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REVIZIJSKA EKIPA 

Posebna poročila Evropskega računskega sodišča predstavljajo rezultate njegovih revizij politik in 
programov EU ali tem v zvezi z upravljanjem na posameznih področjih proračuna. Računsko sodišče 
izbira in načrtuje revizijske naloge tako, da je njihov učinek kar največji, in pri tem upošteva tveganje za 
smotrnost ali skladnost, višino ustreznih prihodkov ali porabe, prihodnji razvoj ter politični in javni 
interes. 
 
To revizijo smotrnosti poslovanja je opravil revizijski senat II – Naložbe v kohezijo, rast in vključevanje, 
ki ga vodi članica Evropskega računskega sodišča Iliana Ivanova. Revizijo je vodil član Evropskega 
računskega sodišča Henri Grethen, pri njej pa so sodelovali vodja njegovega kabineta Marc Hostert, 
vodilna upravna uslužbenca Niels-Erik Brokopp in Emmanuel Rauch, vodji naloge Anna Fiteni in Peggy 
Vercauteren ter revizorji Alessandra Falcinelli, Agota Krenusz, Radka Papouskova, Adrian Rosca in Piotr 
Senator.  
 

 
 
Od leve proti desni: Anna Fiteni, Marc Hostert, Radka Papouskova, Piotr Senator, Peggy Vercauteren, 
Niels-Erik Brokopp, Henri Grethen. 
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GLOSAR IN KRATICE 

COCOF Odbor za usklajevanje skladov (COCOF) je stalni odbor pri 
Evropski komisiji. Njegova naloga je, da razpravlja o vprašanjih v 
zvezi z izvajanjem uredb, ki urejajo strukturne sklade in Kohezijski 
sklad. Njegova navodila so priporočila s praktičnimi primeri in 
informacijami, niso pa pravno zavezujoča niti omejevalna. 

Črpanje sredstev  Sredstva se štejejo za črpana, ko Komisija sredstva EU izplača za 
operativni program države članice za sofinanciranje upravičenih 
projektov. Vanj so vključeni predujmi ter vmesna in končna 
plačila. 

Dodana vrednost EU Vrednost, ki jo ukrepi EU dodajo k vrednosti, ki bi bila dosežena 
samo z ukrepi držav članic.  

Dodeljena sredstva Skupni znesek, dodeljen državi članici ali operativnemu programu 
v posameznem programskem obdobju. To je teoretični najvišji 
znesek, ki je lahko izplačan. 

Evropski sklad za 
regionalni razvoj 
(ESRR) 

Cilj Evropskega sklada za regionalni razvoj je okrepiti ekonomsko 
in socialno kohezijo v Evropski uniji z odpravo glavnih regionalnih 
neravnovesij s finančno podporo za vzpostavitev infrastrukture in 
za produktivne naložbe, ki ustvarjajo delovna mesta, predvsem za 
podjetja. 

Evropski socialni 
sklad (ESS) 

Cilj Evropskega socialnega sklada je krepitev ekonomske in 
socialne kohezije v Evropski uniji, in sicer z izboljšanjem 
zaposlovanja in zaposlitvenih možnosti (zlasti z ukrepi 
usposabljanja) ter spodbujanjem višje stopnje zaposlenosti in 
ustvarjanja več in boljših delovnih mest. 

Izvajanje v fazah Način organiziranja financiranja projekta v dveh programskih 
obdobjih, da bi omejili tveganje nekončanih (in zato 
neupravičenih) projektov ter povečali črpanje sredstev v prvi fazi 
(2007–2013). 

Kohezijski sklad Kohezijski sklad je namenjen krepitvi ekonomske in socialne 
kohezije v Evropski uniji s financiranjem okoljskih in prometnih 
projektov v državah članicah, v katerih je BNP na prebivalca nižji 
od 90 % povprečja EU. 

Mrtva izguba Mrtve izgube se pojavijo, kadar se zagotovi financiranje za 
podporo upravičencem, ki bi enako odločitev sprejeli tudi brez 
pomoči. V takih primerih izida ni mogoče pripisati politiki, 
upravičencu izplačana pomoč pa ni imela nobenega učinka. Delež 
odhodkov, ki povzročajo mrtve izgube, je zato že sam po sebi 
neuspešen, ker ne prispeva k doseganju ciljev.  

Nacionalni strateški 
referenčni okvir 

Referenčni dokument za načrtovanje financiranja EU na 
nacionalni ravni za obdobje 2007–2013. Nacionalni strateški 
referenčni okvir zagotavlja, da je pomoč iz skladov usklajena s 
strateškimi smernicami EU o koheziji, in opredeli povezavo med 
prioritetami EU na eni strani ter nacionalnimi in regionalnimi 
prioritetami na drugi. Za programsko obdobje 2014–2020 so 
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nacionalni strateški referenčni okvir nadomestili partnerski 
sporazumi (glej opredelitev v nadaljevanju).  

Obveznost Pravna zaveza za zagotavljanje finančnih sredstev pod posebnimi 
pogoji, s katero se EU zaveže, da bo po končanem projektu, ki se 
financira s sredstvi EU, povrnila svoj del stroškov zanj.  

Operativni program Operativni program določa prioritete in posebne cilje države 
članice ter opisuje, kako bodo sredstva (sofinanciranje EU ter 
nacionalno javno in zasebno sofinanciranje) v danem obdobju 
(trenutno sedem let) uporabljena za financiranje projektov. 
Projekti v operativnem programu morajo prispevati k 
določenemu številu ciljev. Operativni program se lahko financira 
iz ESRR, Kohezijskega sklada in/ali ESS. Pripravi ga država članica, 
preden pa so mogoča plačila iz proračuna EU, ga mora odobriti 
Komisija. Operativne programe je mogoče v programskem 
obdobju spremeniti le, če se s tem strinjata obe strani. 

Organ upravljanja Organ upravljanja je nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ 
(ali drug javni ali zasebni organ), ki ga določi država članica za 
upravljanje operativnega programa. Njegove naloge vključujejo 
izbiranje projektov za financiranje, spremljanje izvajanja 
projektov in poročanje Komisiji o finančnih vidikih in doseženih 
rezultatih. Organ upravljanja je tudi organ, ki po revizijah, ki jih 
opravi Komisija, Evropsko računsko sodišče ali drug organ v državi 
članici, upravičencem naloži finančne popravke. 

Organ za potrjevanje Določi ga posamezna država članica, da opravi preglede na prvi 
stopnji za odhodke, ki jih prijavijo organi upravljanja, ter potrdi, 
da so ti odhodki zakoniti in pravilni.  

Partnerski sporazumi Partnerski sporazumi se sklepajo med Evropsko komisijo in 
posameznimi državami članicami za programsko obdobje 2014–
2020. V njih so navedeni načrti nacionalnih organov za uporabo 
sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter 
opisani strateški cilji in prednostne naložbe vsake države, za 
katere je v sporazumih vzpostavljena povezava s splošnim ciljem 
strategije Evropa 2020 za pametno, trajno in vključujočo rast. 
Poleg tega vključujejo podrobnosti o morebitnih predhodnih 
pogojenostih (potrebnih osnovnih pogojih za uspešno in 
učinkovito uporabo sredstev) in okvirih za upravljanje smotrnosti. 
Pripravijo jih države članice v dialogu s Komisijo, ki jih mora nato 
sprejeti.  

Prednostna os Ena od prioritet strategije operativnega programa, ki je 
sestavljena iz skupine povezanih operacij s specifičnimi merljivimi 
cilji. 

Programsko obdobje Večletni časovni okvir, v katerem se načrtujejo in izvajajo odhodki 
strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. 

Razveljavitev 
obveznosti 

Preklic celotne obveznosti ali dela obveznosti, ki ni bila 
uporabljena. Razveljavitev obveznosti se izvede samodejno po 
določenem obdobju, običajno po dveh ali treh letih (pravilo 
n + 2/3).  
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Retroaktivni projekt Retroaktivni projekti ali operacije so tisti, za katere so nastali 
odhodki iz nacionalnih sredstev ali ki so bili zaključeni, preden se 
je uradno zaprosilo za sofinanciranje EU ali preden je bilo to 
dodeljeno, in se torej financirajo retroaktivno. V programskem 
obdobju 2014–2020 projekti ali operacije, ki so fizično dokončani 
ali v celoti izvedeni, preden upravičenec predloži vlogo za 
financiranje, niso upravičeni do sredstev EU. 

Revizijski organ Komisiji daje zagotovilo o uspešnem delovanju sistemov 
upravljanja in notranjih kontrol operativnih programov (ter s tem 
tudi o zakonitosti in pravilnosti potrjenih odhodkov). Revizijske 
organe določi posamezna država članica in so ponavadi oddelki v 
generalnih sekretariatih vlade, na ministrstvih za finance (ali 
organih za notranjo kontrolo v sestavi teh ministrstev), na drugih 
ministrstvih ali v okviru vrhovnih revizijskih institucij. Delovati 
morajo neodvisno od organov, ki upravljajo sklade. Revizijski 
organ o svojih ugotovitvah glede revizij sistemov in revizij operacij 
poroča organu upravljanja in organu za potrjevanje ustreznega 
operativnega programa. O svojih letnih dejavnostih poročajo 
enkrat letno v letnem poročilu o nadzoru, ki ga predložijo 
Komisiji. Če revizijski organ meni, da organ upravljanja ni sprejel 
ustreznih popravljalnih ukrepov, mora na to opozoriti Komisijo. 

Skupni strateški okvir Zagotavlja smernice in pripomore k usklajevanju ciljev različnih 
skladov EU na področju kohezijske politike ter drugih 
instrumentov in politik EU. 

Stopnja črpanja 
sredstev 

Odstotni delež skupnega zneska, namenjenega operativnemu 
programu, ki je bil načrpan (plačan). 

Strateške smernice 
Skupnosti o koheziji 

V strateških smernicah Skupnosti so navedena načela in 
prednostne naloge kohezijske politike ter predlagani najboljši 
načini uporabe sredstev, ki so na voljo za programe nacionalne in 
regionalne pomoči v obdobju 2007–2013, v evropskih regijah. 
Nacionalni organi morajo smernice uporabiti kot podlago za 
oblikovanje nacionalnih strateških prioritet in za načrtovanje za 
obdobje 2007–2013 oziroma nacionalni strateški referenčni okvir. 

Večletni finančni 
okvir  

Večletni finančni okvir določa prednostno porabo sredstev in 
najvišje zneske, ki jih lahko EU porabi na posameznih področjih v 
določenem večletnem obdobju. Sedanji večletni finančni okvir 
zajema obdobje 2014–2020, prejšnja pa sta zajemala 
obdobji 2007–2013 oziroma 2000–2006 (Agenda 2000). 

Veliki projekt Veliki projekti zajemajo gospodarsko neločljiv sklop del, 
dejavnosti ali storitev, ki izpolnjujejo točno določeno tehnično 
funkcijo in imajo točno določen namen, celotni strošek zanje pa 
presega 50 milijonov EUR oziroma 75 milijonov EUR v primeru 
prometnega projekta. Na ravni posameznega projekta se zahteva 
odobritev Komisije. 

Zaključek Finančna poravnava s končnim plačilom državi članici ali izterjavo 
čezmernih zneskov, ki jih je plačala Komisija. Zaključek je zadnja 
faza življenjskega cikla programa. 
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POVZETEK  

O črpanju sredstev 

I. Kohezijska politika je namenjena zmanjšanju razvojnih neravnovesij med regijami in 

Evropsko unijo in zajema približno tretjino proračuna EU, ki se izvršuje z operativnimi 

programi. Sredstva se zagotovijo na začetku večletnega programskega obdobja. Zmogljivost 

črpanja sredstev pomeni sposobnost države članice, da uspešno in učinkovito porabi 

finančne vire, ki so ji bili dodeljeni. Države članice črpajo sredstva, ko prejmejo plačilo iz 

proračuna EU za sofinanciranje upravičenih projektov. Da bi ostale osredotočene na 

doseganje učinkovitih rezultatov, je ključno, da se izogibajo temu, da bi morale visok znesek 

sredstev črpati ob koncu programskega obdobja, saj bi lahko zaradi črpanja v naglici premalo 

upoštevale stroškovno učinkovitost. Črpanje sredstev je torej pomembno za doseganje ciljev 

politik, ni pa cilj samo po sebi. 

Kako je Sodišče opravilo revizijo 

II. Sodišče je preučilo, ali so ukrepi Komisije in držav članic omogočili uspešno črpanje 

sredstev iz ESRR, ESS in Kohezijskega sklada v programskem obdobju 2007–2013. Revizijske 

obiske je opravilo v štirih državah članicah, in sicer na Češkem, Madžarskem, v Italiji in 

Romuniji. Revizija je obravnavala programsko obdobje 2007–2013, ob tem pa je Sodišče 

naredilo primerjavo s programskima obdobjema 2000–2006 in 2014–2020 ter izpostavilo 

tveganja v zvezi s črpanjem v trenutnem obdobju. 

Kaj je Sodišče ugotovilo 

III. Sodišče je ugotovilo, da so bili zaradi poznega sprejetja zakonodajnega okvira v 

programskih obdobjih 2007–2013 in 2014–2020, in sicer šest mesecev oziroma dva tedna 

pred začetkom programskega obdobja, pozno sprejeti tudi operativni programi. V obeh 

primerih je bila večina operativnih programov sprejeta šele eno leto po začetku 

programskega obdobja, kar je imelo neizogiben posredni učinek na začetek porabe 

dodeljenih sredstev.  

IV. Izvajanje se je v obdobju 2007–2013 začelo počasi, v obdobju 2014–2020 pa še 

počasneje. Poleg omenjenega posrednega učinka je bil razlog za počasen začetek tudi 
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prekrivanje programskih obdobij, saj so države članice še vedno porabljale sredstva iz 

predhodnega obdobja, ko se je začelo naslednje. 

