLITIKA 
MEHANIZEM ZA 
OKREVANJE IN 
ODPORNOST 

USPEŠNOST 

Člen 11(1)(b) uredbe o 
skupnih določbah 
Člen 19(3)(g) uredbe o 
mehanizmu za okrevanje 
in odpornost in merilo 2.7 
iz Priloge V k tej uredbi 

V sporazumu o partnerstvu 
so opisani glavni rezultati, 
ki so predvideni za vsak 
sklad, in pričakovani 
prispevek k izbranim ciljem 
politike. 

Načrt za okrevanje in 
odpornost naj bi imel trajen 
učinek na področju 
strukturnih sprememb v 
upravi ali politikah. 

   
UČINKOVITOST 

Člen 11(1)(c) in 
člen 22(3)(g) uredbe o 
skupnih določbah 

Člen 19(3)(i) uredbe o 
mehanizmu za okrevanje 
in odpornost in merilo 2.9 
iz Priloge V k tej uredbi 

Pri predlagani predhodni 
dodelitvi finančnih sredstev 
se upoštevajo pravila o 
tematski osredotočenosti in 
zagotavljajo podatki po 
ciljih politik na nacionalni in 
regionalni ravni. 

Ocenjeni skupni stroški so 
razumni in verjetni. 
Podpora se na regionalni 
ravni ne preučuje. 

   

USTREZNOST 

Člen 22(3)(a) uredbe o 
skupnih določbah 

Člen 19(3)(c) uredbe o 
mehanizmu za okrevanje 
in odpornost in merilo 2.3 
iz Priloge V k tej uredbi 

Glavni izzivi, ki jih je treba 
obravnavati, izhajajo iz 
gospodarskih, socialnih in 
teritorialnih razlik. 

Načrt za okrevanje in 
odpornost prispeva k 
ekonomski, socialni in 
institucionalni odpornosti 
države članice z zmanjšanjem 
ekonomske ranljivosti za 
pretrese ter povečanjem 
zmogljivosti gospodarskih in 
socialnih struktur in institucij 
za prilagajanje pretresom in 
odpornost nanje. 

   
SKLADNOST 

Člen 5(3) in člen 11(1)(b) 
uredbe o skupnih 
določbah 

Člen 19(3)(k) uredbe o 
mehanizmu za okrevanje 
in odpornost in merilo 
2.11 iz Priloge V k tej 
uredbi 

Usklajevanje in skladnost 
med skladi ter med 
nacionalnimi in 
regionalnimi programi, 
dopolnjevanja in sinergije z 
drugimi instrumenti EU 
(vključno z mehanizmom za 
okrevanje in odpornost) za 
vsak izbrani cilj politike. 

Notranja skladnost ukrepov, 
vključenih v načrt za 
okrevanje in odpornost, tj. 
predlagani ukrepi se 
medsebojno krepijo in 
dopolnjujejo. 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi uredbe o skupnih določbah in uredbe o mehanizmu za 
okrevanje in odpornost 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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43 Države članice morajo Komisiji predložiti ocene stroškov za ukrepe, vključene v 
načrte za okrevanje in odpornost. Komisija v oceni teh načrtov preveri razumnost in 
verjetnost teh ocen stroškov ter preuči, ali bo predlagana podpora dopolnjevala drugo 
financiranje EU97. Preveri tudi, ali bo podpora nadomestila tekoče nacionalne 
odhodke 98. Da bi se lahko pripravile širše ocene o ravni naložb, so morale države 
članice vsako leto v obdobju 2017–2019 predložiti povprečno raven nacionalnih javnih 
odhodkov za naložbe, podobne tistim iz načrtov za okrevanje in odpornost99. 

44 V kohezijski politiki je bila dodana vrednost EU ocenjena v skladu s konceptom 
dodatnosti, tj. zahtevo, da skladi kohezijske politike ne smejo nadomestiti tekočih 
nacionalnih odhodkov100. Toda zahteva, da države članice to dokažejo, je bila od 
leta 2007 postopoma odpravljena. Komisija v obdobju 2021–2027 pri ocenjevanju 
sporazumov o partnerstvu in programov ne bo več preverjala dodatnosti (glej okvir 7). 

                                                             
97 Člen 9 in člen 19(3)(i) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost ter merilo 2.9 iz 

Priloge V k tej uredbi. 

98 Člen 5(1) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

99 SWD(2021) 12, del 1/2, str. 55. 

100 Člen 95(2) uredbe o skupnih določbah za obdobje 2014–2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=en
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Okvir 7 

Zahteva glede dodatnosti v okviru kohezijske politike 

V obdobju 2007–2013 so morale države članice z regijami, zajetimi v cilj 
„konvergenca”, tj. tiste, katerih BDP na prebivalca je bil nižji od 75 % povprečja EU, 
v vseh zadevnih regijah ohranjati enako raven javnih ali primerljivih strukturnih 
izdatkov101. 

V obdobju 2014–2020 se je štelo, da je zahteva glede dodatnosti izpolnjena, če so 
države članice na nacionalni ravni v celotnem obdobju ohranile enako raven javnih 
strukturnih izdatkov. Regionalne ravni izdatkov niso bile navedene. Ta zahteva se 
je preverjala samo za tiste države članice, katerih manj razvite regije so zajemale 
vsaj 15 % njihovega celotnega prebivalstva, in sicer pod nekaterimi pogoji 102. 

Za obdobje 2021–2027 je Komisija kot ukrep za poenostavitev opustila zahtevo, da 
države članice pri programih dokazujejo dodatnost103. 

Vzporedno načrtovanje programov za sklade kohezijske politike 
in mehanizem za okrevanje in odpornost pomeni posebne izzive 
za države članice 

Dve tretjini načrtov za okrevanje in odpornost sta bili sprejeti v šestih 
mesecih, pri pripravi programov kohezijske politike in pogajanjih o njih 
pa so bile še večje zamude kot v prejšnjih obdobjih 

45 V prejšnjih obdobjih večletnega finančnega okvira so se pogajanja Komisije o 
sporazumih o partnerstvu in programih zavlekla in nikoli niso bila zaključena pred 
koncem prvega leta večletnega finančnega okvira. Do teh zamud je prišlo zaradi 
poznega sprejetja svežnja o večletnem finančnem okviru in posledično zamude pri 

                                                             
101 Člen 15(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za 

regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 1260/1999. 

102 Člen 95(4) uredbe o skupnih določbah za obdobje 2014–2020. 

103 80 ukrepov za poenostavitev v kohezijski politiki 2021–2027, ukrep št. 16, str. 3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1083&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=en
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/factsheets/2018/simplification-handbook-80-simplification-measures-in-cohesion-policy-2021-2027_sl
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sprejetju svežnja kohezijske politike, ki je osnovni pogoj za načrtovanje programov na 
ravni držav članic104. 

46 V obdobju 2021–2027 so bile zamude še daljše: kot je Sodišče že v preteklosti 
poročalo, so bile uredba o skupnih določbah in uredbe za posamezne sklade sprejete 
sredi leta 2021, tj. šest mesecev po začetku obdobja večletnega finančnega okvira105. 
Organi upravljanja so bili vključeni tudi v načrtovanje programov REACT-EU in izvajanje 
drugih izrednih ukrepov, kot so mehanizem za okrevanje in odpornost, naložbeni 
pobudi v odziv na koronavirus (CRII in CRII+) 106 ter kohezijski ukrepi za begunce v 
Evropi (CARE in CARE+) 107. To pomeni, da so bile njihove upravne zmogljivosti še bolj 
razpršene. Priprava sporazumov o partnerstvu in programov ter pogajanja o njih s 
Komisijo so bili zato v letu 2021 v skoraj vseh državah članicah bistveno upočasnjeni. 
Posledica te zamude je med drugim to, da bodo morale države članice sredstva 
kohezijske politike, ki so jim bila dodeljena za večletni finančni okvir za obdobje 2021–
2027, črpati v krajšem časovnem okviru. Sodišče je že v preteklosti ugotovilo, da se 
vzorci črpanja med državami članicami razlikujejo108 in da so pri črpanju sredstev 
kohezijske politike za obdobje 2014–2020 zamude 109. 

                                                             
104 Posebno poročilo 17/2018: Ukrepi Komisije in držav članic v zadnjih letih programskega 

obdobja 2007–2013 so obravnavali slabo črpanje sredstev, vendar so bili premalo 
osredotočeni na rezultate, odstavki 14–18 in 83. 

105 Letni poročili za leto 2021, odstavek 2.6. Letni poročili za leto 2020, odstavka 2.24 in 2.25. 
Posebno poročilo 14/2021: Sodelovanje v okviru programa Interreg: potencial čezmejnih 
regij Evropske unije še ni v celoti izkoriščen, odstavek 92. Posebno poročilo 24/2021, 
odstavka 83 in 124. 

106 Uredba (EU) 2020/460 o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013 in (EU) 
št. 508/2014 glede posebnih ukrepov za mobilizacijo naložb v zdravstvenih sistemih držav 
članic in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus). Uredba (EU) 2020/558 o spremembi uredb (EU) 
št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-
19. 

107 Uredba (EU) 2022/562 o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 223/2014 v zvezi s 
kohezijskim ukrepom za begunce v Evropi (CARE). Uredba (EU) 2022/613 o spremembi 
uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 223/2014 v zvezi z večjim predhodnim financiranjem iz 
virov REACT-EU in uvedbo stroškov na enoto. 

108 Letni poročili za leto 2021, odstavek 2.16. Posebno poročilo 17/2018, odstavka 27 in 28. 

109 Letni poročili za leto 2021, odstavek 2.26. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0460&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0562&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0613&qid=1654265647043&from=en
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_SL.pdf
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47 Pri mehanizmu za okrevanje in odpornost sta načrtovanje programov in sprejetje 
potekala hitreje. V šestih mesecih med februarjem (ko je bila sprejeta uredba o 
mehanizmu za okrevanje in odpornost) in julijem 2021 je bilo sprejetih 18 načrtov za 
okrevanje in odpornost110. Ta hiter zaključek pogajanj je bil načrtovan, saj je bil cilj 
mehanizma za okrevanje in odpornost odziv na akutno in neizbežno krizo. Poleg tega je 
lahko Komisija zaradi manjšega števila programskih dokumentov pri mehanizmu za 
okrevanje in odpornost – v primerjavi s skoraj 400 sporazumi o partnerstvu ter 
nacionalnimi in regionalnimi programi – pravočasno zaključila oceno (glej okvir 8). 

Okvir 8 

Stanje glede sprejetja in izvajanja 

Do oktobra 2022: 

— Svet je sprejel 26 načrtov za okrevanje in odpornost, kar je osem več kot do 
julija 2021. Ostal je še madžarski, ki ga je Komisija še vedno ocenjevala, 

— Komisija in države članice so podpisale 17 operativnih ureditev, 

— 12 zahtevkov za plačilo je bilo že potrjenih in izplačanih, pri čemer je Komisija 
predvidevala, da bo v letu 2022 izplačanih približno 32 % zneskov nepovratnih 
sredstev111, 

— v naslednjih mesecih bodo nekatere države članice zaradi prilagoditve najvišje 
dodelitve nepovratnih sredstev junija 2022 spremenile svoje načrte za 
okrevanje in odpornost ter jih ponovno predložile Komisiji v potrditev in 
Svetu v sprejetje (glej okvir 3). 

                                                             
110 Belgija, Češka, Danska, Nemčija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Hrvaška, Italija, Ciper, 

Latvija, Litva, Luksemburg, Avstrija, Portugalska, Slovenija in Slovaška. 

111 Na podlagi podatkov iz dokumenta Komisije Statement of Estimates for the financial year 
2022, str. 34. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
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Za primerjavo: stanje pri skladih kohezijske politike: 

— Komisija je za obdobje 2021–2027 v okviru pregleda odobrila 23 od 27 
sporazumov o partnerstvu in 185 od 390 programov, 

— za obdobje 2021–2027 še ni bil predložen noben zahtevek za vmesno plačilo. 
V letu 2022 plačila predhodnega financiranja pomenijo večino zneska, ki naj 
bi bil plačan, 

— Komisija je izvršila plačila, ki ustrezajo 72 % sredstev za obdobje 2014–2020. 
Nizozemska, Danska in Hrvaška so počrpale manj kot 58 % svojih dodelitev 
(vključno z REACT-EU), Belgija, Nemčija, Italija, Malta, Slovaška in Španija pa 
manj kot 65 %. 

Usklajevanje sočasnega izvajanja obeh instrumentov in preprečevanje 
tveganja dvojnega financiranja sta del načrtovanja programov 

48 Države članice so morale v svojih načrtih za okrevanje in odpornost opisati, kako 
bodo uskladile vzporedno izvajanje obeh instrumentov, in pri tem upoštevati zadevne 
zneske, razpoložljivost in časovni razpored zrelih projektov ter raven, na kateri je z 
institucionalnim in pravnim okvirom določena odgovornost za izvajanje reforme ali 
naložbe 112. To je tudi zahteva za sporazume o partnerstvu in programe v okviru 
kohezijske politike. 

49 Dopolnjevanja in sinergije se dosežejo bodisi s financiranjem različnih operacij, ki 
se medsebojno nadgrajujejo, bodisi z uporabo obeh instrumentov za financiranje 
različnih elementov iste operacije. V večini primerov so bili opisi v nacionalnih načrtih 
za okrevanje in odpornost splošni in kratki, deloma zato, ker sporazumi o partnerstvu 
in programi za obdobje 2021–2027 še niso bili pripravljeni. Zato so morali nacionalni 
organi vsebino svojih načrtov za okrevanje in odpornost upoštevati v svojih sporazumih 
o partnerstvu na področju kohezijske politike za obdobje 2021–2027. To je bilo lažje za 
države članice, ki so predhodno vzpostavile strateški okvir za razmejitev (glej okvir 9). 

                                                             
112 SWD(2021) 12, del 1/2, str. 43. 
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Okvir 9 

Okvir za razmejitev v Franciji 

Da bi se analizirala morebitna prekrivanja med mehanizmom za okrevanje in 
odpornost ter skladi kohezijske politike za obdobje 2021–2027 ter da bi se 
pojasnilo, katere vrste naložb naj bi se financirale iz katerega sklada, so francoski 
organi glede na navedbe, predložene Sodišču, vzpostavili okvir za razmejitev, ki je 
bil pozneje objavljen v navodilih113. 