V. V programskem obdobju 2007–2013 je Komisija spremljala črpanje sredstev, vendar je 

šele približno 13 mesecev pred koncem obdobja upravičenosti ustanovila delovno skupino za 

pomoč državam članicam s slabim črpanjem sredstev v operativnih programih. Delovna 

skupina za boljše izvajanje je pomagala osmim državam članicam, v katerih se je črpanje 

sredstev po sprejetju ukrepov opazno povečalo. Na začetku leta 2018 je povprečna stopnja 

črpanja sredstev v EU znašala 97,2 %. Številnim državam članicam ni uspelo porabiti vseh 

razpoložljivih sredstev; neporabljena sredstva so konec leta 2017 znašala 4,4 milijarde EUR. 

Končna stopnja črpanja in končna vrednost neporabljenih sredstev bosta znani po 

dokončanju zaključka.  

VI. Med ukrepi za povečanje črpanja sredstev so spremembe operativnih programov, delitev 

projektov v faze med programskimi obdobji, retroaktivno sofinanciranje projektov, predujmi 

finančnim instrumentom in pogodbeni predujmi. Nekateri od teh ukrepov so bili 

osredotočeni predvsem na črpanje sredstev in skladnost s pravili, ne da bi upoštevali 

rezultate. Pogoste so bile zlasti spremembe operativnih programov, kar vzbuja dvome o 

zanesljivosti analiz, na katerih temeljijo postopek načrtovanja programov in poznejše 

spremembe, ter o sposobnosti doseganja ciljev operativnega programa in kohezijske politike.  

VII. Komisija nima celovitega pregleda vseh uporabljenih ukrepov in učinka vsakega ukrepa 

na črpanje sredstev, ker so države članice poslale premalo informacij in ker zakonodajni okvir 

za nekatere ukrepe (kot so retroaktivni projekti in pogodbeni predujmi) državam članicam ne 

nalaga poročanja Komisiji. 

Kaj Sodišče priporoča 

VIII. Komisija naj: 

- Svetu in Evropskemu parlamentu predlaga časovni razpored za pogajanja ter 

sprejetje zakonodajnega okvira in programskih dokumentov, da bi zagotovila, da se 

lahko izvajanje operativnega programa začne na začetku programskega obdobja; 
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- v primerih, ki zadevajo ključne elemente smotrnosti, zagotovi, da spremembe 

operativnih programov temeljijo na dobro premišljeni in celoviti oceni operativnih 

programov, partnerskih sporazumih in z njimi povezanimi potrebami ter da so cilj 

sprememb predvsem boljši rezultati. Prav tako naj poskrbi za to, da ima sredstva za 

pridobivanje informacij, ki ji bodo omogočile spremljati črpanje sredstev, opredeliti 

počasno in hitro črpanje sredstev ter predhodno oceniti učinek ukrepov in potrebo 

po njih, da bo vedela, ali naj jih uporabi ali ne; in  

- poskrbi, da bo pri zagotavljanju ciljno usmerjene podpore za pospešitev izvajanja 

poudarek ukrepov predvsem na doseganju dobrih rezultatov. 
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UVOD 

Cilji, financiranje in upravljanje politike 

1. Kohezijska politika je namenjena zmanjšanju razvojnih neravnovesij med regijami, 

prestrukturiranju nazadujočih industrijskih območij in spodbujanju čezmejnega, 

transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja v Evropski uniji.1 Sredstva EU se za 

izpolnitev teh ciljev uporabljajo za razvoj različnih področjih, kot so nizkoogljično 

gospodarstvo, prometna infrastruktura, podpora za mala in srednja podjetja, vključevanje 

ljudi na trg dela in socialno vključevanje prikrajšanih skupin.  

2. V večletnem finančnem okviru so določeni najvišji letni zneski, ki jih sme EU porabiti za 

razne politike, vključno s kohezijsko. Kohezijski politiki je namenjena približno tretjina 

proračuna EU. Kohezijska politika se izvaja s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj 

(ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada. Skupna sredstva, 

dodeljena ESRR, ESS in Kohezijskemu skladu, so v tekočih cenah v programskem 

obdobju 2000–2006 znašala približno 261 milijard EUR, 346 milijard EUR v programskem 

obdobju 2007–2013 in približno 365 milijard EUR v programskem obdobju 2014–20202. 

Ustrezen znesek sredstev za kohezijsko politiko je nato vnaprej razdeljen med države članice.  

                                                      

1 Člena 174 in 176 PDEU in člen 89 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, 
str. 320). 

2 Sredstva, namenjena ESRR, Kohezijskemu skladu in ESS, so v programskem obdobju 2007–2013 
znašala 342,5 milijarde EUR. Končni zneski prevzetih obveznosti bodo znani šele po zaključku 
vseh postopkov. 
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3. Pravila, ki v programskem obdobju 2007–2013 urejajo kohezijsko politiko, so določena v 

splošni uredbi3 in njenih izvedbenih pravilih4 ter posebnih uredbah za ESRR, ESS in Kohezijski 

sklad.5 Te uredbe dopolnjujejo izvedbene uredbe, delegirani akti in smernice. Za vsako 

programsko obdobje je sprejet nov zakonodajni sveženj. 

4. Ta sredstva se uporabljajo v okviru operativnih programov, v katerih so določene 

prednostne naložbe in specifični cilji. V njih je opisano tudi, kako bodo sredstva v 

programskem obdobju6 uporabljena za financiranje projektov. Države članice svoja 

nacionalna sredstva dodelijo raznim nacionalnim ali regionalnim operativnim programom v 

skladu s svojimi nacionalnimi strateškimi cilji in cilji kohezijske politike EU.  

5. Kohezijsko politiko skupaj izvajajo države članice in Komisija. Sedanji kolegij Komisije je 

svoj petletni mandat začel novembra 2014. Službi Komisije, ki sta odgovorni za splošno 

upravljanje teh področij politike, sta Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko 

(GD REGIO) ter Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (GD 

EMPL). Državam članicam lahko nudita upravno in tehnično pomoč, da bi te pravilno 

uporabile sredstva.7 V državah članicah so za doseganje stroškovne učinkovitosti z 

dodeljenimi sredstvi EU ter zagotavljanje zakonitosti in pravilnosti sofinanciranih operacij 

                                                      

3 Uredba 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 
(UL L 210, 31.7.2006, str. 25). 

4 Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta 
(ES) št. 1083/2006 in Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L 371, 27.12.2006, str. 1).  

5 Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj (UL L 210, 31.7.2006, str. 1) in Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu (UL L 210, 31.7.2006, 
str. 12). Uredba Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada 
(UL L 210, 31.7.2006, str. 79).  

6 Večletni okvir, v katerem se načrtujejo in izvajajo odhodki strukturnih skladov in Kohezijskega 
sklada, se imenuje programsko obdobje. 

7 Člen 45 Uredbe (ES) št. 1083/2006. 
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odgovorni nacionalni in/ali regionalni organi, pristojni za programe na področjih kohezije, in 

sicer pod nadzorom Komisije, ki ima tudi končno odgovornost.8 

6. Glavne faze programskega obdobja so predstavljene na sliki 1. Za vsako programsko 

obdobje se sprejme nov zakonodajni okvir, temu pa sledita predložitev in sprejetje 

programskih dokumentov. Izvajanje se lahko začne s 1. januarjem prvega leta programskega 

obdobja ali ob predložitvi operativnega programa Komisiji v odobritev (kar je prej). Plačila iz 

proračuna EU za operativni program pa se lahko začnejo šele po sprejetju operativnega 

programa. zato imajo zamude pri sprejemanju zakonodajnega okvira ali operativnih 

programov posredni učinek na plačila iz proračuna EU. Zadnja faza življenjskega cikla 

operativnega programa je zaključek, ki vključuje končno plačilo ali izterjavo čezmernih 

izplačanih zneskov. 

7. Časovni načrt za te faze ni omejen na obdobje 2007–2013, saj sta bila na primer del 

izvajanja in zaključek programskega obdobja 2007–2013 opravljena po letu 2013, ko se je že 

začelo programsko obdobje 2014–2020. Programski obdobji sta se zato prekrivali. 

                                                      

8 Člen 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).  
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Slika 1 – Glavne faze programskega obdobja 2007–2013  
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8. Sredstva, ki so dodeljena operativnemu programu, so v sedemletnem programskem 

obdobju razdeljena na letne obroke.9 Vsak obrok ustvari proračunsko obveznost, ki 

predstavala sredstva EU, ki so predvidena za operativni program in se uporabljajo za 

sofinanciranje upravičenih odhodkov projektov. Za take odhodke, ki jih ima upravičenec, 

države članice Komisiji predložijo zahtevek za povračilo, ta pa odobri plačilo iz obveznosti. 

Sredstva se štejejo za črpana, ko jih Komisija izplača.10  

9. V programskem obdobju 2007–2013 je bilo treba obveznosti porabiti (to pomeni, da je 

zanje moralo biti izvedeno plačilo vnaprejšnjega financiranja ali vmesno plačilo) v dveh letih, 

odhodke, ki so nastali upravičencem, je bilo torej mogoče plačati do 31. decembra 2015, 

zahtevke za povračilo pa predložiti naknadno. Če države članice sredstev niso porabile v dveh 

letih, so bila ta razveljavljena in jih države članice torej niso mogle več porabljati; to je znano 

kot pravilo n + 2.11 Pravilo n + 2 je bilo za nekatere države članice12 za nekatere obroke 

obveznosti13 podaljšano za eno leto (n + 3). 

OBSEG REVIZIJE IN REVIZIJSKI PRISTOP 

10. Namen te revizije je bil oceniti, ali so ukrepi Komisije in držav članic uspešno črpali 

sredstva iz ESRR, ESS in Kohezijskega sklada v programskem obdobju 2007–2013. Sodišče je 

proučilo zlasti, ali: 

- je Komisija opazila težave pri črpanju sredstev ter jih pravočasno obravnavala z ukrepi, 

namenjenimi izboljšanju črpanja, in podporo državam članicam pri njihovi uporabi;  

                                                      

9 Člen 75 Uredbe (ES) št. 1083/2006. 

10 Plačila Komisije vključujejo vnaprejšnje financiranje v skladu s členoma 76 in 82 Uredbe (ES) 
št. 1083/2006. 

11 Člen 93 Uredbe (ES) št. 1083/2006. 

12 Bolgarija, Češka, Estonija, Grčija, Hrvaška, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, 
Portugalska, Romunija, Slovenija in Slovaška. 

13 V programskem obdobju 2014–2020 pravilo n + 3 velja za vse države članice v skladu s 
členom 136 Uredbe (EU) št. 1303/2013. 
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- so države članice te ukrepe uporabile z ustreznim upoštevanjem skladnosti s pedpisi in 

stroškovne učinkovitosti (glej okvir 1). 

11. V reviziji je zajeto programsko obdobje 2007–2013, pri tem pa sta omenjeni tudi 

obdobji 2000–2006 in 2014–2020, in sicer za potrebe primerjave in da se poudarijo tveganja, 

ki so povezana s črpanjem sredstev v trenutnem obdobju. 

12. Revizijsko delo Sodišča je vključevalo:  

- analizo določb zakonodajnega okvira programskega obdobja 2007–2013, ki vplivajo na 

črpanje sredstev; 

- pregled ustreznih tehničnih smernic Komisije o izvajanju posameznih predpisov, ki 

vplivajo na črpanje sredstev, in tehničnih smernic o zaključku; 

- oceno postopkov spremljanja, ki jih je Komisija v zvezi s črpanjem sredstev izvedla v 

programskem obdobju 2007–2013, vključno z nalogami delovne skupine za boljše 

izvajanje14; 

- analizo 16 operativnih programov v okviru ESRR in Kohezijskega sklada ter štirih 

operativnih programov v okviru ESS v sedmih državah članicah, in sicer v Bolgariji, na 

Češkem, Madžarskem, v Italiji, Romuniji, na Slovaškem in v Španiji. Od navedenih 

operativnih programov jih je bilo podrobno pregledanih sedem v okviru ESRR in 

Kohezijskega sklada ter dva v okviru ESS. Seznam zajetih operativnih programov je v 

Prilogi 1; 

- revizijske obiske štirih držav članic, in sicer Češke, Madžarske, Italije in Romunije; 

- pogovore z uradniki GD REGIO in GD EMPL, vključno s tistimi, ki so sodelovali v delovni 

skupini za boljše izvajanje. 

                                                      

14 Delovna skupina za boljše izvajanje je bila vzpostavljena za pomoč državam članicam, ki so imele 
težave s porabo preostalih sredstev iz programskega obdobja 2007–2013. Osredotočena je bila 
na 38 operativnih programov v okviru ESRR in Kohezijskega sklada, zajemala pa je osem držav 
članic.  
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Okvir 1: Črpanje sredstev je način doseganja rezultatov, ne cilj sam po sebi 

Zmogljivost črpanja sredstev pomeni sposobnost države članice, da uspešno in učinkovito porabi 

finančne vire, ki so ji bili dodeljeni.15 Sodišče je že ugotovilo, da je doseganje dobrih kvalitativnih 

rezultatov pri programih, za katere so sredstva vnaprej razdeljena med države članice in je črpanje 

implicitni cilj, za Unijo stalni izziv.16 Sodišče je poročalo tudi, da je bil zakonodajni okvir za 

obdobje 2007–2013 osredotočen predvsem na porabo v skladu s pravili, poudarek na smotrnosti pa 

je bil majhen.17 

Črpanje sredstev ne bi smelo biti cilj sam po sebi, ampak način vlaganja v ukrepe za doseganje ciljev 

nacionalnih politik in politik EU. Financiranje kohezijske politike je obsežno in bi moralo državljanom 

EU prinesti pomembne koristi, zato je še posebej pomembno, da se sredstva porabijo na stroškovno 

učinkovit način. 

OPAŽANJA  

Komisija se je na počasno izvajanje odzvala pozno, vendar so njeni ukrepi kljub temu 

prispevali k večjemu črpanju sredstev  

13. Sodišče je primerjalo čas sprejetja zakonodajnega okvira za programski obdobji 2007–

2013 in 2014–2020, da bi ugotovilo, koliko časa so imele države članice za predložitev 

operativnih programov pred začetkom programskega obdobja. Preučilo je čas sprejetja 

operativnih programov za programski obdobji 2007–2013 in 2014–2020, da bi ugotovilo, 

kdaj so lahko države članice začele črpati sredstva. Preučilo je tudi stopnje črpanja sredstev v 

programskih obdobjih 2000–2006, 2007–2013 in 2014–2020, da bi prepoznalo podobnosti v 

vzorcih porabe in opredelilo pričakovanja v sedanjem obdobju. Nazadnje je Sodišče ocenilo 

                                                      

15 Evropski parlament, Odbor za regionalni razvoj, Poročilo o črpanju strukturnih in kohezijskih 
skladov: pridobljene izkušnje za prihodnjo kohezijsko politiko Unije (2010/2305(INI)), 
25. julij 2011. 

16 Mnenje št. 7/2011 (UL C 47, 17.2.2012, str. 1). 

17 Glej letno poročilo za leto 2013, poglavje 10 Doseganje rezultatov proračuna EU, odstavek 10.10 
(UL C 398, 12.11.2014). 
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še, kako je Komisija v obdobju 2007–2013 spremljala črpanje sredstev, ali je pravočasno 

ukrepala in kateri rezultati so bili doseženi. 

Zaradi poznega sprejetja zakonodajnega okvira in počasnega izvajanja se je pritisk za 

črpanje sredstev povečal 

14. . Sprejetje zakonodajnega okvira je nujen temeljni pogoj za pripravo operativnih 

programov, saj se z njim vzpostavi regulativni okvir, državam članicam pa se zagotovi pravna 

varnost, da so njihovi načrti in cilji porabe v operativnih programih skladni s cilji EU. Ko 

Komisija sprejme operativne programe, se lahko začnejo izvajati plačila zanje iz proračuna 

EU. Komisija mora zakonodajni okvir za prihodnje programsko obdobje predlagati, 

zakonodajalec pa sprejeti precej pred načrtovanim začetkom, da bi zagotovili, da se sredstva 

lahko začnejo porabljati že na začetku obdobja. Sodišče na podlagi predhodnih izkušenj 

ocenjuje, da bi bil razumen časovni okvir tak: 

• Komisija zakonodajni okvir predlaga 30 mesecev (dve leti in pol) pred začetkom 

obdobja;  

• zakonodajalec okvir sprejme v 18 mesecih od predloga Komisije; 

•  države članice v enem letu od sprejetja zakonodajnega okvira predložijo nacionalne 

strategije (ki so bile partnerski sporazumi za programsko obdobje 2014–2020) in 

operativne programe, Komisija pa jih sprejme.  

15. To je pomembno, da bi preprečili zaostanek pri izvajanju in nepotreben pritisk za črpanje 

sredstev proti koncu obdobja, po možnosti na račun spoštovanja pravil in doseganja dobre 

stroškovne učinkovitosti. 

Pozno sprejetje zakonodajnega okvira in operativnih programov je imelo posredni učinek na 

izvajanje 

16. Za programsko obdobje 2007–2013 je Komisija svoj predlog splošne uredbe predstavila 

skoraj 30 mesecev pred začetkom obdobja, zakonodajalec pa ga je sprejel skoraj 24 mesecev 

pozneje, tj. skoraj šest mesecev pred začetkom obdobja. Za programsko obdobje 2014–2020 

je Komisija svoj predlog uredbe o skupnih določbah predstavila skoraj 27 mesecev pred 
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začetkom obdobja, zakonodajalec pa je za sprejetje potreboval več kot 26 mesecev in je 

uredbo sprejel le dva tedna pred začetkom obdobja.18 Pregled časovnega načrta za 

zakonodajni postopek je prikazan na sliki 2. 

17. Za sprejetje uredbe o skupnih določbah za programsko obdobje 2014–2020 je bilo 

potrebnega več časa kot za obdobje 2007–2013, ker:  

• je Komisija svoj zakonodajni predlog predstavila tri mesece pozneje (tj. 

oktobra 2011, za prejšnje obdobje pa julija 2004);  

• je postopek pogajanj med Svetom in Evropskim parlamentom trajal dva meseca in 

pol dlje, ker je bilo treba počakati na sprejetje finančne uredbe (oktobra 2012) in 

večletnega finančnega okvira (sprejet šele decembra 2013) ter zaradi pogajanj, ki so 

bila posledica novega zakonodajnega postopka.19  

18. Komisija je v svojem sporočilu o večletnem finančnem okviru po letu 202020 priznala, da 

so zaradi poznega sprejetja večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 nastale 

zamude pri naložbah na terenu na različnih področjih politike (vključno s kohezijsko politiko). 

Komisija podpira zgoden politični dogovor glede večletnega finančnega okvira po letu 2020, 

da bi nacionalnim in regionalnim organom zagotovili pravno in finančno varnost ter 

omogočili, da se izvajanje začne že na začetku programskega obdobja.  

                                                      

18 Za programsko obdobje 2007–2013 je bila splošna uredba sprejeta s posebnim zakonodajnim 
postopkom, in sicer je bil Svet načeloma edini zakonodajalec, Evropski parlament pa je imel 
omejena pooblastila za posredovanje. Za obdobje 2014–2020 je bila uredba o skupnih določbah 
sprejeta z rednim zakonodajnim postopkom, kar pomeni, da sta imela Svet in Evropski 
parlament v pogajanjih enakovredno vlogo.  

19 Posebno poročilo št. 2/2017, 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, odstavka 36 in 37.  

20 COM(2018) 98 final z dne 14. februarja 2018, Nov in sodoben večletni finančni okvir, s katerim 
bo lahko EU učinkovito uresničevala svoje prioritete po letu 2020. 
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Slika 2 – Časovni načrt za predlog in sprejetje zakonodajnega okvira za programski 

obdobji 2007–2013 in 2014–2020  

 

Vir: Evropsko računsko sodišče. 

19. Za programski obdobji 2007–2013 in 2014–2020 do takrat, ko sta se začeli, in sicer 

1. januarja 2007 oziroma 2014, ni bil sprejet še noben operativni program. Za obdobje 2007–

2013 je bilo do konca prvega leta programskega obdobja sprejetih več operativnih 

programov kot za obdobje 2014–2020 (glej okvir 2). To je bilo predvsem posledica zamude 
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pri sprejetju zakonodajnega svežnja in morda zahtevnejših pogajanj za sprejetje partnerskih 

sporazumov in operativnih programov kot v prejšnjem obdobju.21,22 

Okvir 2: Operativni programi za obdobji 2007–2013 in 2014–2020 so bili sprejeti po začetku 

programskih obdobij 

Za programsko obdobje 2007–2013 je bilo do 31. decembra 2007 predloženih 98 % (432 od 44023) 

operativnih programov, Komisija pa jih je do takrat sprejela 95 % (416 od 440). Večina operativnih 

programov (91 %) je bila sprejeta med julijem in decembrom 2007. Od predložitve do sprejetja 

operativnega programa je v povprečju preteklo približno sedem mesecev.  

Za programsko obdobje 2014–2020 so države članice do 31. decembra 2014 predložile 95,5 % (371 

od 38724) operativnih programov, Komisija pa jih je do takrat sprejela le 55,8 % (216 od 387). Od 

predložitve do sprejetja operativnega programa je v povprečju preteklo približno osem mesecev.  

Črpanje sredstev v prvih letih je bilo počasno 

20. Letni vzorec porabe za programsko obdobje 2007–2013 je prikazan na sliki 3. Obveznosti 

na začetku obdobja so bile veliko večje od plačil, saj so države članice še vedno črpale 

sredstva iz obveznosti, ki so bile na voljo v programskem obdobju 2000–2006, operativni 

programi so se še sprejemali ali pa postopki za izbor projektov še niso bili končani. Do konca 

programskega obdobja 2007–2013, ko sta do konca obdobja upravičenosti (do 

31. decembra 2015) ostali še dve leti, sta bili s plačili črpani manj kot dve tretjini obveznosti. 

                                                      

21 Posebno poročilo št. 2/2017, odstavki 49 in 53 do 55. 

22 Pogajanja so morda trajala dlje zaradi novih zahtev, ki so določene v novem zakonodajnem 
okviru, računalniških težav z novim sistemom elektronske izmenjave informacij in zahtevnejšega 
postopka Komisije za sprejetje operativnih programov (glej Posebno poročilo Evropskega 
računskega sodišča št. 2/2017, odstavek 55). 

23 To vključuje 249 operativnih programov v okviru ESRR in Kohezijskega sklada, 118 operativnih 
programov v okviru ESS in 73 operativnih programov evropskega teritorialnega sodelovanja. 

24 To vključuje 124 operativnih programov v okviru ESRR in Kohezijskega sklada, 95 operativnih 
programov v okviru ESS, 92 operativnih programov z več skladi in 76 operativnih programov 
evropskega teritorialnega sodelovanja. 
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Slika 3 – Vzorec porabe za programsko obdobje 2007–2013 za ESRR, ESS in Kohezijski sklad 

 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Evropske komisije. 

21. Pri primerjavi se je pokazalo, da sta vzorca črpanja sredstev za programski obdobji 2000–

2006 in 2007–2013 podobna. V programskem obdobju 2014–2020 je bilo črpanje konec 

leta 2017 (četrto leto programskega obdobja) počasnejše. Na sliki 4 je prikazana kumulativna 

stopnja črpanja sredstev25 v teh treh programskih obdobjih od začetka obdobja (prvo leto) 

do leta, ko je treba predložiti izjavo o zaključku (enajsto leto). 

                                                      

25 Stopnja črpanja sredstev se izračuna tako, da se kumulativna plačila delijo s skupnimi 
obveznostmi za ESRR, ESS in Kohezijski sklad. Rezerva za smotrnost poslovanja v programskem 
obdobju 2014–2020 ni vključena v skupne obveznosti, saj je odvisna od izida pregleda 
smotrnosti poslovanja.  
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Slika 4 – Stopnja črpanja v programskih obdobjih 2000–2006, 2007–2013 in 2014–2020 za 

ESRR, ESS in Kohezijski sklad 

 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije. 

22. Poleg poznega sprejetja zakonodajnega okvira in operativnih programov je Sodišče 

opredelilo še vsaj dva dejavnika, ki sta prispevala k počasnemu črpanju sredstev v prvih letih 

programskega obdobja 2007–2013 v primerjavi s prejšnjimi obdobji. Prvič, za programsko 

obdobje 2000–2006 je bilo obdobje upravičenosti odhodkov – in s tem tudi rok za zaključek – 

za večino držav članic podaljšano za šest mesecev (do junija 2009 oziroma 

septembra 2010).26 To je povzročilo zamude pri izvajanju programskega obdobja 2007–2013, 

saj so države članice še vedno uporabljale obveznosti, ki so jim bile na voljo iz prejšnjega 

obdobja. Drugič, v programskem obdobju 2000–2006 je bilo vnaprejšnje financiranje 

                                                      

26 Zaradi stalnih gospodarskih težav je bilo obdobje upravičenosti 13 grških programov in 
18 programov INTERREG III podaljšano do 31. decembra 2009, zato je bil rok za predložitev 
prestavljen na 31. marec 2011. Po potresu v Abrucih sta bila regionalni operativni program in 
program INTERREG III A Italija-Jadran podaljšana do 30. junija 2010, rok za predložitev pa je bil 
30. septembra 2011. 
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izvršeno v celoti, potem ko je bila izvedena prva obveznost,27 v programskem obdobju 2007–

2013 pa je bilo razdeljeno na leta 2007–2009. 

23. Sodišče je že poročalo o tveganju, da bi bile lahko zamude pri izvrševanju proračuna za 

programsko obdobje 2014–2020 večje, kot so bile za programsko obdobje 2007–2013.28 Ob 

koncu leta 2016 (tri leta po začetku programskega obdobja) je bilo imenovanih šele 77 % 

organov za operativne programe v okviru ESRR, ESS in Kohezijskega sklada, zato se je že tako 

počasen začetek še poslabšal (glej odstavka 16 in 19 ter okvir 2). Države članice namreč 

lahko objavljajo razpise in izbirajo projekte, vendar Komisiji ne morejo predložiti izkazov 

odhodkov, dokler ti organi niso imenovani. Maja 2018 je bil postopek imenovanja skoraj v 

celoti dokončan.  

24. V prvih, drugih in tretjih zaključnih računih, ki so jih države članice predložile do 

1. marca 2018, kumulativni odhodki znašajo le približno 5 % proračuna, dodeljenega za 

celotno programsko obdobje.29  

25. Komisija je poročala, da se je izbiranje projektov za programsko obdobje 2014–2020 

začelo počasi, vendar je do julija 2017 doseglo enako raven kot v prejšnjem obdobju.30 

Komisija pričakuje, da bo od takrat naprej raven izvajanja približno podobna ravni v 

programskem obdobju 2007–2013, vendar je zaradi težav s črpanjem sredstev v 

programskem obdobju 2007–2013 in počasnejšega začetka trenutnega obdobja 2014–2020 

verjetno, da se bodo težave s črpanjem sredstev pojavile tudi v programskem obdobju 2014–

2020.  

                                                      

27 To je znašalo 7 % prispevka iz skladov. Člen 32 Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 
21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih (UL L 161, 26.6.1999, str. 1). 

28 Glej letni poročili Sodišča za leti 2015 in 2016, poglavje 6 Ekonomska, socialna in teritorialna 
kohezija. 

29 Komisija mora tretje zaključne račune, ki zajemajo obdobje od 1. julija 2016 do 30. junija 2017, 
preveriti in sprejeti do 31. maja 2018. Na podlagi tega se lahko kumulativni odhodki spremenijo. 