Kot osnova so bila uporabljena štiri glavna merila: 

— časovno merilo, pri katerem se sredstva črpajo zaporedno: najprej z uporabo 
mehanizma za okrevanje in odpornost ali preostalih sredstev iz obdobja 
2014–2020, vključno z REACT-EU, in nato skladov kohezijske politike za 
obdobje 2021–2027, 

— tematsko merilo, pri katerem se sredstva črpajo glede na zajete teme, ki 
izpolnjujejo pogoje upravičenosti, 

— merilo v zvezi z upravičencem, pri katerem se mehanizem za okrevanje in 
odpornost uporablja za specifične vrste upravičencev, 

— teritorialno merilo, pri katerem se sredstva mehanizma za okrevanje in 
odpornost in kohezijske politike dodeljujejo posameznim območjem v skladu 
s predhodno izbranimi naložbenimi prioritetami po geografskih območjih. 

Obstoj takega okvira sicer ne pomeni, da ni več potrebe po nadaljnjem 
usklajevanju med izvajanjem na regionalni in projektni ravni, vendar prispeva 
k določitvi glavnih načel. 

50 Komisija je morala v svoji oceni načrtov za okrevanje in odpornost preučiti 
dopolnjevanje in usklajevanje z drugimi skladi EU114. V operativnih ureditvah, ki se v 
okviru mehanizma za okrevanje in odpornost sklenejo z vsako državo članico, je 
določeno tudi, da se v vsaki državi članici organizira letni dogodek, na katerem se 
razpravlja o izvajanju načrta za okrevanje in odpornost in tudi drugih programov EU115. 

                                                             
113 Navodila, ki so jih objavili francoski organi, so na voljo tukaj. 

114 SWD(2021) 12, del 1/2, str. 44. 

115 Poročilo Komisije o izvajanju mehanizma za okrevanje in odpornost, COM(2022) 75, str. 7 in 
57. 

https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/guide_frr_cohesion_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/document_travail_service_part1_v2_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1670920546769&from=EN
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51 Operacija se lahko financira iz obeh instrumentov, vendar le, če se isti stroški 
krijejo samo enkrat in če se iz mehanizma za okrevanje in odpornost ne krije obvezno 
nacionalno sofinanciranje projektov kohezijske politike116. Vse države članice, s 
katerimi se je Sodišče posvetovalo, so poročale, da so to tveganje upoštevale in 
sprejele ukrepe za njegovo ublažitev. Komisija je morala predhodno oceniti, ali načrti 
za okrevanje in odpornost vsebujejo take ukrepe 117. 

Na črpanje sredstev kohezijske politike bo vplival mehanizem za 
okrevanje in odpornost, pa tudi drugi dejavniki 

52 Po sprejetju mehanizma za okrevanje in odpornost lahko države članice za 
ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo porabijo bistveno več sredstev za naložbe 
kot prej. Šest držav lahko porabi vsaj dvakrat več kot v obdobju 2014–2020118, sedem 
vsaj trikrat več119, dve državi, tj. Luksemburg in Nizozemska, pa sedemkrat več. 

53 V obdobju 2014–2020 sta ESRR in Kohezijski sklad zagotovila sredstva v višini 
približno 10 % skupnih javnih naložb v vseh 27 državah članicah EU. V desetih državah 
članicah120 so sredstva iz ESRR in Kohezijskega sklada pomenila več kot tretjino vseh 
javnih naložb121. Za te države članice bo v obdobju 2021–2027 še posebej težko 
počrpati precej več sredstev EU122. 

                                                             
116 Člen 9 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. SWD(2021) 12, del 1/2, str. 42. 

117 Člen 19(3)(j) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost in merilo 2.10 iz Priloge V k tej 
uredbi. 

118 Bolgarija, Nemčija, Irska, Grčija, Ciper in Finska. 

119 Belgija, Danska, Španija, Francija, Italija, Avstrija in Švedska. 

120 Bolgarija, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Portugalska, Romunija in 
Slovaška. 

121 Evropska Komisija, osmo kohezijsko poročilo, str. 243. 

122 Letno poročilo za leto 2016, odstavka 2.24 in 2.25. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2022/eighth-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-SL.pdf
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54 Kot je Sodišče že v preteklosti poročalo, se pritisk za črpanje sredstev poveča 
proti koncu obdobja upravičenosti 123. Zaradi tega se lahko manj pozornosti namenja 
dodani vrednosti naložb, morda na račun upoštevanja nekaterih pravil o upravičenosti 
in doseganja dobrega razmerja med kakovostjo in ceno124. Vendar so se za obdobje 
2021–2027 številni vidiki spremenili in lahko nekoliko ublažijo izzive pri črpanju 
sredstev kohezijske politike. 

— Obsežni infrastrukturni projekti se pogosto financirajo v več zaporednih obdobjih. 
To je pogosto nujno zaradi časa, ki je potreben za začetek delovanja takih 
projektov. Toda kot je Sodišče že v preteklosti navedlo, je to lahko tudi posledica 
zamud pri načrtovanju in gradnji 125. Po letu 2026 se izplačila iz mehanizma za 
okrevanje in odpornost državam članicam ne bodo več izplačevala. Če določena 
naložba mehanizma za okrevanje in odpornost ne bo zaključena in bo potrebno 
dodatno financiranje, se bo to lahko zagotovilo s programi kohezijske politike. To 
prav tako kaže na potrebo po usklajenosti pri načrtovanju programov obeh 
instrumentov. 

— Na podlagi uredbe o skupnih določbah lahko države članice do 5 % svojih začetnih 
nacionalnih dodelitev vsakega sklada kohezijske politike prerazporedijo v kateri 
koli drug instrument v okviru neposrednega ali posrednega upravljanja, vključno z 
načrti za okrevanje in odpornost. Pri tem se upoštevajo tudi morebitne 
prerazporeditve 126 v program InvestEU na ravni sporazumov o partnerstvu ali s 
spremembami programa. Komisija je maja 2022 predlagala povečanje tega deleža 

                                                             
123 Hiter pregled primera iz leta 2019: Natančnejši pregled neporavnanih obveznosti v 

proračunu EU, april 2019, odstavki 20 in 34–39. Posebno poročilo 17/2018, odstavki 20 in 
21 ter 83 in 84. 

124 Posebno poročilo 17/2018, odstavka 15 in 87. 

125 Pregled 05/2021: Okvir EU za velike projekte prometne infrastrukture: mednarodna 
primerjava, odstavka 52 in 53, str. 27. Posebno poročilo 10/2020: Prometna infrastruktura v 
EU: za pravočasno doseganje učinkov omrežja bi bilo treba megaprojekte izvajati hitreje, od 
stavki 45–48 in 84–86. 

126 https://investeu.europa.eu/index_en  

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=49618
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_SL.pdf
https://investeu.europa.eu/index_en
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pod določenimi pogoji na 12,5 %127 kot enega od ukrepov REPowerEU128. Sodišče 
je o tem predlogu dalo mnenje 129. 

— Mehanizem za okrevanje in odpornost ter skladi kohezijske politike za obdobje 
2021–2027 se bodo izvajali v kontekstu višjih cen zaradi inflacije. Kar zadeva 
mehanizem za okrevanje in odpornost, bo to povzročilo dodaten pritisk na države 
članice, da nadzorujejo stroške ali da za dokončanje naložb in reform mehanizma 
za okrevanje in odpornost namenijo dodatna nacionalna sredstva. Kar zadeva 
sklade kohezijske politike, financiranje na splošno temelji na dejansko nastalih 
stroških. Ker se bodo povečani stroški delno krili iz proračuna EU, bo to verjetno 
privedlo do višje stopnje črpanja sredstev. 

  

                                                             
127 Sporočilo Komisije o načrtu REPowerEU, COM(2022) 230 final, točka 4.3. 

128 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_20_12  

129 Mnenje 04/2022 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe 
(EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornostter spremembi 
Uredbe (EU) 2021/1060, Uredbe (EU) 2021/2115, Direktive 2003/87/ES in Sklepa (EU) 
2015/1814 [2022/0164 (COD)]. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_22_3131
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_SL.pdf
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Pogoji za izvrševanje plačil 

Financiranje mehanizma za okrevanje in odpornost ni povezano 
s stroški 

Z mehanizmom za okrevanje in odpornost se financirajo reforme in 
naložbe na podlagi doseganja mejnikov in ciljev 

55 V finančni uredbi so določene tri oblike finančne podpore EU130: 

— povračilo dejansko nastalih stroškov vključuje sredstva EU, ki se povrnejo na 
podlagi dejanskih stroškov, ki jih je imel upravičenec. Te stroške je treba utemeljiti 
z dokazili, 

— možnosti poenostavljenega obračunavanja stroškov, na podlagi katerih se 
odhodki povrnejo po vnaprej izračunani stopnji. Pri standardnih lestvicah stroškov 
na enoto in pavšalnih zneskih so plačila lahko povezana z izložki, vendar ne nujno 
z rezultati 131, 

— model financiranja, ki ni povezano s stroški, pri katerem se sredstva EU za 
operacijo zagotovijo takrat, ko so doseženi rezultati ali izpolnjeni pogoji, ki so bili 
predhodno določeni v zakonodaji. Financiranje, ki ni povezano s stroški, je bilo 
uvedeno leta 2018, ko je bila revidirana finančna uredba. 

56 Model financiranja, ki ni povezano s stroški, je za mehanizem za okrevanje in 
odpornost obvezen: podpira države članice pri izvajanju reform in naložb, vendar 
izključno na podlagi doseganja mejnikov in ciljev. Ne uporablja se za posamezne 
operacije, za katere lahko države članice v skladu s svojimi nacionalnimi pravili izberejo 
kateri koli ustrezen model financiranja. Doseganje mejnikov in ciljev je edino merilo za 
odobritev plačila132. 

                                                             
130 Člen 125(1) finančne uredbe. 

131 Posebno poročilo 24/2021, odstavek 90. 

132 Uvodna izjava 18 ter člen 4(2) in člen 24(3) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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57 Pred predložitvijo prvega zahtevka za plačilo Komisija in posamezne države 
članice sklenejo operativne ureditve. To so dokumenti, ki vsebujejo podrobnosti o tem, 
kako se bo izvedbeni sklep Sveta spremljal in katere dokaze o dosegi vseh mejnikov in 
ciljev je treba predložiti Komisiji133. Komisija mora pred vsakim izplačilom sredstev iz 
mehanizma za okrevanje in odpornost oceniti, ali je država članica zadovoljivo izpolnila 
vse mejnike in cilje, povezane z določenim zahtevkom za plačilo134. Poleg tega mora 
država članica Komisiji dati zagotovilo, da je sprejela ukrepe za zaščito finančnih 
interesov EU. Vendar Komisija tega pred odobritvijo izplačila ne preverja. Šele pozneje 
izvaja naknadna preverjanja in revizije na podlagi vzorca v državah članicah. 

58 Operativne ureditve pripravita Komisija in zadevna država članica. Uredba o 
mehanizmu za okrevanje in odpornost zagotavlja le omejene informacije o njihovi 
vsebini. Komisija je pripravila predlogo za operativne ureditve, vendar jo je izdala šele 
oktobra 2021, ko je bila večina izvedbenih sklepov Sveta že sprejeta. 

59 Komisija namerava model financiranja iz mehanizma za okrevanje in odpornost 
uporabiti tudi za druga področja proračuna. Predlagala je že, da bi se glavno načelo 
financiranja mehanizma za okrevanje in odpornost uporabilo tudi v novem Socialnem 
skladu za podnebje 135, pri čemer bi ga upravljala z uporabo načrtov držav članic, plačila 
pa bi se izvršila po izpolnitvi predhodno dogovorjenih mejnikov in ciljev. Podobno se bo 
od leta 2023 za model izvajanja skupne kmetijske politike upošteval pristop, ki temelji 
na izložkih136. 

S kohezijsko politiko se operacije financirajo predvsem na podlagi 
povračila nastalih stroškov 

60 Pri skladih kohezijske politike sta pogoja za plačilo izpolnitev ustreznih 
omogočitvenih pogojev in predložitev svežnja zagotovil o pravilnosti odhodkov, ki jih je 

                                                             
133 Člen 20(6) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. SWD(2021) 12 final, str. 34. 

134 Člen 24(3) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

135 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Socialnega sklada za 
podnebje, COM(2021) 568 final. 

136 Uvodna izjava 28 in člen 37 Uredbe (EU) 2021/2116 o financiranju, upravljanju in 
spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013. Ocena 
učinka, ki jo je izvedla Komisija, SWD(2018) 301, priloga 4, oddelek 2.3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e77b047-e4f0-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32021R2116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A301%3AFIN
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prijavila država članica137. Komisija znesek, ki ga je zahtevala država članica, izplača, če 
je nižji od prispevka EU, odobrenega za zadevno prioriteto v okviru programa, in če so 
za prijavljene odhodke izpolnjeni vsi pogoji za upravičenost. To velja tudi za programe, 
pri katerih se uporabljajo možnosti poenostavljenega obračunavanja stroškov ali model 
financiranja, ki ni povezano s stroški. 

61 Sodišče je že v preteklosti poročalo138, da je bil le majhen del porabe za kohezijo 
za obdobje 2014–2020 povrnjen z uporabo modelov financiranja, ki temeljijo na 
smotrnosti, in sicer skoraj v celoti prek možnosti poenostavljenega obračunavanja 
stroškov v okviru ESS. Doslej so se skoraj vsi programi ESRR in Kohezijskega sklada 
izvajali izključno na podlagi povračila nastalih stroškov. Model financiranja, ki ni 
povezano s stroški, je bil poskusno izveden samo za en projekt ESRR v Avstriji. Za 
obdobje 2021–2027 je uporaba možnosti poenostavljenega obračunavanja stroškov 
postala obvezna za operacije v višini do 200 000 EUR, financirane iz ESRR in ESS+139. 
Poleg tega Komisija pričakuje, da se bo model financiranja, ki ni povezano s stroški, 
uporabljal bolj kot v prejšnjih programskih obdobjih. 

Uporaba modela financiranja, ki ni povezano s stroški, je pri obeh 
instrumentih različna 

62 V obdobju 2021–2027 se model financiranja, ki ni povezano s stroški, v okviru 
mehanizma za okrevanje in odpornost uporablja drugače kot v okviru kohezijske 
politike. Razlike so predvsem pri uporabi izrazov „mejniki” in „cilji” ter načinu 
utemeljitve izplačil za njihovo dosego z zadevnimi stroški (glej okvir 10). 