30 Moja regija, moja Evropa, naša prihodnost: sedmo poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni 
koheziji, Evropska komisija, oktober 2017, str. 177. 
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26. Sodišče je ugotovilo, da so v devetih državah članicah31 neporavnane obveznosti v okviru 

skladov ESI za obdobje 2014–2020 ob koncu leta 2016 zajemale več kot 15 % celotne javne 

porabe v tem letu. Zaradi velikih zneskov odobritev za prevzem obveznosti, ki so v večletnem 

finančnem okviru za obdobje 2014–2020 še na voljo, bi lahko imele države članice, pri 

katerih sredstva skladov ESI predstavljajo pomemben delež celotne javne porabe, težave 

najti visokokakovostne projekte, za katere bi lahko porabile razpoložljiva sredstva, ali 

projekte, ki bi jih lahko sofinancirale.32 

V programskem obdobju 2007–2013 so se vzorci črpanja sredstev med državami članicami 

razlikovali, nekaterim državam članicam pa ni uspelo porabiti vseh razpoložljivih sredstev 

27. Ko je Sodišče preučilo črpanje sredstev v državah članicah za programsko obdobje 2007–

2013, je ugotovilo, da so nekatere države članice sredstva črpale hitreje od drugih. Sodišče 

pa opozarja, da je črpanje sredstev sredstvo za doseganje rezultatov, ne cilj sam po sebi. Na 

sliki 5 so prikazane razlike v stopnji črpanja sredstev po državah članicah.  

                                                      

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

32 Glej letno poročilo Sodišča za leto 2016, poglavje 2 Upravljanje proračuna in finančno 
poslovodenje, odstavka 2.24 in 2.25.  
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Slika 5 – Stopnja črpanja po državah članicah v primerjavi s povprečjem EU za programsko 

obdobje 2007–2013 za ESRR, ESS in Kohezijski sklad 

 

Opomba: Sodišče je pri obravnavi vzorcev črpanja sredstev po državah članicah za programsko 

obdobje 2007–2013 upoštevalo plačila, izvedena med letoma 2009 in 2015. Plačila v letih 2007 

in 2008 niso bila vključena, ker so skoraj v celoti vnaprejšnje financiranje. Plačila v letih 2014 in 2015 

so bila vključena na podlagi pravila n + 2.  

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije iz februarja 2018. 

28. Iz informacij, ki jih je posredovala Komisija, je razvidno, da je bila v začetku leta 2018 

povprečna stopnja črpanja sredstev v EU 97,2 %.33 Nekaterim državam članicam 

razpoložljivih sredstev ni uspelo porabiti v določenem času (pravilo n + 2/3) ali niso imele 

dovolj upravičenih odhodkov, da bi ob zaključku dobile vsa dodeljena sredstva (glej sliko 6). 

                                                      

33 Stopnja črpanja sredstev se izračuna tako, da se kumulativna plačila (332,9 milijarde EUR) delijo 
s skupnimi obveznostmi za ESRR, Kohezijski sklad in ESS (342,5 milijarde EUR). Stopnja črpanja 
sredstev je začasna, saj so zahtevki za končna plačila še v postopku obračuna, kar bo vplivalo na 
vrednost kumulativnih plačil. 

Legenda

Države članice z nadpovprečnim črpanjem 
sredstev – od leta 2009 do leta 2015

Države članice s podpovprečnim črpanjem 
sredstev – od leta 2009 do leta 2015

Države članice s podpovprečnim črpanjem 
sredstev, ki so pozneje imele nadpovprečno 
s topnjo črpanja sredstev do leta 2015

Države članice s povprečnim črpanjem sredstev 
– od leta 2009 do leta 2015
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Iz informacij, ki jih je predložila Komisija, je razvidno, da so neporabljena sredstva konec 

leta 2017 znašala 4,4 milijarde EUR.34 Vrednost projektov, ki so bili začasno ustavljeni zaradi 

upravnih ali sodnih postopkov, je znašala okoli 853,8 milijona EUR, črpanje teh sredstev v 

državi članici pa bo odvisno od izida postopkov.35 Končno stopnjo črpanja in skupno vrednost 

neporabljenih sredstev bo mogoče potrditi šele potem, ko bodo končani vsi operativni 

programi ter opredeljeni morebitni finančni popravki in izterjatve.  

Slika 6 – Neporabljena sredstva in začasno prekinjeni projekti za programsko 

obdobje 2007–2013 (v milijonih EUR)  

 
Opomba: Zgornji graf ne vključuje razveljavitev obveznosti za operativne programe evropskega 
teritorialnega sodelovanja, ki znašajo 229,4 milijona EUR.  

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Evropske komisije. 

Komisija je ukrepe za obravnavo težav pri črpanju sredstev sprejela pozno, vendar so na 

črpanje vseeno vplivali 

29. Komisija mora redno spremljati izvrševanje proračuna in ustrezno ukrepati, kadar zazna 

zamude. Poleg tega mora uporabiti spoznanja, pridobljena v prejšnjih programskih obdobjih, 

da bi izboljšala izvajanje skladov. 

                                                      

34 ESRR/Kohezijski sklad: 3,5 milijarde EUR, ESS: 0,9 milijarde EUR. 

35 ESRR/Kohezijski sklad: 743,5 milijona EUR, ESS: 110,3 milijona EUR. 
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Komisija je redno spremljala izvrševanje proračuna 

30. Komisija ima različne vire informacij za spremljanje izvajanja skladov EU v državah 

članicah. Organ upravljanja je za programsko obdobje 2007–2013 junija 2008, vsako 

naslednje leto pa do 30. junija, pripravil letna poročila o izvajanju za vsak operativni program 

in jih predložil Komisiji.36  

31. V splošni uredbi so opredeljene informacije, ki jih je treba vključiti v letno poročilo o 

izvajanju, in sicer informacije o finančnem izvrševanju, napredku pri doseganju zastavljenih 

ciljev ter poglavitnih težavah in ukrepih za njihovo omilitev. Informacije iz letnih poročil o 

izvajanju dopolnjujejo izkazi upravičenih odhodkov. Poleg tega so države članice dvakrat 

letno sporočale napovedi zahtevkov za plačilo. Komisija je dodatne informacije pridobila na 

sestankih odbora za spremljanje (v povprečju dvakrat letno), letnih pregledovalnih sejah in 

tehničnih sestankih. 

32. GD EMPL in GD REGIO sta redno spremljala finančno izvrševanje programov v državah 

članicah, med drugim z mesečnim poročilom o izvrševanju proračuna, ki je zajemalo vse 

države članice in operativne programe. Spremljanje je potekalo na ravni EU, držav članic in 

programov. Komisija je proti koncu programskega obdobja 2007–2013 spremljanje okrepila z 

rednim nadaljnjim spremljanjem izvajanja notranjega letnega načrta upravljanja GD. 

Nekatere države članice so ukrepe za obravnavo težav pri črpanju sredstev sprejele 

razmeroma zgodaj, vendar so se težave nadaljevale 

33. Nekatere od obiskanih držav članic so težave pri izvajanju strukturnih skladov zaznale 

razmeroma zgodaj v programskem obdobju in pripravile akcijske načrte ali sprejele ukrepe za 

njihovo obravnavo. Na primer, v Italiji, Romuniji in na Češkem so bili akcijski načrti 

pripravljeni že leta 2011. Konec leta 2014, ko je za porabo razpoložljivih sredstev ostalo še 

eno leto, je bila v EU-28 stopnja črpanja sredstev iz ESRR, ESS in Kohezijskega sklada približno 

                                                      

36 Člen 67 Uredbe (ES) št. 1083/2006. 
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77-odstotna. V Italiji, Romuniji in na Češkem ter v Bolgariji in na Slovaškem je bila stopnja 

črpanja sredstev precej nižja, in sicer med 61 % in 68 %, na Hrvaškem37 pa okoli 46 %. 

Čeprav je bila delovna skupina za boljše izvajanje vzpostavljena pozno, je dosegla pomembne 

rezultate  

34. Komisija38 je delovno skupino za boljše izvajanje vzpostavila novembra 2014, 11 mesecev 

po koncu programskega obdobja. Naloga delovne skupine je bila pomagati državam 

članicam, ki se spoprijemajo s težavami pri izvajanju operativnih programov, da porabijo 

preostala sredstva iz obdobja 2007–2013. 

35. Delovna skupina za boljše izvajanje, ki so jo sestavljali uradniki iz GD REGIO39, je zajemala 

države članice, katerih splošna stopnja črpanja sredstev je bila pod povprečjem EU (Bolgarijo, 

Romunijo, Slovaško, Češko, Italijo in Hrvaško).40 Poleg njih je zajemala tudi Madžarsko, ki je 

bila leta 2014 v nevarnosti, da zaradi samodejne razveljavitve obveznosti izgubi sredstva, 

čeprav je bila njena stopnja črpanja blizu povprečja EU. Delovna skupina se je posvetila 

skupno 38 operativnim programom v okviru ESRR in Kohezijskega sklada. V okviru 3 je 

opisano delo delovne skupine za boljše izvajanje.  

Okvir 3: Delovna skupina za boljše izvajanje 

Delovna skupina za boljše izvajanje je bila odgovorna za pripravo akcijskih načrtov (ali pregled 

obstoječih načrtov, če so bili ti že sprejeti) s posameznimi državami članicami, ki so želele izboljšati 

izvajanje. V ta namen je opredelila ukrepe, ki jih omogoča zakonodajni okvir in bi lahko prispevali k 

večjemu črpanju sredstev (za podroben pregled najpomembnejših ukrepov, ki so jih uporabile države 

članice, glej odstavke 41 do 78). Organizirala je tehnične sestanke z nacionalnimi organi za nadaljnje 

                                                      

37 Hrvaška se je EU pridružila julija 2013 in njeno obdobje upravičenosti je trajalo do 
31. decembra 2016. 

38 Sporočilo za javnost MEMO/15/4654, 24.3.2015.  

39 GD EMPL je GD REGIO zagotavljal informacije z oceno sistemov upravljanja ESS, bil je obveščen 
o opravljenem delu in sodeloval je v misijah v državah članicah. 

40 Delovna skupina za boljše izvajanje je zajemala tudi Slovenijo, saj je bila stopnja črpanja sredstev 
iz Kohezijskega sklada v okviru operativnega programa za okoljsko in prometno infrastrukturo 
precej nižja od povprečja EU. 
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spremljanje izvajanja akcijskih načrtov in seminarje o posameznih temah (kot so zaključek, veliki 

projekti in drugo), da bi omogočila izmenjavo dobrih praks in izboljšala upravne zmogljivosti. 

36. Sodišče je po pregledu tehničnih dokumentov41, ki jih je delovna skupina poslala državam 

članicam, potrdilo, da so bili v njih obravnavani črpanje sredstev in tveganja, povezana z 

zakonitostjo in pravilnostjo, ne pa tudi možnosti za dobro porabo sredstev ali doseganje 

boljših izložkov in dobrih rezultatov. 

37. Delovna skupina je spremljala napredek držav članic pri dogovorjenih ukrepih, vendar je 

bilo zaradi načina, kako so države članice poročale o svojih rezultatih, težko dobiti pregled 

nad vsemi uporabljenimi ukrepi in učinkom vsakega od njih na črpanje sredstev.  

38. Kljub temu se je v enem letu stopnja črpanja v EU-28 zvišala s približno 77 % 

(decembra 2014) na skoraj 90 % (decembra 2015). Stopnja črpanja sredstev v državah 

članicah, ki jim je pomagala delovna skupina za boljše izvajanje, se je močno zvišala, v 

nekaterih primerih celo za več kot 20 odstotnih točk (glej tabelo 1).  

Tabela 1 – Zvišanje stopnje črpanja sredstev v državah članicah, ki jim je pomagala delovna 

skupina za boljše izvajanje 

Država članica Stopnja črpanja 
sredstev, 

december 2014 
(v %) 

Stopnja črpanja 
sredstev, 

december 2015 
(v %) 

Povečanje črpanja 
sredstev 

(v odstotnih točkah) 

Češka 64,4 85,3 20,9 
Slovaška 61,7 87,60 25,9 
Bolgarija 68,0 87,5 19,5 
Italija 63,8 79,9 16,1 
Madžarska 76,1 88,4 12,3 
Romunija 62,1 77,0 14,9 

Opomba: Slovenija in Hrvaška nista vključeni v tabelo, saj njun položaj ni primerljiv s 
položajem drugih držav članic (glej opombi 37 in 40). 

39. Obiskane države članice so navedle, da jim je delovna skupina koristila zaradi tehničnega 

usmerjanja in pomoči, zlasti pri izvajanju velikih projektov v fazah (glej odstavke 60 do 62). 

                                                      

41 Zajete teme so bile retroaktivni projekti, izvajanje v fazah, napake v javnem naročanju, 
pogodbeni predujmi ter predložitev in odobritev velikih projektov.  
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Navedle so še, da je delovna skupina vzpostavila formalen forum za obravnavo težav z 

izvajanjem in omogočila izmenjavo znanja. Češka in Madžarska sta menili, da je bila delovna 

skupina za boljše izvajanje vzpostavljena prepozno, saj sta že sami začeli ukrepati, da bi 

izboljšali črpanje sredstev.  

40. Delovna skupina je svoje delo končala konec leta 2015. Komisija je menila, da sta bila 

njen pristop in metoda dela uspešna, zato je vzpostavila stalno enoto za boljše izvajanje za 

pomoč pri izvajanju v programskem obdobju 2014–2020. 

Različni ukrepi so pospešili črpanje sredstev, vendar niso bili usmerjeni na rezultate  

41. Sodišče je preučilo glavne ukrepe, ki so jih uporabile države članice, in njihov učinek na 

povečanje črpanja sredstev ter njihov učinek na smotrnost in skladnost s pravili o 

upravičenosti. 

42. Sredstva EU, ki so na razpolago državam članicam, je treba porabiti v celoti in na najboljši 

način, da bi dosegli cilje operativnih programov. V ta namen morajo države članice uporabiti 

ukrepe, ki jih omogoča uredba, pri tem pa upoštevati stroškovno učinkovitost in pravilnost 

odhodkov.  

Reprogramiranje je omogočilo uspešno optimizacijo črpanja sredstev, vendar je povzročilo 

velike spremembe prvotnih načrtov, s čimer je bila ogrožena stroškovna učinkovitost 

43. Spreminjanje (ali reprogramiranje) operativnih programov je pomembno orodje za 

optimizacijo črpanja sredstev in preprečevanje razveljavitve obveznosti (neuporabe 

sredstev). Poleg tega državam članicam zagotavlja možnost, da se prilagodijo na 

spreminjajoče se razmere na terenu. V programskem obdobju 2007–2013 se je 

reprogramiranje redno uporabljalo, kar je povzročilo velike spremembe prvotnega načrta 

financiranja, Sodišče pa je opazilo tudi nekaj tveganj za stroškovno učinkovitost, povezanih z 

uporabo reprogramiranja (glej odstavka 53 in 55). 

44. Med metodami reprogramiranja so prerazporeditev sredstev med operativnimi programi 

in med prioritetami (vključno z uvedbo novih ali črtanjem obstoječih prioritet), sprememba 

stopenj sofinanciranja ter sprememba javnih in zasebnih virov nacionalnega prispevka. 
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45. V nadaljevanju (odstavki 46 do 59) je obravnavana sprememba regulativnega okvira, ki je 

bila uvedena za lažje reprogramiranje, analiziran učinek reprogramiranja na prvotno 

načrtovanje in prikazana uporaba vsake od navedenih metod reprogramiranja iz vzorca 

Sodišča, v katerem je bilo zajetih 20 operativnih programov. 

Sprememba uredbe je olajšala spremembe operativnih programov 

46. Operativne programe je mogoče spremeniti na pobudo držav članic ali Komisije v 

dogovoru z zadevno državo članico. Pogoji za take spremembe, kot je določeno v členu 33 

splošne uredbe, so vsebinsko zelo obsežni in državam članicam omogočajo precej 

manevrskega prostora. Operativni program je mogoče spremeniti v primeru pomembnih 

družbenogospodarskih sprememb, velikih sprememb prioritet EU, nacionalnih ali regionalnih 

prioritet ali ocene, ki kaže pomemben odmik od prvotno zastavljenih ciljev, ali zaradi težav z 

izvajanjem. Komisija mora spremembo operativnega programa odobriti ali zavrniti v treh 

mesecih od dne, ko jo država članica uradno predloži. Države članice so morale pred 

spremembami operativnih programov sprva opraviti oceno. Od leta 2010 naprej, ko je bilo to 

pravilo, morajo države članice predložiti analizo, v kateri utemeljijo spremembo 

operativnega načrta in opišejo pričakovani učinek. Ta sprememba splošne uredbe je bila 

namenjena lažji prilagoditvi operativnih programov.42  

Pogoste spremembe operativnih programov vzbujajo dvome o tem, kako so bili programi 

načrtovani 

47. V programskem obdobju 2007–2013 so države članice pogosto uporabljale 

reprogramiranje. V vzorcu 20 operativnih programov jih je bilo 19 med programskim 

obdobjem večkrat reprogramiranih, včasih več kot enkrat na leto. Poleg tega je Sodišče 

ugotovilo, da je bilo osem od 20 preučenih operativnih programov znova reprogramiranih 

manj kot pet mesecev po zadnji spremembi. Na primer, češki operativni program Podjetja in 

                                                      

42 Uvodna izjava 6 in člen 48(3) Uredbe (EU) št. 539/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. junija 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu 
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede poenostavitve 
nekaterih zahtev in glede nekaterih določb, povezanih s finančnim poslovodenjem (UL L 158, 
24.6.2010, str. 1).  
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inovacije v okviru ESRR je imel osem različic, od katerih sta bili v letih 2013 in 2015 

predloženi po dve. Na sliki 7 je pregled števila različic posameznih operativnih programov, ki 

so bile predložene za programsko obdobje 2007–2013. 

Slika 7 – Število različic, predloženih za posamezen operativni program 

 

Vir: Evropsko računsko sodišče. 

48. Reprogramiranje državam članicam omogoča, da operacije prilagodijo glede na 

spremenjene okoliščine na terenu in spremembe v politikah EU. Vendar pa njegova 

pogostost vzbuja dvome o zanesljivosti analiz, na katerih temeljijo postopek načrtovanja 

programov (npr. prvotna analiza potreb in predhodno vrednotenje) in poznejše spremembe. 

Reprogramiranje je povzročilo pomembne spremembe v dodeljevanju sredstev prednostnim 

osem, česar ciljne vrednosti kazalnikov smotrnosti v nekaterih primerih niso izražale 

49. Pogost način reprogramiranja operativnih programov je prenos dodeljenih finančnih 

sredstev med operativnimi programi ali prednostnimi osmi posameznega programa. To 

državam članicam omogoča, da sredstva prenesejo na ukrepe, ki potrebujejo več financiranja 
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ali jih je lažje izvajati. Na splošno je za pomembno spremembo dodeljenih sredstev potrebna 

ustrezna sprememba kazalnikov smotrnosti in ciljnih vrednosti, da bi ugotovili, ali je bila s 

financiranjem dosežena dobra stroškovna učinkovitost. 

50. Z devetih od 20 operativnih programov v vzorcu so bila prenesena sredstva na druge 

operativne programe ali obratno. Pri večini operativnih programov (pri osmih od devetih) je 

prenos znašal manj kot 10 % prvotnega prispevka EU, v slovaškem operativnem programu 

Konkurenčnost in gospodarska rast pa se je prispevek EU povečal za 25,4 %.  

51. Države članice so sredstva prenašale tudi med prednostnimi osmi, kar je v nekaterih 

primerih povzročilo bistvena odstopanja od prvotno načrtovanih zneskov (glej okvir 4).  

Okvir 4: Obsežni prenosi prispevkov EU med prednostnimi osmi 

Za češki operativni program Podjetja in inovacije v okviru ESRR je bilo financiranje prednostne osi 3.2 

Razvoj podjetij povečano za 52,2 % (s 663 milijonov EUR na več kot 1 milijardo EUR), financiranje 

prednostne osi 3.4 Inovacije pa za 35,8 % (s 680,1 milijona EUR na 923,7 milijona EUR), da bi pospešili 

črpanje. 

Za italijanski operativni program Sicilija v okviru ESRR je bilo financiranje prednostne osi 6 Trajnostni 

razvoj mest povečano za 17,5 % (s 539,5 milijona EUR na 634 milijonov EUR), da bi se pripomoglo k 

pospešitvi črpanja. 

52. V primeru enega madžarskega operativnega programa spremembe dodeljenih sredstev 

niso povzročile spremembe ciljne vrednosti kazalnika smotrnosti (glej okvir 5). 
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Okvir 5: Obsežni prenosi prispevka EU med prednostnimi osmi brez sorazmerne prilagoditve ciljne 

vrednosti kazalnikov smotrnosti 

Madžarski operativni program Okolje in energetika v okviru ESRR je bil spremenjen štirikrat. 

Leta 2012 so bila nanj prenesena sredstva iz drugega operativnega programa, v letih 2013, 2015 

in 2016 pa so bili opravljeni prenosi med prednostnimi osmi. Sredstva so bila prerazporejena 

prednostnim osem s projekti, ki jih je bilo mogoče hitreje izvesti. Posledično se je prispevek EU k 

prednostni osi 5 Učinkovita uporaba energije povečal za 390 % (s 131,2 milijona EUR na 

642,6 milijona EUR), hkrati pa se je ciljna vrednost kazalnika energetski viri, privarčevani z energetsko 

učinkovitostjo, leta 2012 zmanjšala na manj kot tretjino, z 11 petajoulov na 2,7 petajoula letno, 

vendar pa ni bil spremenjen, ko so bila prednostni osi dodeljena dodatna sredstva. 

53. Zgornji primeri kažejo, da je zaradi osredotočenosti na črpanje sredstev in hitro porabo 

denarja ogroženo doseganje boljših rezultatov pri izplačilu sredstev EU.  

Z zvišanjem stopnje sofinanciranja EU se poveča tudi črpanje sredstev, vendar se zmanjša 

vrednost, ki jo je iz sredstev EU mogoče dobiti 

54. Z zvišanjem stopnje sofinanciranja EU lahko države članice pospešijo črpanje in zmanjšajo 

znesek sredstev, ki bi bila lahko razveljavljena. Tako se lahko državi članici po spremenjeni 

stopnji povrnejo vsi predhodno prijavljeni odhodki. Zvišanje stopnje sofinanciranja omogoča 

takojšnje in hitro črpanje sredstev z retroaktivnim učinkom. 

55. Z zvišanjem stopnje sofinanciranja se zmanjša pritisk na nacionalni proračun, saj se 

prvotno načrtovani prispevek države članice za operativni program zmanjša, vendar se 

zmanjša tudi skupna vrednost programa. To pomeni, da se zmanjša tudi obseg (število ali 

velikost) intervencij, razen če država članica še naprej vlaga sredstva v skladu s prvotnim 

načrtom na nacionalni ravni. Posledično to lahko negativno vpliva na cilje in rezultate, ki jih 

je mogoče doseči z operativnimi programi, to pa vpliva na vrednost, ki jo je mogoče doseči z 

izplačanimi sredstvi EU.  
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56. Več kot polovica operativnih programov v vzorcu, ki ga je določilo Sodišče (11 od 20), je 

bilo že od začetka načrtovanih na najvišji stopnji sofinanciranja EU, ki je določena v uredbi.43 

Za osem operativnih programov se je stopnja sofinanciranja med programskim obdobjem 

zvišala. V tabeli 2 sta prikazana zvišanje stopnje sofinanciranja EU in zmanjšanje 

nacionalnega prispevka. Za teh osem operativnih programov skupni zmanjšani nacionalni 

prispevek znaša 4,8 milijarde EUR. 

Tabela 2 – Zmanjšanje nacionalnega prispevka kot posledica povečanja stopnje 

sofinanciranja 

Država 
članica 

Operativni program Prvotna 
stopnja 

sofinanciranja 
EU 

(v %) 

Spremenjena 
stopnja 

sofinanciranja 
EU 

(v %) 

Zmanjšanje 
nacionalnega 

prispevka 

(v milijonih EUR) 

Romunija Okolje  80 85 302,1 
Bolgarija Okolje  81 85 75,5 
Španija Raziskave, razvoj in inovacije za 

podjetja in v njihovi izvedbi – 
tehnološki sklad  

67 75 356,8 

Na znanju temelječe gospodarstvo  70 80 259,0 
Italija Kalabrija, ESS  50 75 286,8 

Varnost za razvoj  50 75 386,0 
Kalabrija  50 75 999,4 
Sicilija  50 75 2 179,8 

 Skupaj   4 845,4 

Opomba: Zgornja regulativna meja stopnje sofinanciranja EU je 85 % za Bolgarijo in Romunijo, 80 % 
za Španijo in 75 % za Italijo. 

Vir: Evropsko računsko sodišče.  

Države članice so uvedle zasebne prispevke, da bi zvišale svoje stopnje črpanja sredstev, 

vendar so se zaradi tega zmanjšale intervencije 

57. Države članice lahko delež nacionalnega sofinanciranja zagotovijo le z nacionalnim 

javnim prispevkom, lahko pa ta delež vključuje tudi zasebni prispevek. Če operativni program 

                                                      

43 Priloga III k Uredbi (ES) št. 1083/2006.  
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vključuje zasebni prispevek, se v njegovem načrtu financiranja44 upošteva financiranje, ki ga 

zagotovijo prejemniki nepovratnih sredstev v zasebnem sektorju. 

58. Povečanje zasebnih prispevkov lahko prispeva k hitrejšemu črpanju sredstev, saj ti 

prispevki dopolnjujejo nacionalne javne izdatke, ki jih je treba povrniti v okviru sofinanciranja 

EU, in/ali nadomestijo nacionalni javni prispevek, ki mora ustrezati sofinanciranju EU. Učinek 

je takojšen in enkratno pozitivno vpliva na črpanje sredstev EU, tako da zviša znesek 

upravičenih odhodkov, ki je na voljo za povračilo. Ker pa del zasebnega prispevka sestavljajo 

odhodki, ki bi nastali ne glede na javni prispevek, se skupna naložba držav članic zmanjša, če 

je javni prispevek nadomeščen z zasebnim. Kot je navedeno zgoraj (glej odstavek 55), se s 

tem zmanjša obseg intervencije za doseganje ciljev kohezijske politike. 

59. Na začetku programskega obdobja nobeden od načrtov financiranja za 20 operativnih 

programov v vzorcu, ki ga je določilo Sodišče, ni vključeval zasebnih prispevkov. Do konca 

programskega obdobja so bili zasebni prispevki vključeni v pet operativnih programov, s 

čimer se je hkrati zmanjšal nacionalni javni prispevek. V tabeli 3 sta prikazana uvedeni 

zasebni prispevek in teoretični prispevek EU, ki bi se s tem lahko sprostil. 

                                                      

44 Člen 37(e) Uredbe (ES) št. 1083/2006. 
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Tabela 3 – Zasebni prispevek, ki nadomešča javnega, in teoretični nastali prispevek EU  

Država 
članica 

Operativni program Uvedeni zasebni 
prispevek  

(v milijonih EUR) 
 

Stopnja 
sofinanciranja  

(v %) 
 

Teoretični 
prispevek EU, ki 
nastane zaradi 

zasebnih 
prispevkov 

(v milijonih EUR)  
Španija  Raziskave, razvoj in 

inovacije za podjetja in v 
njihovi izvedbi – tehnološki 
sklad  

500,5 75 375,4 

Češka Podjetja in inovacije 472,5 85 401,6 

 Okolje  97,2 85 82,7 

Madžarska Okolje in energetika  85,1 85 72,3 

 Severna Madžarska  54,2 85 46,0 

Opomba: Teoretični prispevek EU, ki nastane zaradi vključitve zasebnih odhodkov, se izračuna tako, 
da se za zasebni prispevek uporabi stopnja sofinanciranja EU. Končni prispevek, ki nastane zaradi 
zasebnih odhodkov, bo znan šele ob zaključku. 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Evropske komisije. 