                                                             
137 Člen 15(5), člen 91(2) in člen 98(1) uredbe o skupnih določbah. 

138 Posebno poročilo 24/2021, odstavki 93, 101 in 127 ter okvir 8. 

139 Člen 53(2) uredbe o skupnih določbah. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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Okvir 10 

Razlike pri uporabi modela financiranja, ki ni povezano s stroški, pri 
obeh instrumentih 

Izplačila v okviru skladov kohezijske politike za obdobje 2021–2027 so: 

— povezana s posameznimi vmesnimi koraki k pričakovanim rezultatom, 

— zasnovana na mejnikih in ciljih, ki so določeni v programih in morajo biti 
kvantitativni 140. Lahko so povezana tudi s pogoji, ki lahko zajemajo 
kvalitativne vidike141, 

— določena na podlagi predhodne ocene stroškov in ne na podlagi dejansko 
nastalih stroškov142. 

Izplačila v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost143: 

— so plačana v vnaprej določenih obrokih, določenih v izvedbenem sklepu 
Sveta, 

— so odvisna od doseganja skupine mejnikov in ciljev, določenih v izvedbenem 
sklepu Sveta, pri čemer se z mejniki meri kvalitativni, s cilji pa kvantitativni 
napredek pri doseganju reform in naložb144, 

— niso povezana niti s predhodno ocenjenimi stroški za posamezen ukrep niti z 
dejansko nastalimi stroški 145 (glej odstavek 43). 

Pri obeh instrumentih se države članice same odločijo, ali se bo model uporabljal 
tudi med organom upravljanja in upravičencem (za sklade kohezijske politike) 
oziroma tudi med državo članico in končnim prejemnikom (za mehanizem za 
okrevanje in odpornost) 146. 

 

                                                             
140 Člen 2(11) in (12) uredbe o skupnih določbah. 

141 Člen 51(a) uredbe o skupnih določbah. 

142 Člen 95(1) uredbe o skupnih določbah in dodatek 2 Priloge V k tej uredbi. 

143 Člen 4(2) ter uvodne izjave 18, 30, 51 in 52 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

144 Člen 2(4) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

145 SWD(2021) 12 final, del 1/2, str. 35. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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V kolikšni meri financiranje mehanizma za okrevanje in odpornost bolj 
temelji na smotrnosti kot financiranje skladov kohezijske politike, še ni 
razvidno 

63 Smotrnostna priprava proračuna je sistemska uporaba informacij o izložkih, 
rezultatih in/ali učinkih za obveščanje, vplivanje in/ali določanje v zvezi z dodelitvijo 
javnih sredstev147. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) 
opredeljuje tri širše kategorije smotrnostne priprave proračuna148 (glej okvir 11). 

Okvir 11 

Klasifikacija smotrnostne priprave proračuna, ki jo uporablja OECD 

OECD opredeljuje tri širše kategorije sistemov smotrnostne priprave proračuna: 

— predstavitvena priprava proračuna, pri kateri se informacije o smotrnosti 
pripravijo in prikažejo skupaj z dodelitvijo sredstev, vendar se ne uporabljajo 
nujno za sprejemanje odločitev o porabi, 

— priprava proračuna z upoštevanjem informacij o smotrnosti, pri kateri te 
informacije izrecno vplivajo na dodeljevanje sredstev, 

— priprava proračuna na podlagi smotrnosti, pri kateri je financiranje povezano 
z izložki in izidi. 

64 Sodišče je v enem od prejšnjih poročil 149 ugotovilo, da je bilo v obdobju 2014–
2020 veliko storjenega za okrepitev usmerjenosti kohezijske politike v smotrnost, 
vendar financiranje na podlagi smotrnosti še ni realnost. Glede na študijo Komisije iz 
leta 2018 bi lahko proračunska podpora in financiranje, ki bolj temelji na smotrnosti, 

                                                             
146 Uvodna izjava 41 in člen 95(3) uredbe o skupnih določbah. Uvodna izjava 18 uredbe o 

mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

147 OECD, Incentivising performance in public investment policies delivered at national and 
subnational levels: Managing across temporal and institutional horizons, 31. marec 2017, 
str. 8 in 9. 

148 OECD, Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the 
context of EU budget focused on results, OECD Journal on Budgeting, zvezek 2017/1, 
oddelek 1.2.1. 

149 Posebno poročilo 24/2021, odstavek 107. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SL.pdf
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pomenila preprost in uspešen mehanizem za tiste dele skladov kohezijske politike, pri 
katerih je mogoče izložke jasno pripisati financiranju150. 

65 V kolikšni meri financiranje mehanizma za okrevanje in odpornost bolj temelji na 
smotrnosti kot financiranje skladov kohezijske politike, še ni razvidno. Toda ker se 
nekateri mejniki in cilji, določeni v načrtih za okrevanje in odpornost, nanašajo na 
vložke ali izložke in ne na izide 151, financiranje mehanizma za okrevanje in odpornost 
ne izpolnjuje v celoti meril OECD za sisteme priprave proračuna na podlagi smotrnosti.  

Mehanizem za okrevanje in odpornost omogoča hitrejše 
izplačevanje sredstev 

66 Kar zadeva način izvrševanja plačil, obstaja med instrumentoma tudi več drugih 
razlik. Iz doslej izvršenih plačil je razvidno tudi, da lahko Komisija sredstva v okviru 
mehanizma za okrevanje in odpornost izplača hitreje kot v okviru programov 
kohezijske politike. To je predvsem zato, ker zahtevki za plačilo temeljijo na vnaprej 
dogovorjenih obrokih, ki združujejo mejnike in cilje, in ker se ti zahtevki različno 
ocenjujejo. Zaradi tega so preverjanja pred izplačili manj zamudna. Po oceni tveganja 
pa lahko Komisija izvede tudi podrobnejša preverjanja v poznejši fazi, pri katerih 
obravnava tveganja za dobro finančno poslovodenje 152 (glej sliko 8). 

                                                             
150 Evropska komisija (Ramboll, Ecorys, CSIL): Feasibility study for a potential use of Budget 

Support to deliver ESI Funds, 2018, str. 3–7. 

151 Posebno poročilo 21/2022, odstavki 87–89. 

152 Letni poročili za leto 2021, odstavek 10.12. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/988e977e-baec-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-275317652
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/988e977e-baec-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-275317652
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_SL.pdf
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Slika 8 – Pogoji za izvršitev plačil 

POGOJI KOHEZIJSKA POLITIKA 
MEHANIZEM ZA 
OKREVANJE IN 
ODPORNOST 

PREDHODNO 
FINANCIRANJE 

Države članice prejmejo 
predhodno 
financiranje. 

Letno predhodno financiranje v 
višini 0,5 % skupnih dodelitev 
od leta 2021 do leta 2026 za 
vsak sklad. 

Eno plačilo predhodnega 
financiranja v višini do 13 % 
samo za načrt za okrevanje 
in odpornost, ki ga je Svet 
sprejel leta 2021. 

ZAHTEVEK ZA PLAČILO 

Pošlje se Komisiji skupaj z 
izjavo o upravljanju. 

Največ šest zahtevkov za plačilo 
letno na program. 
Zahtevki temeljijo na dejansko 
nastalih stroških, razen če se 
uporabljajo možnosti 
poenostavljenega 
obračunavanja stroškov in 
financiranje, ki ni povezano s 
stroški.  
Nacionalne stopnje 
sofinanciranja se gibljejo med 
vsaj 15 % in 60 %, odvisno od 
sklada in stopnje razvoja regije, 
ki prejme podporo. 

Največ dva zahtevka za 
plačilo letno na državo 
članico. 
Zahtevki temeljijo na 
predhodno dogovorjenih 
zneskih obrokov, ki 
združujejo mejnike in cilje. 
Projekti se 100-odstotno 
financirajo s sredstvi EU. 

OCENA 

Oceno zahtevka za 
plačilo opravi Komisija. 

POTRDITEV in PLAČILO 

Plačilo državi članici. 

Ocena odhodkov, ki jih je država 
članica prijavila v svežnju 
zagotovil. 
 
Komisija potrdi plačilo. 

Ocena temelji na 
zadovoljivem izpolnjevanju 
mejnikov in ciljev. 
Komisija sprejme sklep o 
odobritvi izplačila, pri čemer 
upošteva mnenje Sveta. 

MOREBITNA IZGUBA 

Izguba neporabljenih 
sredstev. 

Postopna izguba sredstev, za 
katera so letno prevzete 
obveznosti in za katera zahtevek 
za plačilo ni predložen v treh 
letih (od leta 2021 do leta 2026) 
ali v dveh letih (za leto 2027) 
(postopek sprostitve prevzetih 
obveznosti). 

Sredstva, ki državi članici do 
konca leta 2026 niso 
izplačana, so izgubljena. 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi uredbe o skupnih določbah in uredbe o mehanizmu za 
okrevanje in odpornost 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Pri mehanizmu za okrevanje in odpornost so stopnje predhodnega 
financiranja višje kot pri kohezijski politiki 

67 Stopnja predhodnega financiranja – tj. delež dodeljenih sredstev, izplačanih 
državi članici pred izvršitvijo uradnih plačil, povezanih s plačilnimi pogoji – se med 
mehanizmom za okrevanje in odpornost ter skladi kohezijske politike razlikuje. Stopnja 
predhodnega financiranja je pri mehanizmu za okrevanje in odpornost bistveno višja. 
Pri obeh instrumentih se plačila predhodnega financiranja obračunajo na podlagi 
prihodnjih plačil 153 (glej okvir 12). 

Okvir 12 

Predhodno financiranje 

V okviru skladov kohezijske politike so države članice upravičene do letnih obrokov 
predhodnega financiranja v višini 0,5 % skupne podpore v obdobju 2021–2026. 
Komisija bo predhodno financiranje za leti 2021 in 2022 obračunala letno, za 
obdobje 2023–2026 pa najpozneje do zaključka programov154. 

V okviru mehanizma za okrevanje in odpornost je državam članicam na voljo 
enkratno izplačilo predhodnega financiranja v višini do 13 % nepovratnih sredstev 
in, če je ustrezno, posojila155. Leta 2021 so za to zaprosile vse države članice razen 
Irske. 

68 V okviru mehanizma za okrevanje in odpornost lahko Komisija predhodno 
financiranje tudi izterja, če v 18 mesecih po sprejetju izvedbenega sklepa Sveta ni 
dosežen vidni napredek pri doseganju zadevnih mejnikov in ciljev156. Vendar do 
oktobra 2022 Komisija še vedno ni opredelila pomena „vidnega napredka”. 

                                                             
153 Člen 90(5) uredbe o skupnih določbah. Člen 13(2) uredbe o mehanizmu za okrevanje in 

odpornost. 

154 Člen 90(2) in (5) uredbe o skupnih določbah. 

155 Člen 13(1) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

156 Člen 24(9) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Izjave o upravljanju so pri obeh instrumentih povezane z zadevnimi 
plačilnimi pogoji 

69 Komisija pri obeh instrumentih zahteva, da se za preučitev zahtevka za plačilo 
priloži tudi izjava o upravljanju. Ta potrjuje, da so predložene informacije popolne, 
točne in zanesljive ter da so bili zadevni odhodki uporabljeni za predvideni namen in da 
so skladni z vsemi veljavnimi pravili: 

— za sklade kohezijske politike organ upravljanja predloži eno izjavo o upravljanju za 
vsako obračunsko leto, ne glede na število zahtevkov za plačilo157. Ta potrjuje, da 
so prijavljeni odhodki zakoniti in pravilni, ter zagotavlja informacije o rezultatih 
intervencij, 

— pri mehanizmu za okrevanje in odpornost je osnovni pogoj za izplačilo to, da je 
vsakemu zahtevku za plačilo priložena izjava o upravljanju, ki potrjuje dosego 
mejnikov in ciljev, povezanih z zahtevkom za plačilo. Poleg tega mora država 
članica za vsak zahtevek za plačilo predložiti povzetek opravljenih revizij, 
ugotovljenih pomanjkljivosti in morebitnih korektivnih ukrepov, ki so bili 
sprejeti 158. 

70 Razlike so tudi v pogostosti zahtevkov za plačilo. Pri mehanizmu za okrevanje in 
odpornost lahko države članice Komisiji vsako leto predložijo največ dva zahtevka za 
plačilo, pri skladih kohezijske politike pa največ šest159. 

Pri mehanizmu za okrevanje in odpornost ni potrebno nacionalno ali 
zasebno sofinanciranje 

71 Stopnja nacionalnega sofinanciranja instrumenta pomeni delež stroškov, ki se ne 
financira s sredstvi EU. Obvezno nacionalno ali zasebno sofinanciranje običajno 
zagotavlja zavezanost in odgovornost države članice ali upravičenca ter stroškovno 
učinkovitost intervencij, ki prejmejo podporo EU. To splošno načelo velja tudi za sklade 
kohezijske politike. Nasprotno pa pri mehanizmu za okrevanje in odpornost nacionalno 
ali zasebno sofinanciranje ni potrebno (glej okvir 13). 

                                                             
157 Člen 74(1)(f) in člen 98(1)(b) uredbe o skupnih določbah ter Priloga XVIII k tej uredbi. 

158 Člen 22(2)(c) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

159 Člen 24(2) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. Člen 91(1) uredbe o skupnih 
določbah. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN


 54 

 

Okvir 13 

Nacionalno sofinanciranje 

Stopnje nacionalnega sofinanciranja za sklade kohezijske politike se gibljejo med 
15 % in 60 %, odvisno od sklada in stopnje razvoja regije, ki prejme podporo160. V 
preteklosti so države članice v nekaterih primerih prejele 100-odstotno 
financiranje EU iz skladov kohezijske politike, in sicer zaradi izjemnih okoliščin, kot 
je finančna kriza v obdobju 2008–2009161, ali za obračunsko leto 2020–2021 zaradi 
ublažitve posledic pandemije COVID-19162. 

Za financiranje mehanizma za okrevanje in odpornost ter REACT-EU zahteve glede 
sofinanciranja niso odločene 163. 

V okviru mehanizma za okrevanje in odpornost se obveznosti sprostijo 
šele konec obdobja upravičenosti 

72 Pri programih kohezijske politike se sredstva, ki v določenem časovnem okviru 
niso bila porabljena, samodejno izgubijo. Namen te prakse, imenovane „sprostitev 
obveznosti”, je spodbujati finančno disciplino pri izvajanju programov, saj se z vsako 
izgubo finančnih sredstev zmanjša potencialni učinek politike. Ta postopna sprostitev 
obveznosti v obdobju upravičenosti se uporablja samo za sklade kohezijske politike in 
ne za mehanizem za okrevanje in odpornost (glej okvir 14). 

                                                             
160 Člen 112 uredbe o skupnih določbah. 

161 Člen 77(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. 

162 Člen 2 Uredbe (EU) 2020/558. 

163 Člen 20(4) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. Člen 92b(12) uredbe REACT-EU. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1083-20131221&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=EN
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Okvir 14 

Pravila o sprostitvi obveznosti 

Obveznosti za sredstva skladov kohezijske politike se za vsako državo članico 
prevzamejo letno na začetku obdobja in ta sredstva se izgubijo, če se ne porabijo v 
treh (za obdobje 2021–2026) oziroma dveh letih (za leto 2027) 164. 

Pri mehanizmu za okrevanje in odpornost se obveznosti za finančno podporo 
prevzamejo večinoma v začetnih letih obdobja upravičenosti. Komisija mora 
obveznosti za 70 % nepovratnih sredstev prevzeti do konca leta 2022, za 
preostalih 30 %, vključno s posojilno komponento, pa do konca leta 2023165. Vsa 
sredstva, za katera obveznosti do teh rokov niso prevzete, ker niso bili sprejeti 
izvedbeni sklepi Sveta ali ker se ni zaprosilo za posojila, bodo izgubljena. 

V okviru mehanizma za okrevanje in odpornost države članice po tem, ko so 
obveznosti za sredstva prevzete, ne tvegajo izgube neporabljenih sredstev v 
obdobju izvajanja mehanizma. Vsi mejniki in cilji morajo biti doseženi do 
31. avgusta 2026166. Obveznosti za sredstva, ki do konca leta 2026 ne bodo 
izplačana, bodo sproščene 167.  

  

                                                             
164 Člen 105 uredbe o skupnih določbah. 

165 Uvodni izjavi 46 in 47 ter člena 12 in 14 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

166 Člen 18(4)(i) in člen 20(5)(d) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

167 Člen 24(1) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Spremljanje in stroški izvajanja 

Različne določbe o spremljanju, poročanju in vrednotenju 

73 Spremljanje, poročanje in vrednotenje so potrebni za zagotovitev, da sredstva 
prispevajo k dosegi zastavljenih ciljev, za ugotovitev problemov, ki jih je tako mogoče 
pravočasno obravnavati, in zaradi pregleda nad napredkom na ravni EU. Za 
instrumenta se uporabljajo različne določbe (glej sliko 9). 

Slika 9 – Zahteve glede spremljanja, poročanja in vrednotenja 

ZAHTEVE KOHEZIJSKA POLITIKA MEHANIZEM ZA OKREVANJE 
IN ODPORNOST 

DRŽAVE 
ČLANICE 

Ureditve 
spremljanja in 
poročanja 

Spremljanje po programih z 
uporabo kazalnikov, ki niso 
povezani z zahtevki za plačilo. 
Preskriptivna pravila o vlogi 
odbora za spremljanje. 
Predložitev Komisiji: 
o finančni podatki: petkrat 

letno, 
o podatki o smotrnosti, 

vključno s podatki o 
skupnih kazalnikih: 
dvakrat letno, 

o vmesni pregled (2025). 

Spremljanje na centralni ravni z 
uporabo predhodno dogovorjenih 
mejnikov in ciljev, povezanih z 
zahtevki za plačilo. 
Države članice lahko uporabijo svoje 
obstoječe sisteme spremljanja. 
Predložitev Komisiji: 
o napredek pri dosegi mejnikov in 

ciljev, ki spremlja vsak zahtevek 
za plačilo: največ dvakrat letno, 

o dvoletna poročila s 
posodobljenimi podatki o 
skupnih kazalnikih. 

   

KOMISIJA 

Ureditve 
spremljanja in 
poročanja 

Sestanek o letnem pregledu 
smotrnosti. 
Letno poročilo Parlamentu o 
upravljanju in smotrnosti 
izvrševanja proračuna EU v 
okviru postopka razrešnice. 
Zbirni podatki so prikazani na 
platformi odprtih podatkov. 
Poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu o 
rezultatih vmesnega pregleda 
(2026). 

Spremljanje vključeno v evropski 
semester. 
Analiza in ocena podatkov, poslanih 
z zahtevkom za plačilo. 
Letno poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu o izvajanju. 
Objava zbirnih podatkov v 
preglednici kazalnikov mehanizma 
za okrevanje in odpornost. 

   

KOMISIJA  

Vrednotenje 

Med izvajanjem, konec 
leta 2024. 
Naknadno vrednotenje 
(2031). 

Med izvajanjem, februarja 2024. 
Naknadno vrednotenje (2028). 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi uredbe o skupnih določbah in uredbe o mehanizmu za 
okrevanje in odpornost 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Spremljanje je pri mehanizmu za okrevanje in odpornost povezano z 
mejniki in cilji 

74 Spremljanje izvajanja načrtov za okrevanje in odpornost, ki ga izvaja Komisija, se 
med državami članicami močno razlikuje. Mejniki in cilji ter dokazi, potrebni za oceno 
napredka pri doseganju teh mejnikov in ciljev, so namreč specifični za vsak načrt za 
okrevanje in odpornost. Vsaka država članica mora imenovati osrednji organ, ki 
Komisiji zagotavlja konsolidirana poročila in je na splošno odgovoren za spremljanje 
izvajanja načrta za okrevanje in odpornost. 

75 Z mehanizmom za okrevanje in odpornost so povezane različne zahteve glede 
poročanja. 

— Države članice morajo Komisiji dvakrat letno, tj. aprila in oktobra, poročati o 
napredku, doseženem pri njihovih načrtih za okrevanje in odpornost, zlasti glede 
mejnikov in ciljev. To poročanje spada v okvir evropskega semestra, aprilsko 
poročilo pa je tudi del nacionalnega reformnega programa168. 

— V okviru evropskega semestra morajo države članice dvakrat letno, tj. februarja in 
avgusta, poročati tudi o skupnih kazalnikih, ki so bili za mehanizem za okrevanje in 
odpornost določeni z delegiranim aktom169. 

— Komisija o izvajanju mehanizma za okrevanje in odpornost letno poroča 
Parlamentu in Svetu170. Prvo letno poročilo Komisije je bilo objavljeno 
marca 2022. V njem je bilo ugotovljeno, da izvajanje poteka171. 

                                                             
168 Člen 27 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

169 Člen 2(3) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2106 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 
Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z 
določitvijo skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice kazalnikov okrevanja in 
odpornosti. 

170 Člen 31 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

171 COM(2022) 75, str. 64. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32021R2106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1670920546769&from=EN
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— Kot je bilo načrtovano, je Komisija konec julija 2022 Parlamentu in Svetu 
predložila enkratno poročilo o pregledu172, v katerem je navedeno, da se reforme 
in naložbe iz načrtov držav članic za okrevanje in odpornost izvajajo173. 

— Parlament lahko vsaka dva meseca Komisijo povabi na sestanek v okviru dialoga o 
okrevanju in odpornosti 174. Do oktobra 2022 je bilo organiziranih sedem takih 
sestankov. 

76 Sodišče je v nedavnem poročilu ugotovilo, da so mejniki in cilji mehanizma za 
okrevanje in odpornost usmerjeni v izložke (ali celo vložke) in ne v izide. Zaradi tega je 
težje meriti smotrnost ukrepov in na koncu njihov učinek na doseganje ciljev politike 
EU v okviru mehanizmu za okrevanje in odpornost175. 

Pri kohezijski politiki smotrnost ni povezana z računovodskim 
poročanjem 

77 Za sklade kohezijske politike so ureditve za spremljanje smotrnosti določene v 
uredbi o skupnih določbah. Te ureditve so zavezujoče za vse države članice in niso 
povezane s plačili, kar velja tako za časovni okvir kot za proces. Izjema so le od izložkov 
odvisne možnosti poenostavljenega obračunavanja stroškov in financiranje, ki ni 
povezano s stroški: 

— odbor za spremljanje vsakega programa se sestane vsaj enkrat letno in med 
drugim preuči napredek pri izvajanju programa ter doseganju njegovih mejnikov 
in ciljev176, 

— Komisija preuči smotrnost z vsako posamezno državo članico na sestanku za letni 
pregled smotrnosti 177, 

                                                             
172 Člen 16 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

173 Evropska komisija, Poročilo o pregledu izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost, 
COM(2022) 383 final, str. 30. 

174 Člen 26 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

175 Posebno poročilo 21/2022, odstavka 88 in 89. 

176 Člen 38(1) in (3) ter člen 40(1) uredbe o skupnih določbah. 

177 Člen 41(1) uredbe o skupnih določbah. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1667916669279&uri=CELEX%3A52022DC0383
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_SL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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— za vsak program se bo leta 2025 izvedel vmesni pregled, da se določi dodelitev 
polovice sredstev za leti 2026 in 2027, pri čemer se bo med drugim preučil 
napredek pri doseganju mejnikov ob upoštevanju večjih težav pri izvajanju178,  

— napredek pri doseganju ciljev programa se preuči tudi na podlagi končnega 
poročila o smotrnosti 179. 

78 Države članice morajo podatke o izvajanju programov kohezijske politike 
sporočati Komisiji pogosteje kot za mehanizem za okrevanje in odpornost; finančne 
podatke o izvajanju morajo posredovati v elektronski obliki petkrat letno, podatke o 
smotrnosti pa dvakrat letno180. Na podlagi uredbe o skupnih določbah Komisiji ni treba 
letno poročati Parlamentu in Svetu, saj so informacije vključene v izjave o programih, 
priložene predlogu proračuna181, in letno poročilo o upravljanju in smotrnosti 
izvrševanja proračuna EU, ki je del postopka razrešnice 182. 

Prizadevanja za povečanje transparentnosti podatkov o spremljanju so 
sicer potekala, vendar druge težave še obstajajo 
Podobna pristopa za zagotavljanje transparentnosti pri uporabi sredstev EU 

79 Komisija je za oba instrumenta sprejela podobna pristopa, da bi se zagotovila 
transparentnost pri uporabi sredstev EU in dokazal napredek pri izvajanju. Za 
mehanizem za okrevanje in odpornost je vzpostavila spletno platformo, imenovano 
preglednica kazalnikov okrevanja in odpornosti, ki je javno dostopna183. Ima podobno 
funkcijo kot platforma odprtih podatkov v okviru skladov kohezijske politike (glej 
okvir 15). 

                                                             
178 Člen 18 in člen 86(1) uredbe o skupnih določbah. 

179 Člen 43 uredbe o skupnih določbah. 

180 Člen 42(1) uredbe o skupnih določbah. 

181 Člen 41(3)h) finančne uredbe.  

182 Člen 318 PDEU. 

183 Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2106. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&from=EN
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Okvir 15 

Spletni javni platformi za podatke o smotrnosti  

Preglednica kazalnikov okrevanja in odpornosti 184 v okviru mehanizma za 
okrevanje in odpornost vsebuje pregled napredka pri izvajanju programov. Zajema 
podatke o doseganju mejnikov in ciljev, sredstvih, za katera so bile prevzete 
obveznosti in ki so bila izplačana, trendu skupnih kazalnikov v strukturi šestih 
stebrov in o tematskih analizah185. Komisija mora skladno z zakonodajo 
preglednico vsaj dvakrat letno posodobiti na podlagi podatkov, ki jih predložijo 
države članice v okviru evropskega semestra186. Dejansko pa se preglednica 
posodablja pogosteje, saj se podatki o plačilih ter izpolnjenih mejnikih in ciljih 
osvežijo v realnem času. 

Platforma odprtih podatkov za kohezijo je javno dostopno spletišče, na katerem so 
prikazani podatki o financiranju in dosežkih skladov kohezijske politike187. Za 
obdobje 2014–2020 vsebuje najnovejše razpoložljive podatke za programe, 
vključno z načrtovanimi zneski, dnevno posodobljenimi podatki o plačilih EU, 
letnimi informacijami o dosegi skupnih kazalnikov in tematskimi analizami. Od 
oktobra 2022 so v njej prikazani tudi načrtovane naložbe in cilji glede kazalnikov iz 
sprejetih programov za obdobje 2021–2027. 

80 Komisija šteje, da so države članice „upravičene do sredstev mehanizma za 
okrevanje in odpornost, ki se po izplačilu vnesejo v nacionalni proračun”188. Vendar je 
treba pri uporabi sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost še vedno upoštevati 
vsa veljavna pravila EU in nacionalna pravila. Da se to zagotovi, morajo države članice 
kot upravičenke in posojilojemalke sredstev skupaj s Komisijo sprejeti ustrezne ukrepe. 
Poleg tega morajo države članice zagotoviti, da končni prejemniki potrdijo, da so prejeli 
sredstva EU189. Vendar vsi ukrepi, ki prispevajo k naložbam in reformam, podprtim v 
okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, niso podrobno opredeljeni v načrtih za 
okrevanje in odpornost ali v izvedbenih sklepih Sveta. To pomeni tveganje, da 

                                                             
184 Preglednica kazalnikov okrevanja in odpornosti 

185 Člen 1 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2106. 

186 Člena 27 in 30 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

187 Cohesion Open Data Platform. 

188 COM(2022) 75, str. 60. 

189 Člen 34(2) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1670920546769&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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prejemniki in državljani morda ne bodo prepoznali finančne podpore EU, zagotovljene 
v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. 

Omejitve podatkov o spremljanju 

81 Podatki o spremljanju se uporabljajo za merjenje napredka in dosežkov 
intervencij EU. Najpomembnejši viri podatkov so skupni kazalniki izložkov in rezultatov, 
skupaj z njihovimi izhodišči, mejniki in cilji (za programe kohezijske politike) oziroma 
mejniki in cilji (za načrte za okrevanje in odpornost), kot je ustrezno. Sodišče je že v 
preteklosti izrazilo pripombe o velikem številu kazalnikov za posamezne programe 190, 
ki jih ni mogoče niti združevati za merjenje smotrnosti na ravni EU niti uporabiti za 
primerjavo med različnimi programi kohezijske politike in načrti za okrevanje in 
odpornost in znotraj njih191. Enako velja za mejnike in cilje pri mehanizmu za okrevanje 
in odpornost. Za merjenje splošne smotrnosti obeh instrumentov na ravni EU obstaja 
le omejeno število skupnih kazalnikov (glej okvir 16). 