Z izvajanjem v fazah se zmanjša tveganje razveljavitve obveznosti, če projekti ob zaključku 

niso povsem dokončani 

60. Regulativni okvir za obdobje 2007–2013 je omogočil izvajanje velikih projektov45 v dveh 

programskih obdobjih, kar pomeni razdelitev projekta v dve fazi v programskih 

obdobjih 2007–2013 in 2014–2020.46 Čeprav je bilo v splošni uredbi izvajanje v fazah 

predvideno le za velike projekte, je Komisija v svojih smernicah o zaključku storila še korak 

                                                      

45 Veliki projekti zajemajo gospodarsko neločljiv sklop del, dejavnosti ali storitev, ki izpolnjujejo 
točno določeno tehnično funkcijo in imajo točno določen namen, celotni strošek zanje pa 
presega 50 milijonov EUR oziroma 75 milijonov EUR v primeru prometnega projekta. Na ravni 
posameznega projekta se zahteva odobritev Komisije. 

46 Člen 40(d) Uredbe (ES) št. 1083/2006.  
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naprej in načelo razširila tudi na projekte, ki niso veliki, vendar so vredni vsaj 

5 milijonov EUR.47 

61. Prednost izvajanja v fazah je zmanjšanje tveganja, da bi bili potekajoči veliki projekti, ki 

niso funkcionalni do 31. marca 2017 (tj. do roka za predložitev dokumentov o zaključku) ali 

najpozneje do 31. marca 2019,48 označeni za neupravičene, ustrezna sredstva EU pa ne bi 

bila uporabljena. V devetih od 1449 operativnih programov v vzorcu Sodišča so se veliki 

projekti ali projekti v vrednosti več kot 5 milijonov EUR izvajali v fazah. Z izvajanjem v fazah 

se je zmanjšalo tveganje, da sredstva EU za sofinanciranje teh projektov v višini 

4,5 milijarde EUR (3,8 milijarde EUR za velike projekte in 0,7 milijarde EUR za projekte, ki niso 

veliki, vendar so vredni več kot 5 milijonov EUR) ne bi bila uporabljena v programskem 

obdobju 2007–2013. 

62. Izvajanje v fazah je koristno za črpanje sredstev in pri njem se upošteva, da se izvajanje 

tekočih projektov ne neha s koncem programa, vendar je bilo v nedavni reviziji ugotovljeno, 

da je izvajanje v fazah na področju kohezijske politike bolj zapleteno in omejujoče kot na 

področju politike razvoja podeželja, čeprav sta si ti področji zelo podobni.50 

Za črpanje sredstev EU so se uporabljali retroaktivni projekti, ki pa pomenijo precejšnje 

tveganje glede mrtve izgube  

63. Retroaktivni projekti ali operacije so tisti, za katere so nastali odhodki ali ki so bili 

dokončani, preden se je uradno zaprosilo za sofinanciranje EU ali preden je bilo to 

dodeljeno, in se torej financirajo retroaktivno. Ti projekti pomenijo še en način za črpanje 

sredstev z ustvarjanjem dodatnih odhodkov ali nadomeščanjem neupravičenih odhodkov. 

                                                      

47 Sklep Komisije C(2015) 2771 final. 

48 Sklep Komisije C(2015) 2771 final. 

49 V štirinajstih od 20 operativnih programov v vzorcu, ki ga je določilo Sodišče, so bili vključeni 
veliki projekti ali projekti, vredni več kot 5 milijonov EUR.  

50 Posebno poročilo št. 36/16 – Ocena ureditev za zaključevanje programov na področjih kohezije 
in razvoja podeželja iz obdobja 2007–2013, tabela 5. 
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64. Z retroaktivnimi projekti so povezana jasna tveganja za stroškovno učinkovitost, saj so 

pogosto izbrani, začeti ali izvedeni, ne da bi bili izrecno povezani s cilji programa ali 

posebnimi pravnimi zahtevami, ki so povezane s pomočjo EU. Komisija v svojih smernicah o 

retroaktivni pomoči EU51 njene uporabe ne spodbuja, saj je z njo povezano visoko tveganje 

za neskladnost z ustreznimi pravili Unije in nacionalnimi pravili. 

65. Ker se retroaktivni projekti že izvajajo z nacionalnimi sredstvi, se porajajo tudi dvomi o 

dodani vrednosti uporabe sredstev EU za njihovo sofinanciranje. Poleg tega obstaja tveganje 

mrtvih izgub, saj bi bili ti projekti izvedeni tudi brez sredstev EU.  

66. Sodišče je obiskalo štiri države članice, od katerih so tri (Italija, Madžarska in Romunija) 

navedle, da so uporabile retroaktivne projekte (glej okvir 6).  

Okvir 6: Uporaba retroaktivnih projektov in odhodkov 

Organ upravljanja italijanskega operativnega programa Sicilija je navedel, da so skupni upravičeni 

stroški za retroaktivne projekte leta 2014 znašali 437,3 milijona EUR, za leto 2015 pa bi po njegovih 

ocenah taki odhodki lahko dosegli 250 milijonov EUR. 

V primeru dveh madžarskih operativnih programov, in sicer Promet ter Okolje in energetika, so 

nacionalni organi navedli, da so skupni upravičeni stroški za opredeljene retroaktivne projekte znašali 

195,1 milijona EUR za prvi program in 74,5 milijona EUR za drugega.  

Za romunski operativni program Človeški viri in razvoj so nacionalni organi navedli, da je bilo 

opredeljenih sedem retroaktivnih projektov s skupnimi upravičenimi stroški v višini 

166,7 milijona EUR. Za financiranje teh projektov je bilo s posameznih prednostnih osi na os, v katero 

je bilo mogoče vključiti retroaktivne projekte, skupno prenesenih 110 milijonov EUR. 

67. Državam članicam ni treba poročati Komisiji o retroaktivno prijavljenih odhodkih, zato 

Komisija ne pozna njihove količine in finančnega vpliva, čeprav je tako financiranje povezano 

z jasnimi tveganji. Delo Sodišča za izjavo o zanesljivosti kaže, da retroaktivne odhodke 

                                                      

51 COCOF_12-0050-01. 
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uporabljajo številne države članice in da bo evropsko sofinanciranje retroaktivnih projektov v 

obdobju 2007–2013 verjetno obsežno. 

68. Pri delu za letno poročilo za leto 2015 je Sodišče ugotovilo napake, povezane z odhodki 

retroaktivnih projektov (glej okvir 7). V prejšnjem poročilu je Sodišče navedlo, da so za te 

projekte napake verjetnejše kot za projekte, izbrane po običajni poti.52 

Okvir 7: Neupravičeni odhodki, ki so nastali zaradi retroaktivnega projekta 

Italijanski projekt za izboljšanje kanalizacijskega sistema v občini je bil odobren in financiran z 

nacionalnimi sredstvi. Odhodki projekta v višini 2,5 milijona EUR so bili naknadno vključeni v 

operativni program Kampanija kot projekt za retroaktivno sofinanciranje. 

Sodišče je v reviziji ugotovilo spremembo obsega pogodbe o javnem naročanju, kar predstavlja 

kršitev ustreznih določb. Skoraj 30 % prijavljenih odhodkov je bilo zato neupravičenih in ne bi smelo 

biti prijavljenih za sofinanciranje.  

69. Za programsko obdobje 2014–2020 je bila uporaba retroaktivnih projektov nekoliko 

omejena. Operacije (sestavljene iz enega ali več projektov), v zvezi s katerimi so že začeli 

nastajati odhodki, vendar še niso bile fizično dokončane ali v celoti izvedene, preden je 

upravičenec organu upravljanja oddal zahtevek za sredstva v okviru programa, so lahko 

upravičene do sredstev EU.53 Tudi v tem primeru obstaja tveganje za neupravičene odhodke, 

ob tem je vprašljiva tudi dodana vrednost sofinanciranja EU. 

Čeprav je bilo obdobje upravičenosti podaljšano, 8 % dotiranega kapitala za finančne 

instrumente ni bilo uporabljenega in ni imelo učinka obnavljanja  

70. V programskem obdobju 2007–2013 so lahko države članice denar začasno črpale tako, 

da so ga vplačale v finančni instrument, od Komisije pa prejele povračilo, s čimer so se 

izognile tveganju za razveljavitev obveznosti v fazi izvajanja. Poleg tega je Komisija, da bi 

prispevala k boljšemu črpanju sredstev, obdobje upravičenosti za izplačila končnim 

                                                      

52 Odstavek 6.19 letnega poročila za leto 2008, poglavje 6 Kohezija.  

53 Člen 65(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013.  
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prejemnikom iz finančnih instrumentov podaljšala z 31. decembra 2015 na 31. marec 2017.54 

Posledično so končni prejemniki dobili dodatna izplačila v višini 1,6 milijarde EUR.55 Sodišče 

je o tem vprašanju poročalo v prejšnjih poročilih.56 

71. Pomembna prednost uporabe finančnih instrumentov je njihov učinek obnavljanja 

oziroma možnost večkratne uporabe dotiranega kapitala za finančne instrumente. Zato je 

pomembno, da se celoten dotiran kapital za finančne instrumente uporabi v programskem 

obdobju, saj se s tem omogoči učinek obnavljanja. 

72. Sodišče je že poročalo, da je bil zlasti v prvih letih programskega obdobja 2007–2013 

učinek obnavljanja majhen zaradi nizkih stopenj izplačil.57 Komisija je oktobra 2017 poročala 

o finančnem izvajanju na dan 31. marca 2017 (ob zaključku) v zvezi s finančnimi instrumenti. 

Pregled dokumentacije v zvezi s podatki v tem poročilu je razkril številne nedoslednosti in 

netočnosti pri poročanju držav članic.58 Ker proces zaključevanja še poteka, bi Komisija 

morala imeti možnost preveriti zanesljivost podatkov, ki so bili uporabljeni pri zaključku 

operativnih programov. 

73. Kljub temu Sodišče ocenjuje, da glede na podatke, ki so jih države članice ob zaključku 

poslale Komisiji, 8 % dotiranega kapitala za finančne instrumente (0,9 milijarde EUR od 

                                                      

54 Sklep Komisije C(2015) 2771 final.  

55 Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering 
instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of 
Regulation (EC) No 1083/2006: Programming period 2007–2013, Situation as at 31 December 
2015, Evropska komisija, EGESIF 16-0011-00, 20. september 2016. 

56 Glej Posebno poročilo št. 19/2016 – Izvrševanje proračuna EU s finančnimi instrumenti – 
izkušnje, pridobljene v programskem obdobju 2007–2013, odstavki 42 do 44, ter poglavje 6 
letnih poročil za leta 2014, 2015 in 2016. 

57 Glej Posebno poročilo št. 19/2016 – Izvrševanje proračuna EU s finančnimi instrumenti – 
izkušnje, pridobljene v programskem obdobju 2007–2013, odstavka 95 in 96 ter letna poročila 
za leta 2014, 2015 in 2016.  

58 Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering 
instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of 
Regulation (EC) No 1083/2006: Programming period 2007–2013, Situation as at 31 March 2017 
(closure), Evropska komisija, EGESIF 17-0014-00, 20. september 2017. 
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11,3 milijarde EUR) ni bilo uporabljenega do roka, tj. 31. marca 2017, in ga je treba vrniti 

operativnim programom.59 Ta sredstva bi se lahko prenesla s prednostne osi neuspešnih 

finančnih instrumentov na drugo prednostno os, če je na voljo zadosten presežek odhodkov 

v skladu s pravilom o 10-odstotni prožnosti, ki je določeno v smernicah o zaključku. Pri 

operativnih programih, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, je treba sredstva (ali del sredstev), ki 

so bila vrnjena operativnemu programu, plačati nazaj v proračun EU. Sredstva, ki so bila 

vrnjena operativnim programom, niso imela učinka obnavljanja, stroški upravljanja, ki so 

zaradi tega nastali, pa niso ustvarili dodane vrednosti za proračun EU, čeprav so bili v skladu 

s finančnimi sporazumi. 

Pogodbeni predujmi, izvršeni proti koncu obdobja upravičenosti, lahko ogrozijo stroškovno 

učinkovitost in skladnost 

74. Pogodbeni predujmi so običajna tržna praksa, ki izvajalcu omogoča, da pokrije začetne 

odhodke za mobilizacijo virov, ki jih potrebuje za opravljanje pogodbenih storitev ali del. Po 

podatkih Komisije taki predujmi običajno znašajo od 10 % do 40 % vrednosti pogodbe.  

75. Pogodbeni predujem je upravičen, če je bil izvajalcu izplačan do 31. decembra 2015 in je 

bil pretvorjen v dejanske odhodke pred 31. marcem 2017, poleg tega mora biti skladen z 

nacionalnimi pravili in pogodbenimi obveznostmi. Toda ker je treba projekte dokončati do 

roka za zaključek (31. marca 2017), se lahko zgodi, da se projektom, ki so bili odobreni proti 

koncu obdobja upravičenosti (31. decembra 2015), sredstva dodelijo na podlagi njihove 

zmožnosti hitre porabe namesto njihove sposobnosti, da zagotovijo rezultate. 

76. Sodišče je obiskalo štiri države članice, od katerih sta dve (Češka in Madžarska) za 

povečanje črpanja sredstev uporabili pogodbene predujme. Na primer, češki organ 

upravljanja je navedel, da so za operativni program Okolje skupni računi za predujme 

                                                      

59 Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering 
instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of 
Regulation (EC) No 1083/2006: Programming period 2007–2013, Situation as at 31 March 2017 
(closure), Evropska komisija, EGESIF 17-0014-00, 20. september 2017. 
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septembra 2016 znašali 133 milijonov EUR v prispevkih EU. To je pomenilo okoli 5 % 

skupnega črpanja sredstev v letih 2014 in 2015 (glej okvir 8).  