                                                             
190 Posebno poročilo 24/2021, odstavek 42. Informativni dokument iz leta 2018: Future of EU 

finances: reforming how the EU budget operates, februar 2018. Posebno poročilo 02/2017: 
Pogajanja Komisije o partnerskih sporazumih in programih na področju kohezije za obdobje 
2014–2020: poraba je bolj osredotočena na prioritete strategije Evropa 2020, vendar je 
ureditev za merjenje smotrnosti vedno bolj zapletena, odstavki 106–109, 113–115, 131 in 
147. 

191 Informativni dokument iz leta 2018: Poenostavitev izvajanja kohezijske politike po 
letu 2020, maj 2018, odstavek 59. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_MFF/Briefing_paper_MFF_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_SL.pdf
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Okvir 16 

Podatki o spremljanju 

Kazalniki za posamezne programe in načrte za okrevanje in odpornost: 

— v obdobju 2014–2020 je bilo določenih več kot 22 000 kazalnikov za 
posamezne programe. Število kazalnikov za posamezne programe za obdobje 
2021–2027 bo znano, ko bodo sprejeti vsi programi, 

— Svet je doslej določil številne mejnike in cilje za načrte za okrevanje in 
odpornost: skupno 5 889, 2 166 za reforme in 3 723 za naložbe 192. V 
nekaterih primerih jih dopolnjujejo vmesni koraki, s čimer se njihovo skupno 
število še poveča193. 

Skupni kazalniki: 

— v uredbah za posamezne sklade je za obdobje 2014–2020 določenih 87 
skupnih kazalnikov. Države članice so si izbrale tiste, ki so ustrezali njihovim 
programom kohezijske politike, in določile cilje, ki jih je treba doseči do konca 
obdobja. Število skupnih kazalnikov za obdobje 2021–2027 se je povečalo na 
234. Pri vseh programih se bo poročalo o vseh skupnih kazalnikih, ne glede na 
to, ali so bili cilji zanje določeni ali ne, 

— Komisija je morala sprejeti delegirani akt o določitvi skupnih kazalnikov za 
prikaz splošnih rezultatov mehanizma za okrevanje in odpornost194. V uredbi 
je bilo opredeljenih 14 skupnih kazalnikov, od katerih je bila večina enakih kot 
v uredbah za posamezne kohezijske sklade 195. Vendar pa kazalniki ne 
vključujejo povezanih ciljev, ki jih je treba doseči, in niso sistematično 
povezani z vsakim načrtom za okrevanje in odpornost. Zato zagotavljajo 
pregled smotrnosti mehanizma za okrevanje in odpornost. 

 

                                                             
192 Podatki iz preglednice kazalnikov mehanizma za okrevanje in odpornost iz oktobra 2022. 

193 Delovni dokument služb Komisije (2020), Čas za Evropo: obnova in priprava za naslednjo 
generacijo, SWD(2020) 98 final, str. 36. Med izbranimi državami članicami so bili vmesni 
koraki uporabljeni v Španiji in Romuniji. 

194 Člen 29(4) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

195 Priloga k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2021/2106. Prilogi I in II k uredbi o ESRR in 
Kohezijskem skladu. Priloga I k uredbi o ESS+. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=EN
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82 Sodišče je že v preteklosti poudarilo, da je težko najti dobro ravnovesje med 
potrebo po pridobitvi smiselnih podatkov o spremljanju in potrebo po njihovi pripravi z 
razumnimi stroški 196. Zbiranje, shranjevanje in sporočanje podatkov za te kazalnike so 
znatno prispevali k upravnim stroškom. Kljub temu pri mehanizmu za okrevanje in 
odpornost vsak mejnik ali cilj meri napredek pri doseganju specifične reforme ali 
dokončanju naložbe in se uporablja kot podlaga za izplačila. 

83 Podatke o spremljanju za mehanizem za okrevanje in odpornost preverja GD 
ECFIN, za sklade kohezijske politike pa GD REGIO in GD EMPL. Ker se lahko operacija 
financira z obema instrumentoma in ker ni preverjanj, s katerimi bi se zagotovilo, da se 
podatki o spremljanju ne razkrijejo dvakrat, obstaja tveganje dvojnega poročanja o 
dosežkih. 

Naknadni vrednotenji se izvedeta prepozno, da bi se lahko upoštevali pri 
pripravi zakonodajnih predlogov v zvezi z instrumentoma za naslednje 
obdobje 

84 Komisija mora vrednotenji obeh instrumentov izvesti med izvajanjem leta 2024, 
naknadni vrednotenji pa dve leti po koncu obdobij upravičenosti, da se oceni dolgoročni 
učinek197. Poleg tega morajo države članice izvesti tudi vrednotenja, s katerimi se oceni 
eno ali več meril iz smernic za boljše pravno urejanje 198 (ali drugih ustreznih meril) ter 
učinek vsakega programa199. 

85 Naknadni vrednotenji obeh instrumentov bosta na voljo, ko bodo zakonodajni 
predlogi Komisije za okvir kohezijske politike za obdobje po letu 2027 že pripravljeni. 
To pomeni, da se lahko pri pripravi zakonodajnih predlogov za naslednje obdobje 
upoštevajo le vrednotenja in pregledi, opravljeni med izvajanjem200. Toda kot je 
Sodišče že v preteklosti poudarilo201, Komisiji na podlagi uredb ni treba usklajevati 

                                                             
196 Posebno poročilo 02/2017, odstavki 131 in 132 ter 154. Informativni dokument iz leta 2019: 

Zagotavljanje smotrnosti na področju kohezije, junij 2019, odstavek 49. 

197 Člen 32 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. Člen 45(2) uredbe o skupnih 
določbah. 

198 SWD(2021) 305, str. 23. 

199 Člen 44(1) in (2) uredbe o skupnih določbah. 

200 Informativni dokument iz leta 2019: Zagotavljanje smotrnosti na področju kohezije, 
junij 2019, odstavka 107 in 109. 

201 Posebno poročilo 24/2021, odstavka 81 in 124 ter priporočilo 2(b). 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_SL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SL.pdf
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vrednotenj med izvajanjem, načrtovanih za leto 2024, za mehanizem za okrevanje in 
odpornost ter vmesnega pregleda kohezijskih programov, načrtovanega za leto 2025, 
čeprav bi s celostnim pristopom, ki bi zajemal oba instrumenta, prišla do pomembnih 
spoznanj. 

Stroške izvajanja bo pri obeh instrumentih težko oceniti 

86 Stroški izvajanja instrumenta vključujejo različne upravne odhodke (glej okvir 17). 

Okvir 17 

Stroški izvajanja instrumenta 

Z dejavnostmi, povezanimi s pripravo in izvajanjem instrumenta, nastajajo upravni 
stroški na ravni: 

— Komisije: odhodki, povezani z odobritvijo programa ter nadzorom in 
preverjanjem izvajanja programa, kot so stroški dela, stroški za študije, 
vrednotenja, analize, dejavnosti razširjanja informacij in svetovanje, 

— držav članic: odhodki za pripravo in upravljanje programov, dejavnosti 
spremljanja, vrednotenja, obveščanja in komuniciranja ter kontrole in 
revidiranja (kot so stroški dela, svetovanja, IT). 

87 Stroškov izvajanja skladov kohezijske politike ni lahko izračunati. Tehnična 
pomoč, zagotovljena za podporo državam članicam, je strošek, ki se povrne iz 
proračuna EU, zato je znesek znan. O drugih upravnih stroških pa je na voljo malo 
informacij ali pa jih sploh ni. Komisija izvaja študije za oceno teh skupnih upravnih 
stroškov; zadnja je bila objavljena leta 2018202. Sodišče je že v preteklosti ugotovilo, da 
se kohezijska politika izvaja z razmeroma nizkimi stroški v primerjavi z drugimi 
evropskimi in mednarodnimi programi. Toda ugotovilo je tudi, da so bili podatki, na 
katerih temeljijo te študije, nedosledni, neusklajeni in nepopolni203. 

                                                             
202 Evropska komisija (Spatial Foresight and t33), New assessment of ESIF administrative costs 

and burden, 2018. 

203 Posebno poročilo 07/2020: Izvajanje kohezijske politike: stroški so sorazmerno nizki, vendar 
ni dovolj informacij za oceno prihrankov v okviru poenostavitev, odstavka 41 in 67. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/assess_admin_costs.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/assess_admin_costs.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_SL.pdf
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88 Prav tako bo težko oceniti stroške izvajanja mehanizma za okrevanje in 
odpornost, nenazadnje tudi zato, ker v uredbi o mehanizmu za okrevanje in odpornost 
ni določeno, da se Komisiji poroča o upravnih stroških. 
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Kontrola in revizija 

Različne določbe o kontroli in reviziji 

89 Okvir kontrole in revizije mora biti zasnovan tako, da zagotavlja, da se sredstva EU 
izvršujejo v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja204, da so zakonita in 
pravilna205 ter da so finančni interesi EU zaščiteni 206. Prilagojen mora biti tveganjem, 
ugotovljenim za obliko finančne podpore EU, ki je specifična za posamezni instrument. 

90 Države članice pri obeh instrumentih izvajajo okvir kontrole in revizije, katerega 
namen je Komisiji dati zagotovilo, da lahko sprosti plačila, Komisija pa v okviru priprave 
letnih poročil o dejavnostih in izjave o zanesljivosti kot njihovega dela za postopek 
razrešnice izvaja dodatne preglede za preverjanje zanesljivosti okvira (glej sliko 10). 

                                                             
204 Člen 33 finančne uredbe. 

205 Člen 36(2) finančne uredbe. 

206 Člen 135 finančne uredbe. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
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Slika 10 – Kontrola in revizija 

VRSTA KOHEZIJSKA POLITIKA 
MEHANIZEM ZA 
OKREVANJE IN 
ODPORNOST 

NOTRANJA KONTROLA IN REVIZIJA 

PRED PLAČILOM 

Države članice dajo zagotovilo o 
vzpostavitvi sistemov upravljanja in 
kontrole. 

Komisija pri odobritvi sporazumov o 
partnerstvu in programov oceni 
kontrolne sisteme držav članic. 

Države članice v svojih načrtih za 
okrevanje in odpornost opišejo 
svoje sisteme notranje kontrole. 

Komisija oceni kontrolne sisteme 
držav članic in po potrebi določi 
dodatne mejnike. 

OB PLAČILU 

Na ravni držav članic: 
o zakonitost in pravilnost plačil 

temeljita na točnosti in 
verodostojnosti odhodkov ter 
skladnosti z veljavnimi pravili EU in 
nacionalnimi pravili, 

o organi upravljanja izvajajo 
preglede operacij na prvi stopnji in 
izključujejo nepravilne odhodke, ki 
jih prijavijo upravičenci, 

o revizijski organi dajo zagotovilo o 
prijavljenih odhodkih, sistemih 
upravljanja in kontrole ter 
zaključnih računih. 

Komisija izvaja kontrolne in revizijske 
dejavnosti, vključno z revizijami 
sistemov in revizijami vzorca operacij. 

Na ravni držav članic: 
o zakonitost in pravilnost 

plačil temeljita na doseganju 
mejnikov in ciljev,  

o skladnost z veljavnimi pravili 
EU in nacionalnimi pravili 
zaradi zaščite finančnih 
interesov EU. 

Komisija oceni, ali so bili mejniki 
in cilji zadovoljivo izpolnjeni. Če 
niso bili, se plačilo delno ali v 
celoti začasno ustavi. 

PO PLAČILU 

Komisija:  
o izvaja revizije skladnosti v zvezi z 

zakonitostjo in pravilnostjo 
prijavljenih odhodkov ter revizije 
sistemov, 

o začasno ustavi plačila, povezana z 
odhodki, pri katerih se ugotovi 
nepravilnost ali resna 
pomanjkljivost. 

Komisija izvaja:  
o naknadne revizije mejnikov 

in ciljev, o katerih poročajo 
države članice, po oceni 
tveganja, 

o revizije sistemov za sisteme 
zbiranje podatkov o 
spremljanju (pred plačilom 
ali po njem), 

o revizije sistemov za ukrepe 
za zaščito finančnih 
interesov EU in ad hoc 
revizije v primeru suma 
resnih nepravilnosti. 

ZUNANJA 
REVIZIJA Izvede jo Evropsko računsko sodišče. Izvede jo Evropsko računsko 

sodišče. 
 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi uredbe o skupnih določbah in uredbe o mehanizmu za 
okrevanje in odpornost 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Pregledi v okviru kohezijske politike so osredotočeni predvsem na 
pravilnost prijavljenih odhodkov 

91 Pri kohezijski politiki sta kontrola in revizija osredotočeni predvsem na 
upravičenost stroškov, ki so jih imeli upravičenci in so jih organi upravljanja prijavili za 
vsak program. Države članice imajo posebne odgovornosti v zvezi s pregledi, ki jih je 
treba opraviti 207 (glej okvir 18). 

Okvir 18 

Okvir kontrole in revizije za sklade kohezijske politike na ravni držav 
članic 

Organi držav članic, pristojni za programe, morajo izpolnjevati podrobne zahteve. 

— Kadar se odhodki povrnejo na podlagi dejanskih stroškov, morajo organi 
upravljanja preveriti, ali so odhodki skladni z veljavno zakonodajo, vključno s 
pravili o javnem naročanju in državni pomoči, ter s pogoji za podporo 
programa208. Pri možnostih poenostavljenega obračunavanja stroškov in 
modelu financiranja, ki ni povezano s stroški, so preverjanja, ki jih izvedejo 
organi upravljanja, namenjena izključno preverjanju, ali so izpolnjeni pogoji za 
povračilo s strani Komisije 209. Organi upravljanja bi morali imeti tudi podatke 
o dejanskih lastnikih prejemnikov sredstev210 in objaviti seznam izbranih 
operacij, vključno z upravičenci 211. 