Okvir 8: Predujmi, ki pomenijo velik delež vrednosti pogodbe 

V češkem operativnem programu Okolje so bili pogodbeni predujmi uporabljeni, da bi preprečili 

razveljavitev obveznosti in izboljšali črpanje sredstev. Med novembrom 2013 in marcem 2016 so se 

nacionalna pravila postopoma omilila, upravičence pa so spodbujali, naj uporabljajo predujme, in jih 

pri tem podpirali. V letih 2014 in 2015 so bili dovoljeni pogodbeni predujmi do 90 % vrednosti 

pogodbe, ne da bi bilo treba za to predložiti račune, potrebne za obračun. Po novembru 2015 so bili 

dovoljeni predujmi v višini 100 % vrednosti pogodbe, čeprav so nacionalni organi navedli, da 

potrditev ni mogoča brez dokazila o poravnavi računov. To presega tržno prakso, kot jo je opredelila 

Komisija (glej odstavek 74). Kar zadeva črpanje sredstev, se zaradi velikega odstotnega deleža 

pogodbene vrednosti poveča tveganje, da predujem ne bo uporabljen do roka, kar bi lahko 

povzročilo izgubo sredstev EU ali njihovo nepravilno izplačilo. 

77. Sodišče je že poročalo, da prijavljanje pogodbenih predujmov, zlasti če ti pomenijo velik 

delež vrednosti pogodbe, prinaša tveganje, da bodo pri zaključku obstajali neupravičeni 

odhodki. Predujmi se lahko pretvorijo v dejanske odhodke do 31. marca 2017. Bližje ko so 

dejanski odhodki roku, manj časa imajo revizijski organi, da jih preverijo in dajo zagotovilo o 

njihovi upravičenosti.60 

78. Države članice so morale spremljati pogodbene predujme, vendar jim o njih ni bilo treba 

poročati Komisiji, zato ta ne ve, kolikšna sta njihova splošna uporaba in učinek. Sodišče je v 

času revizije ugotovilo, da Madžarska ne spremlja ne uporabe ne učinka. 

Stopnja napake na področju kohezijske politike se je od leta 2007 na splošno znižala, 

čeprav so retroaktivni projekti privedli do nekaterih napak 

79. Sodišče je preučilo razvoj okvira kontrole kohezijske politike v programskem 

obdobju 2007–2013 in njegov vpliv na stopnjo napake. Proučilo je še, ali je zaradi 

                                                      

60 Posebno poročilo št. 36/16. 
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osredotočenosti na črpanje sredstev zlasti proti koncu programskega obdobja nastalo več 

napak.  

80. V pregledu stopenj napake, o katerih je Sodišče poročalo od leta 2007, se je pokazalo, da 

je stopnja napake v odhodkih v obdobju 2007–2013 precej nižja kot v prejšnjem 

programskem obdobju. Stopnja napake je bila med letoma 2011 in 2016 dosledno nižja, zato 

je bila leta 2016 najverjetnejša stopnja napake 4,8-odstotna (spodnja meja napake je znašala 

3,1 %, v letih 2007 in 2008 za plačila iz obdobja 2000–2006 pa 11 %).  

81. Spreminjanje stopnje napake je mogoče pripisati številnim dejavnikom. Kot je navedeno 

zgoraj, so nekateri ukrepi za izboljšanje črpanja sredstev, kot je uporaba retroaktivnih 

projektov (glej okvir 7), povzročili nekaj napak. Po drugi strani so drugi pomembni dejavniki, 

kot so splošno izboljšanje sistemov upravljanja, kontrole in nadzora v državah članicah ter 

preprečevalni (prekinitve in začasne ustavitve) in popravni ukrepi Komisije v programskem 

obdobju 2007–2013, omogočili znižanje stopnje napake. 

ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA 

82. Za kohezijsko politiko je najvišja stopnja odhodkov v večletnem finančnem okviru 

razdeljena na letne dodelitve sredstev za vsako državo članico. Take dodelitve olajšajo 

postopek načrtovanja programov in omogočijo predhodno določanje ciljev operativnih 

programov. Toda Sodišče je ugotovilo, da je težko dosegati dobre rezultate s shemami, v 

katerih so sredstva državam članicam dodeljena vnaprej, glavni poudarek pa je na črpanju 

sredstev, ki zato postane cilj samo po sebi. Da bi države članice ostale osredotočene na 

doseganje dobrih rezultatov, je ključno, da se izogibajo temu, da jim ostane visok znesek 

sredstev, ki ga je treba črpati ob koncu programskega obdobja, saj bi lahko zaradi črpanja v 

naglici premalo upoštevale stroškovno učinkovitost. Črpanje sredstev je torej pomembno za 

doseganje ciljev politik, ni pa cilj samo po sebi. 

83. Ker je bil zakonodajni okvir za zadnji programski obdobji sprejet pozno, so bili pozno 

sprejeti tudi operativni programi. To je imelo neizogiben posredni učinek na uporabo 

dodeljenih sredstev in nizko stopnjo plačil v prvih letih. Komisija podpira zgoden politični 

dogovor glede večletnega finančnega okvira po letu 2020, da bi nacionalnim in regionalnim 
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organom zagotovili pravno in finančno varnost ter omogočili, da se izvajanje začne že na 

začetku programskega obdobja (glej odstavke 16 do 19). 

84. Poleg zgoraj omenjenega posrednega učinka je mogoče počasen začetek porabe dodatno 

pojasniti s tem, da so države članice na sredini programskega obdobja še vedno uporabljale 

sredstva iz prejšnjega obdobja (glej odstavek 22). Sodišče je zato v enem od prejšnjih 

posebnih poročil priporočilo, naj Komisija v svojih zakonodajnih predlogih za obdobje po 

letu 2020 zagotovi, da se obdobja upravičenosti ne bodo več prekrivala z naslednjimi 

programskimi obdobji in da se bo postopek zaključevanja končal takoj po izteku obdobja 

upravičenosti.61  

85. Da bi dosegli nemoteno in stabilno uporabo sredstev skozi celotno programsko obdobje, 

je treba ukrepe za obravnavo počasnega črpanja sprejeti zgodaj. Nekatere države članice in 

Komisija so težave pri črpanju sredstev prepoznale razmeroma zgodaj v programskem 

obdobju 2007–2013, vendar je Komisija celovit sklop ukrepov sprejela šele novembra 2014, 

skoraj eno leto pred koncem obdobja upravičenosti. Vzpostavila je delovno skupino za 

pomoč državam članicam, katerih stopnje črpanja so bile pod povprečjem EU (glej 

odstavka 34 in 35). 

86. Države članice so uporabile več ukrepov, tudi tiste, ki jih je opredelila delovna skupina za 

boljše izvajanje. V enem letu so izboljšale stopnjo črpanja, nekatere celo za več kot 

20 odstotnih točk. Na začetku leta 2018 je povprečna stopnja črpanja sredstev v EU znašala 

97,2 %. Številnim državam članicam ni uspelo porabiti vseh razpoložljivih sredstev; 

neporabljena sredstva so konec leta 2017 znašala 4,4 milijarde EUR. Končna stopnja črpanja 

in končna vrednost neporabljenih sredstev bosta znani po dokončanju zaključka (glej 

odstavek 28).  

87. Delo Sodišča je pokazalo, da so bili ukrepi, ki so jih za obravnavo počasnega črpanja 

sredstev sprejele Komisija in države članice, osredotočeni predvsem na črpanje in zakonitost, 

                                                      

61 Posebno poročilo št. 36/2016. 
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niso pa ustrezno upoštevali smotrnosti. Za nekatere od uporabljenih ukrepov je Sodišče iz 

vzorca ugotovilo, da:  

• so bili operativni programi pogosto spremenjeni, kar je povzročilo velike 

spremembe prvotnih načrtov ter vzbudilo dvome o zanesljivosti analiz, na katerih je 

temeljil postopek načrtovanja programov, in o sposobnosti doseganja ciljev 

operativnega programa in kohezijske politike (glej odstavke 43 do 59);  

• so obiskane države članice opredelile retroaktivne odhodke v višini približno 

1 milijarde EUR. Vrednost teh projektov iz vseh operativnih programov v 

obdobju 2007–2013 bo najbrž precej višja. Za tovrstne projekte obstaja veliko 

tveganje mrtvih izgub (projekte bi bilo mogoče izvesti tudi brez sredstev EU), zato 

imajo omejeno dodano vrednost EU (glej odstavke 63 do 69); 

• so predujmi, kot so dotirani kapital za finančne instrumente, prispevali k boljšemu 

črpanju sredstev v programskem obdobju, vendar se je zaradi počasnega izvajanja 

zmanjšal njihov učinek obnavljanja. Do konca obdobja upravičenosti je ostala 

neporabljena približno 1 milijarda EUR sredstev. Zato ta sredstva niso imela učinka 

obnavljanja, stroški upravljanja, ki so zaradi tega nastali, pa niso ustvarili dodane 

vrednosti za proračun EU, čeprav so bili v skladu s finančnimi sporazumi 

(odstavki 70 do 73). 

• so k boljšemu črpanju sredstev pripomogli tudi pogodbeni predujmi, toda ker je 

treba projekte dokončati do roka za zaključek, se lahko zgodi, da se projektom, ki so 

bili odobreni proti koncu obdobja upravičenosti, sredstva dodelijo na podlagi 

njihove zmožnosti hitre porabe namesto njihove sposobnosti, da zagotovijo 

rezultate. Bližje ko so dejanski odhodki roku, manj časa imajo revizijski organi, da jih 

preverijo in dajo zagotovilo o njihovi upravičenosti (glej odstavke 74 do 78). 

88. Delovna skupina je spremljala napredek držav članic pri dogovorjenih ukrepih za 

izboljšanje črpanja sredstev, vendar je bilo zaradi načina, kako so države članice poročale o 

rezultatih, težko dobiti pregled nad vsemi uporabljenimi ukrepi in učinkom vsakega od njih. 

Zakonodajni okvir za nekatere ukrepe (kot so retroaktivno sofinancirani projekti in 

pogodbeni predujmi) državam članicam ne nalaga poročanja Komisiji. Zaradi teh dejavnikov 
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je Komisija težko dobila celovit pregled nad uporabljenimi ukrepi in finančnim učinkom 

vsakega od njih (glej odstavke 37, 67 in 78).  

89. Čeprav so zaradi pritiska, da je treba porabiti denar, proti koncu obdobja 2007–2013 

nastale nekatere napake, je bila stopnja napake na področju kohezijske politike med 

letoma 2011 in 2016 dosledno nižja kot v letih 2007 in 2008. Mogoče je to povzročil neto 

učinek več dejavnikov (glej odstavka 80 in 81).  

90. V programskem obdobju 2014–2020 se je izvajanje operativnih programov začelo 

počasneje kot v prejšnjem obdobju. Zato in ker so se težave z izvajanjem pojavile tudi v 

obdobju 2007–2013, je verjetno, da bodo imele države članice tudi v trenutnem obdobju 

težave pri črpanju sredstev (glej odstavke 23 do 26). 

Priporočilo 1: časovni razpored za zakonodajni okvir in programske dokumente 

Komisija bi morala pripraviti časovni razpored z datumi ključnih mejnikov (npr. predloga in 

sprejetja zakonodajnega okvira), da bi zagotovila, da se začne operativni program izvajati 

pravočasno na začetku programskega obdobja. Komisija bi takšen časovni razpored morala 

predlagati Svetu in Evropskemu parlamentu, da bi o njem dosegli dogovor. 

Ciljni datum izvedbe: takoj (za zakonodajni okvir po letu 2020). 
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Priporočilo 2: dobro utemeljeni zahtevki za spremembo programov (vključno z učinki na 

rezultate) 

Komisija bi morala pred sprejetjem sklepov o spremembi operativnih programov v 

primerih, ki zadevajo ključne elemente smotrnosti, zagotoviti, da: 

(a) zahtevek temelji na zanesljivi in celoviti oceni izvajanja operativnega programa in 

partnerskega sporazuma ter z njima povezanih potreb v času spremembe in 

(b)  je sprememba sprejeta predvsem za doseganje boljših rezultatov in da kazalniki 

uspešnosti izražajo spremembe v stopnji financiranja prednostnih nalog.  

Ciljni datum izvedbe: velja za bodoče zahtevke držav članic za spremembo operativnih 

programov. 

 

Priporočilo 3: sredstva za pridobivanje informacij za boljše spremljanje črpanja sredstev 

Komisija bi morala zagotoviti, da ima sredstva za: 

(a) pridobivanje informacij, ki so potrebne za temeljito in celovito spremljanje tega, 

kako operativni programi črpajo sredstva; 

(b) opredelitev vzrokov za počasno in hitro črpanje sredstev, pri čemer je treba 

upoštevati, da morajo biti odhodki zakoniti in pravilni, ter se zavedati 

pomembnosti uspešne porabe sredstev, in 

(c) predhodno oceno učinka ukrepov za povečanje črpanja sredstev in potrebe po 

njih, da se bo lahko odločila, ali naj jih uporabi ali ne. 

Ciljni datum izvedbe: Do konca leta 2018 za (a) in (b). Do konca leta 2020 za (c). 
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Priporočilo 4: poudarek na smotrnosti in doseganju dobrih rezultatov 

Ko Komisija državam članicam in operativnim programom zagotovi ciljno usmerjeno 

podporo za hitrejše izvajanje programskega obdobja 2014–2020 (kot pri spremembi 

operativnih programov), bi morala zagotoviti, da so ukrepi osredotočeni predvsem na 

doseganje dobrih rezultatov. 

Ciljni datum izvedbe: takoj. 

 

 

To poročilo je sprejel senat II, ki ga vodi članica Evropskega računskega sodišča Iliana 

IVANOVA, v Luxembourgu na zasedanju 30. maja 2018. 