— Revizijski organi morajo Komisiji predložiti letno poročilo o kontroli in 
revizijsko mnenje, ki daje zagotovilo o zakonitosti in pravilnosti prijavljenih 
odhodkov, uspešnem delovanju sistemov upravljanja in kontrole ter 
popolnosti, točnosti in verodostojnosti zaključnih računov212. 

                                                             
207 Člen 63(1) finančne uredbe. Uvodna izjava 55 uredbe o skupnih določbah. 

208 Člen 74(1)(a) in člen 95(3) ter uvodna izjava 34 uredbe o skupnih določbah. 

209 Člen 94(3) in člen 95(3) uredbe o skupnih določbah. 

210 Člen 69(2) uredbe o skupnih določbah. 

211 Člen 49(3) uredbe o skupnih določbah. 

212 Člen 77(3) in uvodna izjava 63 uredbe o skupnih določbah. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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92 Zagotovilo Komisije za izvršitev plačila temelji predvsem na pregledih pravilnosti 
prijavljenih odhodkov, ki jih opravljajo nacionalni organi, in revizijah sistemov, ki jih 
prav tako izvajajo ti organi. V uredbi je natančno določeno tudi revizijsko delo, ki ga je 
treba opraviti na ravni držav članic, vključno z ugotovitvijo jasne revizijske sledi, 
predlogami in časovnim načrtom revizij213. Komisija ima nadzorno vlogo in se s svojim 
revizijskim delom prepriča, da sistemi, ki so jih vzpostavile države članice, delujejo 
uspešno in učinkovito214. 

93 Sodišče je že v preteklosti poudarilo slabosti pri delu revizijskih organov v državah 
članicah in tem, kako jih Komisija nadzoruje 215, kar je vplivalo na znaten delež svežnjev 
zagotovil 216. Nedavno je ugotovilo tudi, da je treba dodatno pojasniti ureditve za 
dajanje zagotovil Komisiji, kadar se uporablja model financiranja, ki ni povezano s 
stroški 217. 

Pregledi v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost so osredotočeni 
na zadovoljivo izpolnjevanje mejnikov in ciljev 

94 Okvir kontrole in revizije je pri mehanizmu za okrevanje in odpornost 
osredotočen na zadovoljivo izpolnjevanje mejnikov in ciljev. Odraža tudi odgovornost 
držav članic za zagotovitev, da se instrument izvaja v skladu s pravili EU in nacionalnimi 
pravili (glej okvir 19). 

                                                             
213 Členi 70 in 77–82 uredbe o skupnih določbah ter priloge XIII in XIX do XXII k tej uredbi. 

214 Člen 70(1) uredbe o skupnih določbah. 

215 Posebno poročilo 26/2021: Pravilnost porabe v kohezijski politiki EU: Komisija vsako leto 
razkrije najnižjo ocenjeno stopnjo napake, ki ni dokončna, odstavki 26, 29, 39 in 84. Letni 
poročili za leto 2020, odstavek 5.38. Letni poročili za leto 2019, odstavek 5.39. 

216 Letni poročili za leto 2021, odstavka 5.41 in 5.42.  

217 Posebno poročilo 24/2021, odstavek 128 in priporočilo 4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SL.pdf
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Okvir 19 

Okvir kontrole in revizije v okviru mehanizma za okrevanje in 
odpornost na ravni držav članic 

— Države članice morajo vzpostaviti sistem notranje kontrole za zagotovitev, da 
je uporaba sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost skladna z 
veljavnim pravom EU in nacionalnim pravom. Za to lahko uporabijo svoj 
nacionalni sistem upravljanja proračuna218. Spremljati morajo tudi podatke o 
končnih prejemnikih mehanizma za okrevanje in odpornost ter pripraviti 
seznam financiranih ukrepov219, tudi če te informacije niso javno dostopne. 
Te informacije lahko za namene revizije in kontrole zahtevajo Komisija, OLAF, 
EJT in Evropsko računsko sodišče 220. 

— Revizija je tudi del odgovornosti držav članic za kontrolo. Države članice 
morajo v svojih načrtih za okrevanje in odpornost navesti, kateri nacionalni 
organ je odgovoren za revizijo. Vsakemu zahtevku za plačilo mora biti 
priložen povzetek opravljenih revizij, vključno z ugotovljenimi 
pomanjkljivostmi in morebitnimi korektivnimi ukrepi, ki so bili sprejeti 221. 

95 Komisija je v postopku odobritve načrtov za okrevanje in odpornost ocenila okvir 
kontrole in revizije, ki so ga države članice opisale v svojih načrtih za okrevanje in 
odpornost222. Ta ocena ne zajema tveganj, povezanih z neskladnostjo s pravili o 
javnem naročanju in državni pomoči. Vseh 26 okvirov načrtov za okrevanje in 
odpornost, sprejetih do oktobra 2022, je bilo ocenjenih kot ustreznih. V 19 primerih se 
je Komisija z zadevno državo članico dogovorila o posebnih mejnikih za odpravo 
ugotovljenih pomanjkljivosti, preden se opravi prvo izplačilo223, pri čemer ni bilo 
upoštevano predhodno financiranje. 

96 Poleg tega je Komisija marca 2021, ko ni bil predložen še noben načrt za 
okrevanje in odpornost, državam članicam poslala kontrolni seznam za 
samoocenjevanje kontrolnih sistemov. Vendar so bili nekateri vidiki revizijske 

                                                             
218 Člen 22(1) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

219 Člen 22(2)(d) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

220 Člen 22(2)(d) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

221 Člen 22(2)(c)(ii) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

222 Člen 19(3)(j), člen 24(3) in uvodna izjava 18 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost 
ter merilo 2.10 iz Priloge V k tej uredbi. 

223 SWD(2021) 12, del 1/2, str. 48. COM(2022) 75, str. 61. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1670920546769&from=EN
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metodologije Komisije za mehanizem za okrevanje in odpornost, kot so revizijska sled 
in metode vzorčenja, dokončani šele po sprejetju načrtov za okrevanje in odpornost. 
Komisija je revizijsko metodologijo dokončala šele decembra 2021, ko so bili prvi 
zahtevki za plačilo že predloženi. To je morda povzročilo negotovost glede 
odgovornosti ter obsega kontrol in revizij ter posledično privedlo do nedoslednega 
izvajanja v državah članicah. 

97 Zagotovilo za plačila Komisija da predvsem na podlagi dokumentacijskih 
pregledov zadovoljivega izpolnjevanja mejnikov in ciljev za vsak obrok. V obdobju 
izvajanja izvaja tudi revizije sistemov, in sicer za sisteme za zbiranje podatkov o 
spremljanju v državah članicah. Te revizije se lahko izvedejo pred izplačili ali po njih. 
Poleg tega lahko Komisija opravi tudi naknadne revizije poročanja o mejnikih in ciljih v 
državah članicah. Te revizije se izvedejo šele po izplačilu. Sodišče trenutno izvaja 
revizijo zasnove okvira za revizijo in kontrolo mehanizma za okrevanje in odpornost. 
Poročilo bo predvidoma objavljeno leta 2023. 

Metoda za uporabo začasnih ustavitev ali izvršitev delnih plačil v primeru 
nedoseganja mejnikov in ciljev v okviru mehanizma za okrevanje in 
odpornost še ni pojasnjena 

98 Kot je Sodišče že poročalo, v kohezijski politiki za nedoseganje rezultatov niso 
določeni preventivni ukrepi ali finančni popravki 224. To velja tudi za obdobje 2021–
2027. Vendar mora Komisija skupaj z državo članico na sestanku za vsak program 
izvesti letni pregled smotrnosti, s katerim spremlja napredek pri doseganju 
dogovorjenih mejnikov in ciljev. Če obstajajo znatna odstopanja, ki bi lahko vplivala na 
izvajanje programa, mora država članica sprejeti popravne ukrepe in o tem v treh 
mesecih obvestiti Komisijo225. 

                                                             
224 Posebno poročilo 04/2017: Zaščita proračuna EU pred nepravilnimi odhodki: Komisija je v 

obdobju 2007–2013 na področju kohezije vse več uporabljala preventivne ukrepe in 
finančne popravke, odstavek 25. Posebno poročilo 36/2016: Ocena ureditev za 
zaključevanje programov na področjih kohezije in razvoja podeželja iz obdobja 2007–2013, 
odstavek 48. 

225 Člen 41 uredbe o skupnih določbah. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_SL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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99 Pri mehanizmu za okrevanje in odpornost je drugače, saj mora Komisija začasno 
ustaviti celotno plačilo ali njegov del, če meni, da eden ali več mejnikov in ciljev ni bil 
zadovoljivo dosežen. Če se taka začasna ustavitev uporabi in če država članica v šestih 
mesecih tega stanja ne odpravi, mora Komisija zmanjšati znesek finančne podpore 226. 
Vendar mora Komisija, kot je Sodišče poudarilo tudi v letnem poročilu za leto 2021227, 
še pojasniti metodo za določitev deleža plačila, ki ga je treba začasno ustaviti ali 
zmanjšati zaradi nedoseganja mejnikov in ciljev. To, da metoda ni jasno določena, 
pomeni tveganje, da se delna plačila za države članice ne bodo dosledno uporabljala. 

Uporabo ukrepov za zaščito finančnih interesov EU v okviru 
mehanizma za okrevanje in odpornost je treba dodatno 
pojasniti 

Za sklade kohezijske politike so potrebna zadržanja plačil za zaščito 
proračuna EU 

100 Zadržanje plačil ščiti proračun EU pred finančnimi posledicami napak v prijavah 
stroškov držav članic, ki se lahko odkrijejo po izplačilu. V kohezijski politiki Komisija 
tako zadržanje uporablja pri vsakem vmesnem plačilu. V obdobju 2021–2027 se je 
delež, ki je v prejšnjem obdobju znašal 10 %, zmanjšal na 5 %228. Sodišče je že v 
preteklosti priporočilo pregled zakonodaje, s katerim bi se zagotovilo, da se zadržana 
plačila ustrezno zaščitijo, preden se sprostijo229. 

101 Za mehanizem za okrevanje in odpornost tak mehanizem ni vzpostavljen, saj se 
Komisija med pogajanji o načrtu za okrevanje in odpornost vnaprej strinja s pogoji za 
izplačila ter pred odobritvijo plačil oceni le, ali so bili ustrezni mejniki in cilji doseženi.  

                                                             
226 Člen 24(6) in (8) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

227 Letni poročili za leto 2021, odstavek 10.28 in priporočilo 10.2. 

228 Člen 93(2) uredbe o skupnih določbah. Člen 130(1) uredbe o skupnih določbah za obdobje 
2014–2020. 

229 Posebno poročilo 26/2021, odstavek 77 in priporočilo 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_SL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=en
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_SL.pdf
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Pri skladih kohezijske politike lahko Komisija za zaščito finančnih 
interesov EU uporabi začasno ustavitev plačil in finančne popravke 

102 Cilj ukrepov za zaščito proračuna EU je zagotoviti, da se financira le pravilna 
poraba. V prvi vrsti so države članice odgovorne za to, da nepravilnosti odkrijejo, 
odpravijo in preprečijo230. Če tega ne storijo ustrezno, lahko Komisija uporabi vrsto 
dodatnih ukrepov za zaščito proračuna EU. 

103 Pri skladih kohezijske politike lahko Komisija začasno ustavi plačila, dokler 
država članica ne sprejme potrebnih korektivnih ukrepov, in po potrebi naloži finančne 
popravke (glej okvir 20). 

Okvir 20 

Uporaba finančnih popravkov in začasnih ustavitev plačil za zaščito 
proračuna EU v okviru kohezijske politike 

V okviru kohezijske politike se finančni popravki naložijo, ko država članica prijavi 
ali sprejme nepravilnost. Komisija jih lahko naloži v primeru resnih pomanjkljivosti 
v upravljavskih in kontrolnih sistemih države članice, zaradi katerih je prišlo do 
sistemskih napak, ali v primeru posameznih nepravilnosti 231. Glede na resnost 
pomanjkljivosti lahko Komisija naloži pavšalni popravek v višini 5 %, 10 %, 25 % ali 
celo 100 %232. Vendar zaradi tega ne pride nujno do zmanjšanja zneska podpore, ki 
je na voljo za program, saj se lahko zahteva povračilo drugih pravilnih odhodkov za 
druge ukrepe 233. Ali se to zgodi v praksi, pa je odvisno od zmožnosti držav članic, 
da prijavijo dodatne odhodke. Pristojni organ v državi članici mora izterjati vse 
nepravilne zneske, plačane upravičencem234. 

Neto finančni popravki v kohezijski politiki se uporabijo, kadar država članica 
nepravilnosti ni ustrezno odpravila. Samo neto finančni popravek pomeni izgubo 
finančne podpore državi članici iz proračuna EU235. 

                                                             
230 Člen 103 uredbe o skupnih določbah.  

231 Člen 104(1) uredbe o skupnih določbah. 

232 Člen 104(1) uredbe o skupnih določbah in Priloga XVIII k tej uredbi. 

233 Člen 104(4) uredbe o skupnih določbah. 

234 Člen 69 uredbe o skupnih določbah. 

235 Člen 104(1) in (4) uredbe o skupnih določbah. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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Komisija lahko kot preventivne ukrepe uporabi tudi prekinitve in začasne ustavitve 
plačil 236. Posledično to pomeni odlog plačil iz proračuna EU, zaradi katerega se 
poveča pritisk na države članice, da sprejmejo potrebne korektivne ukrepe 237. 

104 Sodišče je v preteklosti za sklade kohezijske politike ugotovilo, da je Komisija v 
obdobju 2007–2013 vse pogosteje uporabljala preventivne ukrepe in finančne 
popravke. Odkrilo je tudi, da se je zaradi regulativnih določb za obdobje 2014–2020 
znatno povečala zmožnost Komisije, da zaščiti proračun EU pred nepravilnimi 
odhodki 238. Kot je poročalo, Komisija do leta 2021 državam članicam ni naložila 
nobenih neto finančnih popravkov za obdobje 2014–2020239. 

Komisija se pri mehanizmu za okrevanje in odpornost bolj opira na 
uspešnost nacionalnih sistemov za zaščito finančnih interesov EU 

105 V okviru mehanizma za okrevanje in odpornost lahko Komisija sorazmerno 
zmanjša finančno podporo, dodeljeno državam članicam, in izterja vse dolgovane 
zneske ali zaprosi za predčasno odplačilo posojil. To lahko stori za resne nepravilnosti, 
povezane z goljufijami, korupcijo, nasprotji interesov ali hudo kršitvijo obveznosti, pa 
tudi za primere nepravilnih informacij o izpolnjevanju mejnikov in ciljev, ki jih 
zagotovijo države članice 240.  

106 Da bi Komisija lahko posojila izterjala ali zahtevala njihovo predčasno odplačilo, 
mora ugotoviti, da je prišlo do nepravilnosti ali hudih kršitev obveznosti. Če zaradi 
pomanjkljivosti v kontrolnem sistemu države članice za mehanizem za okrevanje in 
odpornost pride do hude kršitve sporazuma o financiranju, lahko Komisija zmanjša 
finančno podporo EU in izterja 5 %, 10 %, 25 % ali celo 100 % finančnega prispevka, 
dodeljenega državi članici, ali pa, če gre za posojilo, zahteva njegovo predčasno 
odplačilo241. Vendar pa, za razliko od skladov kohezijske politike, pri tem mehanizmu 
ne obstaja skupen okvir kontrole, saj države članice za izvajanje mehanizma 

                                                             
236 Člena 96 in 97 uredbe o skupnih določbah. 

237 Posebno poročilo 04/2017, odstavki 14–17 in priporočilo 1. 

238 Posebno poročilo 04/2017, odstavki 141–143 in 149. 

239 Letni poročili za leto 2021, odstavek 1.44. Letni poročili za leto 2020, odstavek 1.43. 

240 Člen 22(5) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

241 Člen 22(5) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. Člen 19 predloge sporazuma o 
financiranju. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_SL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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uporabljajo svoje nacionalne sisteme. Ker Komisija ni določila dodatnih meril in 
smernic za uporabo izterjav, še vedno obstaja tveganje, da se te pavšalne stopnje za 
države članice morda ne uporabljajo dosledno. 

107 Ne glede na način upravljanja ima Komisija končno odgovornost za izvrševanje 
proračuna EU242. Zagotoviti mora zlasti uspešno zaščito finančnih interesov EU, za kar 
mora od držav članic prejeti zadostno zagotovilo, da te mehanizem za okrevanje in 
odpornost izvajajo v skladu s pravom EU in nacionalnim pravom. V primerjavi s skladi 
kohezijske politike se Komisija v večji meri opira tudi na uspešnost nacionalnih 
sistemov za preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje nepravilnosti ter pravočasne 
informacije o njih, ki jih sporočijo države članice. Kljub temu Komisija meni, da lahko 
izplačila odobri, če so le mejniki in cilji doseženi 243, čeprav je morda seznanjena z 
nepravilnostmi pri uporabi sredstev, ki so bile odkrite na ravni držav članic.  

Države članice lahko za poročanje o nepravilnostih, odkritih pri skladih 
kohezijske politike in mehanizmu za okrevanje in odpornost, uporabijo 
različne sisteme 

108 Zaščita finančnih interesov EU vključuje tudi ukrepe, ki se sprejmejo za 
preprečevanje nezakonitih dejavnosti, ki lahko vplivajo na proračun EU244. To zahteva 
vzpostavitev sistema za boj proti goljufijam, korupciji in nasprotju interesov na ravni 
držav članic ter vključuje preglede, ki jih izvaja Komisija, kot je določeno v revizijski 
strategiji mehanizma za okrevanje in odpornost.  

109 Kar zadeva sklade kohezijske politike, morajo države članice o nepravilnostih, ki 
jih odkrijejo, poročati prek sistema Komisije za upravljanje nepravilnosti 245, odhodki, ki 
se pregledujejo, pa v obračun niso vključeni 246. Zahtevane informacije vključujejo 
identiteto zadevnih upravičencev. Kar zadeva mehanizem za okrevanje in odpornost, 
države članice niso pravno zavezane k poročanju o nepravilnostih prek sistema za 
upravljanje nepravilnosti, vendar lahko to storijo prostovoljno. Namesto tega mora 
vsaka država članica primere suma goljufije prijaviti v svoji izjavi o upravljanju, ki se 
priloži zahtevku za plačilo. 

                                                             
242 Letni poročili za leto 2021, odstavek 1.33. 

243 Člen 24 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. 

244 Člen 325 PDEU. 

245 Člen 69(12) uredbe o skupnih določbah. 

246 Člen 98(6) uredbe o skupnih določbah in Priloga XVIII k tej uredbi. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_SL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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Možnosti za uporabo integriranih orodij za podatkovno rudarjenje in 
ocenjevanje tveganja v okviru kohezijske politike ter mehanizma za 
okrevanje in odpornost še niso v celoti izkoriščena 

110 Komisija je pred skoraj desetimi leti vzpostavila enotno orodje za podatkovno 
rudarjenje in oceno tveganja „Arachne”, namenjeno nalaganju podrobnosti o tveganih 
gospodarskih subjektih247. Državam članicam je priporočila, naj v zvezi z obema 
instrumentoma uporabljajo orodje Arachne. Toda njegova uporabnost je odvisna od 
podatkov, ki jih naložijo države članice, pri čemer ga vse še niso začele uporabljati 248. 
Doslej se je 19 držav članic zavezalo, da bo to orodje uporabljalo za mehanizem za 
okrevanje in odpornost. Do oktobra 2022 še ni bilo jasno, koliko držav članic se je 
zavezalo, da ga bodo uporabljale za programe kohezijske politike za obdobje 2021–
2027. 

111 Sodišče je že v preteklosti poudarilo potencial orodja Arachne kot uspešnega 
orodja za preprečevanje goljufij249. Vendar je nedavno ugotovilo, da je bila njegova 
uporabnost omejena zaradi njegove omejene uporabe v okviru deljenega 
upravljanja250. Sistem za upravljanje nepravilnosti na primer ni povezan z orodjem 
Arachne. Revizija finančne uredbe bo priložnost za to, da se določi, da bo uporaba 
integriranih orodij za podatkovno rudarjenje in oceno tveganja obvezna za vse metode 
izvrševanja proračuna EU v obdobju po letu 2027. 

  

                                                             
247 Člen 22(4) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost ter uvodna izjava 72 uredbe o 

skupnih določbah. 

248 Annual Activity Report 2020 – Directorate-General Regional and Urban Policy, str. 55. 
Posebno poročilo 01/2019: Boj proti goljufijam pri porabi EU: potrebni so ukrepi, 
odstavek 86. 

249 Posebno poročilo 01/2019, odstavki 85–88 in priporočilo 3.3. Posebno poročilo 10/2015: 
Prizadevanja za reševanje problemov pri javnem naročanju na področju odhodkov EU za 
kohezijo bi bilo treba povečati, odstavki 90–94 in priporočilo 6. 

250 Posebno poročilo 11/2022: Zaščita proračuna EU – Uporabo črnega seznama je treba 
izboljšati, odstavek 85. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annual-activity-report-2020-regional-and-urban-policy_en_0.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_SL.pdf
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Zaključne pripombe 
112 Iz pregleda Sodišča je razvidno, da so si mehanizem za okrevanje in odpornost 
ter skladi kohezijske politike zelo podobni. Hkrati se instrumenta zaradi njunih različnih 
namenov v številnih pogledih razlikujeta. Kohezijska politika je glavna dolgoročna 
naložbena politika EU za spodbujanje gospodarskega, socialnega in teritorialnega 
razvoja držav članic in regij, mehanizem za okrevanje in odpornost pa je začasno orodje 
za odzivanje na krize, namenjeno ublažitvi posledic pandemije COVID-19 za 
gospodarstva držav članic in okrepitvi odpornosti EU in držav članic na prihodnje 
pretrese. 

113 Tako skladi kohezijske politike za obdobje 2021–2027 kot tudi mehanizem za 
okrevanje in odpornost so še v zgodnjih fazah izvajanja. Hkratna uporaba mehanizma 
za okrevanje in odpornost in skladov kohezijske politike bo zagotovila dodaten vpogled 
v to, kako razlike v regulativnem okviru vplivajo na izvajanje in rezultate.  

Ta pregled je sprejelo Evropsko računsko sodišče v Luxembourgu na zasedanju 
8. decembra 2022. 

 Za Evropsko računsko sodišče 

 

 Tony Murphy 
 predsednik 
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Priloge 

Priloga I – Prejšnja poročila Sodišča 

Posebna poročila 
— Posebno poročilo 10/2015: Prizadevanja za reševanje problemov pri javnem 

naročanju na področju odhodkov EU za kohezijo bi bilo treba povečati 

— Posebno poročilo 36/2016: Ocena ureditev za zaključevanje programov na 
področjih kohezije in razvoja podeželja iz obdobja 2007–2013 

— Posebno poročilo 02/2017: Pogajanja Komisije o partnerskih sporazumih in 
programih na področju kohezije za obdobje 2014–2020: poraba je bolj 
osredotočena na prioritete strategije Evropa 2020, vendar je ureditev za merjenje 
smotrnosti vedno bolj zapletena 

— Posebno poročilo 04/2017: Zaščita proračuna EU pred nepravilnimi odhodki: 
Komisija je v obdobju 2007–2013 na področju kohezije vse več uporabljala 
preventivne ukrepe in finančne popravke 

— Posebno poročilo 17/2018: Ukrepi Komisije in držav članic v zadnjih letih 
programskega obdobja 2007–2013 so obravnavali slabo črpanje sredstev, vendar 
so bili premalo osredotočeni na rezultate 

— Posebno poročilo 01/2019: Boj proti goljufijam pri porabi EU: potrebni so ukrepi 

— Posebno poročilo 07/2020: Izvajanje kohezijske politike: stroški so sorazmerno 
nizki, vendar ni dovolj informacij za oceno prihrankov v okviru poenostavitev 

— Posebno poročilo 10/2020: Prometna infrastruktura v EU: za pravočasno 
doseganje učinkov omrežja bi bilo treba megaprojekte izvajati hitreje 

— Posebno poročilo 16/2020: Evropski semester – s priporočili za posamezne države 
se obravnavajo pomembna vprašanja, vendar jih je treba bolje izvajati 

— Posebno poročilo 14/2021: Sodelovanje v okviru programa Interreg: potencial 
čezmejnih regij Evropske unije še ni v celoti izkoriščen 

— Posebno poročilo 24/2021: Financiranje na podlagi smotrnosti na področju 
kohezijske politike: plemenite ambicije, za katere so v obdobju 2014–2020 še 
vedno obstajale ovire 

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SL.pdf
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— Posebno poročilo 26/2021: Pravilnost porabe v kohezijski politiki EU: Komisija 
vsako leto razkrije najnižjo ocenjeno stopnjo napake, ki ni dokončna 

— Posebno poročilo 11/2022: Zaščita proračuna EU – Uporabo črnega seznama je 
treba izboljšati 

— Posebno poročilo 21/2022: Ocena nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, 
ki jo je izvedla Komisija: na splošno ustrezna, vendar tveganja v zvezi z izvajanjem 
še vedno obstajajo 

Pregledi in informativni dokumenti 
— Informativni dokument iz leta 2018: Future of EU finances: reforming how the EU 

budget operates, februar 2018 

— Informativni dokument iz leta 2018: Poenostavitev izvajanja kohezijske politike po 
letu 2020, maj 2018 

— Hiter pregled primera iz leta 2019: Dodelitev finančnih sredstev kohezijske 
politike državam članicam za obdobje 2021–2027, marec 2019 

— Hitri pregled primera iz leta 2019: Natančnejši pregled neporavnanih obveznosti v 
proračunu EU, april 2019 

— Informativni dokument iz leta 2019: Zagotavljanje smotrnosti na področju 
kohezije, junij 2019 

— Pregled 05/2021: Okvir EU za velike projekte prometne infrastrukture: 
mednarodna primerjava 

Letna poročila 
— Letno poročilo za leto 2016, poglavje 2 

— Letni poročili za leto 2019, poglavje 5 

— Letni poročili za leto 2020, poglavje 2 

— Letno poročilo za leto 2021, poglavja 1, 2 in 10 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_MFF/Briefing_paper_MFF_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_COHESION/RCR_COHESION_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_RAL/RCR_RAL_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_SL.pdf
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Mnenja 
— Mnenje št. 06/2020 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 

vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost 

— Mnenje 04/2022 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 
Uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in 
odpornost ter spremembi Uredbe (EU) 2021/1060, Uredbe (EU) 2021/2115, 
Direktive 2003/87/ES in Sklepa (EU) 2015/1814 [2022/0164 (COD)] 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_SL.pdf
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Priloga II – Načrtovani prispevek mehanizma za okrevanje in odpornost k šestim stebrom, razčlenjen po 
državah članicah 

  Steber 1 
Zeleni prehod 

Steber 2 
Digitalna 

preobrazba 

Steber 3 
Pametna, 

trajnostna in 
vključujoča rast ter 

delovna mesta 

Steber 4 
Socialna in 
teritorialna 

kohezija 

Steber 5 
Zdravje ter 

gospodarska in 
socialna 

odpornost in 
odpornost 
institucij 

Steber 6 
Politike za 
naslednjo 
generacijo 

 Belgija 64 % 30 % 32 % 48 % 11 % 15 % 
 Bolgarija 64 % 33 % 47 % 27 % 18 % 11 % 
 Češka 66 % 24 % 40 % 33 % 23 % 14 % 
 Danska 59 % 24 % 86 % 18 % 13 %  
 Nemčija 47 % 53 % 51 % 11 % 29 % 9 % 
 Estonija 42 % 22 % 71 % 21 % 43 % 1 % 
 Irska 56 % 32 % 40 % 49 % 10 % 13 % 
 Grčija 44 % 23 % 86 % 29 % 12 % 5 %. 
 Španija 50 % 30 % 42 % 56 % 14 % 8 % 
 Francija 53 % 21 % 53 % 28 % 21 % 23 % 
 Hrvaška 76 % 26 % 45 % 26 % 15 % 12 % 
 Italija 46 % 30 % 48 % 50 % 15 % 12 % 
 Ciper 52 % 25 % 65 % 25 % 19 % 13 % 
 Latvija 39 % 22 % 46 % 54 % 26 % 13 % 
 Litva 44 % 36 % 53 % 25 % 25 % 18 % 
 Luksemburg 65 % 33 % 43 % 46 % 13 %  
 Madžarska       
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  Steber 1 
Zeleni prehod 

Steber 2 
Digitalna 

preobrazba 

Steber 3 
Pametna, 

trajnostna in 
vključujoča rast ter 

delovna mesta 

Steber 4 
Socialna in 
teritorialna 

kohezija 

Steber 5 
Zdravje ter 

gospodarska in 
socialna 

odpornost in 
odpornost 
institucij 

Steber 6 
Politike za 
naslednjo 
generacijo 

 Malta 55 % 23 % 28 % 41 % 34 % 19 % 
 Nizozemska 71 % 26 % 52 % 37 % 7 % 7 % 
 Avstrija 52 % 41 % 44 % 45 % 9 % 9 % 
 Poljska 56 % 23 % 24 % 68 % 21 % 9 % 
 Portugalska 55 % 23 % 48 % 47 % 19 % 8 % 
 Romunija 57 % 21 % 42 % 46 % 22 % 13 % 
 Slovenija 57 % 23 % 33 % 36 % 36 % 15 % 
 Slovaška 51 % 21 % 48 % 24 % 38 % 17 % 
 Finska 54 % 35 % 50 % 39 % 21 % 1 % 
 Švedska 56 % 29 % 18 % 67 % 14 % 15 % 

 Povprečje 
EU 55 % 28 % 47 % 38 % 20 % 12 % 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi ocene primarnega in sekundarnega prispevka sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost, načrtovanih za vsak ukrep, k dvema 
od šestih stebrov, o katerem je Komisija poročala v preglednici kazalnikov okrevanja in odpornosti za 25 od 26 načrtov za okrevanje in odpornost, ki  jih je Svet sprejel do 
konca oktobra 2022 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
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Priloga III — Dodelitev sredstev kohezijske politike za obdobje 2021–2027, nepovratnih sredstev iz 
mehanizma za okrevanje in odpornost (okvirna in končna dodelitev) ter aktivirana posojila v okviru 
mehanizma za okrevanje in odpornost 

v milijardah EUR 

  

SKLADI KOHEZIJSKE POLITIKE 2021–
2027 

NEPOVRATNA SREDSTVA IZ MEHANIZMA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST* AKTIVIRANA 
POSOJILA IZ 

MEHANIZMA ZA 
OKREVANJE IN 

ODPORNOST 

 Skladi kohezijske 
politike 2021–2027, 
nepovratna sredstva 

mehanizma za 
okrevanje in odpornost 

(končna dodelitev)  
in aktivirana posojila 

 iz mehanizma za 
okrevanje in odpornost 

  Okvirna dodelitev do 30. 6. 2022  Končna dodelitev na dan 30. 6. 2022   

  

ESRR ESS+ KS ETS SKUPAJ 

 70 % 
zneska, ki 
je na voljo 

30 % 
zneska, ki 
je na voljo 

SKUPAJ  
70 % 

zneska, ki 
je na voljo 

30 % 
zneska, ki je 

na voljo 
SKUPAJ    

 Belgija 1,1 1,2  0,4 2,7  3,6 2,3 5,9  3,6 0,9 4,5    7,2 
 Bolgarija 5,7 2,6 1,3 0,1 9,8  4,6 1,6 6,3  4,6 1,1 5,7    15,3 
 Češka 10,4 2,7 6,4 0,3 19,8  3,5 3,5 7,1  3,5 4,1 7,6    27,4 
 Danska 0,1 0,1  0,3 0,5  1,3 0,2 1,6  1,3 0,1 1,4    1,9 
 Nemčija 10,9 6,5  1,0 18,4  16,3 9,3 25,6  16,3 11,7 28,0    46,4 
 Estonija 1,7 0,5 0,8 0,1 3,1  0,8 0,2 1,0  0,8 0,1 0,9    4,0 
 Irska 0,4 0,5  0,3 1,2  0,9 0,1 1,0  0,9  0,9    2,1 
 Grčija 11,5 5,8 3,0 0,1 20,4  13,5 4,3 17,8  13,5 3,9 17,4  12,7  50,5 
 Španija 23,5 11,2  0,7 35,4  46,6 22,9 69,5  46,6 30,6 77,2    112,6 

 Francija 9,1 6,7  1,1 16,8  24,3 15,0 39,4  24,3 13,1 37,4    54,3 
 Hrvaška 5,4 2,0 1,2 0,2 8,7  4,6 1,7 6,3  4,6 0,9 5,5    14,3 
 Italija 26,6 14,5  1,0 42,1  47,9 21,0 68,9  47,9 21,1 69,0  122,6  233,6 
 Ciper 0,5 0,2 0,2 0,0 0,9  0,8 0,2 1,0  0,8 0,1 0,9  0,2  2,0 
 Latvija 2,5 0,7 1,0 0,0 4,3  1,6 0,3 2,0  1,6 0,2 1,8    6,0 
 Litva 3,5 1,1 1,4 0,1 6,1  2,1 0,1 2,2  2,1 0,0 2,1    8,2 
 Luksemburg 0,0 0,0  0,0 0,1  0,1 0,0 0,1  0,1 0,0 0,1    0,1 
 Madžarska 13,4 5,5 2,6 0,2 21,7  4,6 2,5 7,2  4,6 1,2 5,8    27,5 
 Malta 0,5 0,1 0,2 0,0 0,8  0,2 0,1 0,3  0,2 0,1 0,3    1,1 
 Nizozemska 0,5 0,4  0,4 1,3  3,9 2,0 6,0  3,9 0,8 4,7    6,0 
 Avstrija 0,5 0,4  0,2 1,1  2,2 1,2 3,5  2,2 1,5 3,7    4,8 
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SKLADI KOHEZIJSKE POLITIKE 2021–
2027 

NEPOVRATNA SREDSTVA IZ MEHANIZMA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST* AKTIVIRANA 
POSOJILA IZ 

MEHANIZMA ZA 
OKREVANJE IN 

ODPORNOST 

 Skladi kohezijske 
politike 2021–2027, 
nepovratna sredstva 

mehanizma za 
okrevanje in odpornost 

(končna dodelitev)  
in aktivirana posojila 

 iz mehanizma za 
okrevanje in odpornost 

  Okvirna dodelitev do 30. 6. 2022  Končna dodelitev na dan 30. 6. 2022   

  

ESRR ESS+ KS ETS SKUPAJ 

 70 % 
zneska, ki 
je na voljo 

30 % 
zneska, ki 
je na voljo 

SKUPAJ  
70 % 

zneska, ki 
je na voljo 

30 % 
zneska, ki je 

na voljo 
SKUPAJ    

 Poljska 47,4 14,9 9,3 0,6 72,2  20,3 3,6 23,9  20,3 2,3 22,6  11,5  106,3 
 Portugalska 11,5 7,5 3,4 0,1 22,5  9,8 4,1 13,9  9,8 5,8 15,6  2,7  40,8 
 Romunija 17,1 8,2 3,5 0,4 29,2  10,2 4,0 14,2  10,2 1,9 12,1  14,9  56,2 
 Slovenija 1,5 0,7 0,7 0,1 3,1  1,3 0,5 1,8  1,3 0,2 1,5  0,7  5,2 
 Slovaška 8,1 2,4 1,6 0,2 12,4  4,6 1,7 6,3  4,6 1,4 6,0    18,3 
 Finska 0,9 0,6  0,2 1,7  1,7 0,4 2,1  1,7 0,2 1,9    3,6 
 Švedska 0,8 0,7  0,4 1,9  2,9 0,4 3,3  2,9 0,3 3,2    5,2 

 Tehnična 
pomoč 

0,8 0,3 0,1 0,0 1,3            1,2 

 Transnacionaln
o sodelovanje 

 0,2   0,2            0,2 

 Medregionalne 
naložbe 
v inovacije 

0,6    0,6            0,6 

 Evropska 
pobuda za 
mesta 

0,6    0,6            0,6 

 Medregionalno 
sodelovanje 

   0,6 0,6            0,6 

 SKUPAJ EU 217 98 37 9 361  234 104 338  234 104 338  165  864 
*Opomba glede nepovratnih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost: V skladu s členom 11 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost je bil 30. junija 2022 
posodobljen izračun najvišjega finančnega prispevka za 30 % dodeljenega zneska nepovratnih sredstev na državo članico. S tem so bil i upoštevani najnovejši podatki o BDP 
za leti  2020 in 2021. 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije, Priloge IV k uredbi o mehanizmu za okrevanje in odpornost ter dopisa Komisije Svetu in Parlamentu z dne 
30. junija 2022 o posodobitvi najvišjega finančnega prispevka iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Zaradi lažje predstavitve so zneski zaokroženi. 
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Kratice in okrajšave 
BDP: bruto domači proizvod 

BND: bruto nacionalni dohodek 

CRII: naložbena pobuda v odziv na koronavirus 

ESRR: Evropski sklad za regionalni razvoj 

ESS+: Evropski socialni sklad plus 

ETS: evropsko teritorialno sodelovanje 

GD ECFIN: Generalni direktorat za ekonomske in finančne zadeve 

GD EMPL: Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje 

GD REGIO: Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko 

IPE: Instrument za povezovanje Evrope 

KS: Kohezijski sklad  

NGEU: NextGenerationEU 

OECD: Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj 

PDEU: Pogodba o delovanju Evropske unije 

RRF: mehanizem za okrevanje in odpornost 
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Glosar 
Cilj: za kohezijsko politiko je cilj vnaprej dogovorjena končna vrednost, ki jo je treba 
doseči v zvezi s kazalnikom, uporabljenim v okviru specifičnega cilja. Za mehanizem za 
okrevanje in odpornost je cilj kvalitativno merilo napredka pri dosegi reforme ali 
naložbe. 

Enotni projektni načrt: število projektov, ki jih država članica namerava izvesti / lahko 
izvede in ki so v postopku „zorenja”, kar vključuje študije, potrebne za njihovo izvedbo. 

Evropski semester: letni ciklus za zagotavljanje okvira za koordinacijo ekonomskih 
politik držav članic EU in spremljanje napredka. 

Evropski steber socialnih pravic: okvir za zagotavljanje novih in uspešnih socialnih 
pravic za državljane EU. 

Mejnik: za kohezijsko politiko je mejnik vmesna vrednost v zvezi s kazalnikom izložka, 
uporabljenim v okviru specifičnega cilja, ki jo je treba doseči do vnaprej določenega 
datuma. Za mehanizem za okrevanje in odpornost je mejnik kvalitativno merilo 
napredka pri dosegi reforme ali naložbe. 

Načelo, da se ne škoduje bistveno: načelo, da naložbeni ukrepi ne bi smeli imeti 
večjega škodljivega vpliva na okolje. 

Partnerski sporazum: sporazum med Komisijo in državo članico ali tretjo(-imi) državo(-
ami) v okviru programa porabe EU, v katerem so na primer določeni strateški načrti, 
naložbene prioritete, pogoji trgovanja ali zagotavljanje razvojne pomoči. 

Priporočila za posamezno državo: letne smernice, ki jih Komisija v okviru evropskega 
semestra izda posameznim državam članicam o njihovih makroekonomskih, 
proračunskih in strukturnih politikah. 

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. 
Zagotavlja strukturo za določanje letnih proračunov EU, saj vključuje omejitve porabe 
za vsako kategorijo odhodkov. 
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Ekipa Sodišča 
Ta pregled je sprejel senat II – Naložbe v kohezijo, rast in vključevanje, ki ga vodi 
članica Evropskega računskega sodišča Annemie Turtelboom. Nalogo je vodil član 
Sodišča Ladislav Balko, pri njej pa so sodelovali vodja njegovega kabineta 
Branislav Urbanic in atašejka v njegovem kabinetu Zuzana Frankova, vodilni upravni 
uslužbenec Friedemann Zippel, vodja naloge Chrysoula Latopoulou, namestnica vodje 
naloge Cristina Jianu, ter revizorji Marion Boulard, Mariya Zhekova, 
Francisco Carretero Llorente in Lena Rangus. Podporo pri grafičnem oblikovanju sta 
zagotovili Alexandra Mazilu in Agnese Balode. 

 
Od leve proti desni: Francisco Carretero Llorente, Lena Rangus, Chrysoula Latopoulou, 
Branislav Urbanic, Ladislav Balko, Friedemann Zippel, Marion Boulard. 
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splošno dovoljenje, zato morajo biti v njem jasno navedene morebitne omejitve glede 
uporabe. 

Za uporabo in prikazovanje vsebin, katerih lastnica ni EU, je morda treba pridobiti 
dovoljenje neposredno od imetnikov avtorskih pravic. 

— Slika 3 – ikone: slika je bila oblikovana z uporabo virov Flaticon.com, © Freepik 
Company S.L. Vse pravice pridržane. 

Programska oprema ali dokumenti, za katere veljajo pravice industrijske lastnine, kot 
so patenti, blagovne znamke, registrirani modeli, logotipi in imena, niso vključeni v 
politiko Sodišča glede ponovne uporabe. 

Na spletiščih institucij Evropske unije znotraj domene europa.eu so povezave do 
spletišč tretjih oseb. Ker Sodišče na ta spletišča ne more vplivati, vas poziva, da 
preberete njihove dokumente o politiki glede varstva osebnih podatkov in avtorskih 
pravic. 

Uporaba logotipa Sodišča  

Logotip Sodišča se ne sme uporabljati brez predhodnega soglasja Sodišča. 
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Ta pregled vsebuje primerjalno analizo skladov 
kohezijske politike ter mehanizma za okrevanje in 
odpornost.
Instrumenta sta si zelo podobna, vendar se v 
številnih pogledih razlikujeta. Kohezijska politika je 
glavna dolgoročna naložbena politika EU za 
spodbujanje ekonomskega, socialnega in 
teritorialnega razvoja, mehanizem za okrevanje in 
odpornost pa je ad hoc, začasno orodje za 
odzivanje na krize, namenjeno ublažitvi posledic 
pandemije COVID-19 za gospodarstvo EU ter 
okrepitvi odpornosti EU in držav članic na prihodnje 
pretrese.
Tako skladi kohezijske politike za obdobje 2021–
2027 kot tudi mehanizem za okrevanje in 
odpornost so še v zgodnjih fazah izvajanja. V 
prihodnjih letih bo hkratna uporaba obeh 
instrumentov pokazala, kako se bodo z njunima 
različnima pristopoma dosegli njuni cilji.
  

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
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