 Za Evropsko računsko sodišče 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Predsednik 
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Priloga 

Seznam operativnih programov, izbranih za pregled 

Država članica Operativni program  Sklad 

Zajet v delo delovne 
skupine za boljše 
izvajanje  

Bolgarija Okolje (2007BG161PO005) Kohezijski 
sklad in ESRR 

x 

Češka1 
 
 

Okolje (2007CZ161PO006)2 Kohezijski 
sklad in ESRR 

x 

Osrednja Češka (2007CZ161PO009) ESRR  
Podjetja in inovacije 
(2007CZ161PO004) 

ESRR  

Človeški viri in zaposlovanje 
(2007CZ05UPO001)2 

ESS  

Madžarska1 
 

Okolje in energetika 
(2007HU161PO002)2 

Kohezijski 
sklad in ESRR 

x 

Severna Madžarska 
(2007HU161PO006) 

ESRR  

Promet (2007HU161PO007)2 Kohezijski 
sklad in ESRR 

x 

Italija1 
 

Kalabrija (2007IT161PO008) ESRR x 
Varnost za razvoj (2007IT161PO007)2 ESRR  
Sicilija (2007IT161PO011)2 ESRR x 
Kalabrija, ESS (2007IT051PO002) ESS  

Romunija1 Sektorski razvoj človeških virov 
(2007RO051PO001)2 

ESS x 

Povečanje gospodarske 
konkurenčnosti (2007RO161PO002)2 

ESRR x 

 Okolje (2007RO161PO004)2 Kohezijski 
sklad in ESRR 

x 

Slovaška Konkurenčnost in gospodarska rast 
(2007SK161PO006) 

ESRR x 

Promet (2007SK161PO004) Kohezijski 
sklad in ESRR 

 

Izobraževanje (2007SK05UPO001) ESS x 
Španija Raziskave, razvoj in inovacije za 

podjetja in v njihovi izvedbi – 
tehnološki sklad 
(2007ES16UPO001) 

ESRR  

Na znanju temelječe gospodarstvo 
(2007ES16UPO003) 

ESRR  

1 Države članice, v katerih so bili opravljeni obiski na kraju samem.  
2 Podrobno pregledani operativni programi.  
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ODGOVORI KOMISIJE NA POSEBNO POROČILO EVROPSKEGA RAČUNSKEGA 

SODIŠČA 

„UKREPI KOMISIJE IN DRŽAV ČLANIC V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2007–2013 SO 

OBRAVNAVALI MAJHNO ČRPANJE SREDSTEV, VENDAR SO BILI PREMALO 

OSREDOTOČENI NA REZULTATE“  

POVZETEK 

I. Komisija spremlja izvajanje na ravni držav članic in programov, po potrebi pa tudi na ravni 

projektov. Kot del izvajanja pozorno spremlja tudi finančno izvrševanje, pri čemer posebno 

pozornost posveča plačilom EU za programe. Določila glede pošiljanja podatkov za obdobje 2014–

2020 zagotavljajo Komisiji zanesljiv in najsodobnejši prikaz celotnega izvajanja, vključno z izložki 

in rezultati programov. 

III. Datum sprejetja zakonodajnega okvira je precej odvisen od sozakonodajalcev, pri čemer je 

Komisija svoj predlog za obdobje 2021–2027 predstavila 30 mesecev pred načrtovanim začetkom 

obdobja upravičenosti. Komisija poudarja, da čeprav je čimprejšnje sprejetje pomembno, kar 

zadeva začetek izvajanja programov, obstajajo tudi drugi dejavniki, ki vplivajo na smotrnost in 

črpanje sredstev v obdobju – večji učinek imajo pravilo n + 2/3, stopnja vnaprejšnjega financiranja 

ali zahteve glede imenovanja. 

IV. Programi, ki so bili v primerjavi s povprečjem odobreni razmeroma pozno, lahko glede na 

okoliščine še vedno enostavno nadoknadijo zamujeno in do konca obdobja dosežejo stopnje črpanja 

sredstev, višje od povprečja. Pravilo n + 2 zagotavlja večjo proračunsko disciplino in spodbuja 

hitrejše izvrševanje proračuna. Še en pomemben dosežek v zvezi s smotrnostjo programov in 

črpanjem sredstev je seznam projektov, pripravljenih za izvajanje. 

V. Komisija je zadovoljna z rezultati pobude „delovna skupina za boljše izvajanje“. Ob koncu 

leta 2014 je bilo ogroženih sredstev za 10–13 milijard EUR, znesek razveljavitve obveznosti pa se 

je do zaključka zmanjšal na manj kot 5 milijard EUR. Komisija državam članicam pomaga porabiti 

razpoložljiva sredstva, zato je bila stopnja črpanja sredstev v obdobju 2007–2013 97-odstotna, kar 

je 2 odstotni točki več od stopnje v obdobju 2000–2006. 

VI. Komisija je državam članicam, izpostavljenim tveganju v zvezi s črpanjem sredstev, predlagala 

ukrepe, ki so bili v skladu s pravnim okvirom za obdobje 2007–2013 ter prilagojeni razmeram držav 

članic in posebnim programom. Skladni so bili tudi s cilji programa, vključno z njegovimi 

kazalniki, intervencijsko logiko in izbirnimi postopki, uporabljenimi za program itd. Zato se je 

zdelo, da ni bilo potrebe po izjemnem upoštevanju rezultatov zgolj kot zaščitnem ukrepu, da se 

bodo predlagani rezultati dejansko zagotovili.  Standardna praksa upravljanja programov je, da se 

ukrepi, sprejeti za obravnavanje teh vprašanj, osredotočijo na črpanje sredstev v okviru obstoječih 

ciljev, če program kaže znake nižje stopnje črpanja sredstev. Komisija meni tudi, da je pomembna 

značilnost kohezijske politike prožnost. Spremembe programov so ključne za izražanje 

spreminjajočih se okoliščin, novih izzivov in novih ali prilagojenih prednostnih nalog programov, 

ki pokrivajo deset let trajajoče obdobje.  

VII. Komisija ima podrobni pregled programov in ukrepov, ki so bili v njih uporabljeni kot del 

rednega upravljanja programov v celotnem obdobju. Po potrebi Komisija zbere informacije v zvezi 

z vprašanji, pomembnimi za upravljanje programov, kadar niso del rednega poročanja.  

VIII.  

Prva alinea: Komisija sprejema to priporočilo. 

Druga alinea: Komisija sprejema to priporočilo. 

Tretja alinea: Komisija sprejema to priporočilo. 
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Četrta alinea: Komisija sprejema to priporočilo. 

OBSEG REVIZIJE IN REVIZIJSKI PRISTOP 

Okvir 1 – Črpanje sredstev je način doseganja rezultatov, ne cilj sam po sebi  

Komisija je na to ugotovitev odgovorila že v letnem poročilu Evropskega računskega sodišča za 

leto 2013, pri čemer je navedla, da: 

„Komisija ugotavlja, da so merila za smotrnost vključena v izbirni postopek za vsak projekt, ki bo 

financiran. Uporaba ponderiranih izbirnih meril bi morala državam članicam omogočiti, da 

opredelijo projekte, ki bi lahko najbolje prispevali k doseganju rezultatov.“ 

V obdobju 2014–2020 se je osredotočenost pravnega okvira na smotrnost povečala z uvedbo zahtev 

tematske koncentracije, z okvirom smotrnosti ter rezervami in predhodnimi pogojenostmi. S 

političnim dogovorom o predlogu Komisije Omnibus so se še povečale možnosti za plačilo na 

podlagi vnaprej določenih rezultatov, izpolnjenih pogojev ali zagotovljenih rezultatov
1
. 

OPAŽANJA 

14. Komisija poudarja tudi, da hkrati s pogajanji o pravnem okviru začenja neuradna pogajanja o 

programih, da bi do sprejetja pravnega okvira dosegla napredek. V obdobju 2014–2020 je ta 

postopek temeljil na dokumentih o stališčih posameznih držav članic. 

16. Komisija poudarja, da datum sprejetja zakonodajnega okvira navadno določijo sozakonodajalci. 

Komisija je svoj predlog za obdobje 2021–2027 predstavila 30 mesecev pred načrtovanim začetkom 

obdobja upravičenosti. Kljub temu ne more sama usmerjati hitrosti, s katero bodo sozakonodajalci 

sprejemali zakonodajne predloge. 

19. Komisija poudarja, da čeprav je čimprejšnje sprejetje pomembno, kar zadeva izvajanje 

programov, obstajajo tudi drugi pomembni dejavniki, ki vplivajo na črpanje sredstev v celotnem 

obdobju. Programi, ki so bili v primerjavi s povprečjem sprejeti razmeroma pozno, lahko do konca 

obdobja dosežejo stopnje črpanja sredstev, ki so višje od povprečja.  

Odločilnejši dejavnik za stopnjo črpanja sredstev, doseženo ob koncu programskega obdobja, je, ali 

se za programe uporablja pravilo n + 2 oziroma n + 3. 

Okvir 2 – Operativni programi za obdobji 2007–2013 in 2014–2020 so bili sprejeti po začetku 

programskih obdobij  

Komisija ugotavlja, da se lahko njena uspešnost pri pogajanjih in sprejemanju programov glede na 

prejšnje programsko obdobje oceni tudi s primerjavo prvih 12 mesecev po sprejetju pravnega 

okvira. Z uporabo 12-mesečnega obdobja po sprejetju zadevnih zakonodajnih svežnjev v obeh 

obdobjih bi se zagotovila natančnejša slika. To bi pomenilo, da je bilo v obdobju 2014–2020 v 

prvih 12 mesecih po sprejetju uredbe sprejetih 40 % vseh operativnih programov v primerjavi s 6 % 

operativnih programov v istem časovnem obdobju programskega obdobja 2017–2013. 

21. Komisija meni, da je črpanje sredstev (opredeljeno v smislu plačil EU) počasnejše, saj je skupni 

znesek vnaprejšnjega financiranja v obdobju 2014–2020 bistveno višji kot v obdobju 2007–2013. 

To držav članic ni spodbudilo k vložitvi zahtevkov za plačila, zlasti ker bi bilo treba za to končati 

imenovanje. Tudi prehod s pravila n + 2 na pravilo n + 3 v obdobju 2014–2020 ni spodbudil hitre 

                                                       

1  COM(2016) 605 z dne 14. septembra 2016, Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se 

uporabljajo za splošni proračun Unije. 
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vložitve zahtevkov za plačila. To razlago podpira dejstvo, da je stopnja izbire projektov v državah 

članicah primerljiva v obeh programskih obdobjih do zdaj. 

22. Komisija meni, da je prekrivanje obdobij upravičenosti eden od več dejavnikov, ki prispevajo k 

zamudi pri izvajanju naslednjega obdobja. Drugi pomembni dejavniki, kot sta stopnja vnaprejšnjega 

financiranja in pravilo n +, imajo medsebojni vpliv. Ti dejavniki močno vplivajo na črpanje 

sredstev, kot se razume s plačili EU, ne pa na dejansko stopnjo izvajanja na terenu. 

23. Komisija meni, da tveganje v zvezi s črpanjem sredstev ob koncu programskega obdobja 2014–

2020 ne bo večje kot ob koncu programskega obdobja 2007–2013. Ob upoštevanju pravila n + 3 in 

trenutnih stopenj izbire, pa tudi plačil, ki so jih potrdili upravičenci, Komisija meni, da bi se lahko v 

obdobju 2014–2020 dosegla ista stopnja črpanja sredstev kot v obdobju 2007–2013. Komisija tudi 

ugotavlja, da je bil postopek zaključnega računa uveden v pravnem okviru za obdobje 2014–2020 

(ki določa, da se morajo države članice nanj privaditi) ter da razmeroma visoka stopnja 

vnaprejšnjega financiranja ne zagotavlja zadostne spodbude za hitrejše vložitve zahtevkov za 

plačila EU.  

25. Leta 2016 je Komisija vzpostavila sistem natančnega spremljanja za programe iz obdobja 2014–

2020, za katere se je zdelo, da napredujejo počasi.   

26. Komisija meni, da kakovost projektov ni nujno povezana s stopnjo neporavnanih obveznosti. 

Komisija se sklicuje na svoj odgovor na točko 2.14 iz letnega poročila Evropskega računskega 

sodišča za leto 2016. 

28. Čeprav se lahko črpanje sredstev vedno izboljša, Komisija meni, da je povprečna stopnja 97 % 

primerljiva z zgodnejšimi obdobji in je s tem rezultatom zadovoljna. Natančneje, ta stopnja črpanja 

sredstev presega stopnjo, zabeleženo za programe ESRR in ESS v obdobju 2000–2006 (96 %). 

Delo delovne skupine za boljše izvajanje in njeno sodelovanje z zadevnimi organi držav članic sta 

pozitivno vplivala na razveljavitev obveznosti in stopnjo črpanja sredstev. 

34. Komisija poudarja, da je na podlagi intenzivnih dialogov o politiki sprejela več ukrepov za 

države članice, izpostavljene tveganju v zvezi s črpanjem sredstev pred tem datumom. Usklajeno 

politično ukrepanje na visoki ravni, ki je zajemalo vse države članice, izpostavljene tveganju, se je 

sistematično začelo 14 mesecev pred končnim datumom upravičenosti. 

36. Ukrepi so bili osredotočeni zlasti na upravljanje že izbranih projektov ali na razpise, ki naj bi se 

objavili. Zato je bil glavni namen zaščititi strateške cilje programov.  

37. Komisija se sklicuje na svoj odgovor na okvir 1. 

39. Komisija ugotavlja, da so bila prva navodila za izvajanje velikih projektov v fazah objavljena že 

leta 2012, državam članicam pa predstavljena na sestanku Odbora za usklajevanje skladov 

(COCOF_12-0047-02-EN). Pravila so bila nadalje pojasnjena v smernicah za zaključevanje, 

objavljenih leta 2013 in spremenjenih leta 2015, da so državam članicam zagotovila pravno varnost.  

47. Komisija meni, da je reprogramiranje potrebno orodje za zagotovitev prožnosti intervencij, ki so 

v programih opredeljene za skoraj desetletje.  

Zaradi več podrobnih elementov, ki se jim države članice ne morejo izogniti, je treba program 

spremeniti glede na regulativni okvir. S tem lahko Komisija zagotovi, da se osredotočenost 

intervencij ohrani, podlaga za izvajanje programov pa ostane trdna (prim. elemente iz člena 37 

splošne uredbe in elemente, ki so del odobrenega programa). 

Države članice se morajo odločiti, koliko dodatnih informacij bo vključenih v njihove programe v 

primerjavi z zakonsko določenim minimumom. Zaradi večjega števila podrobnosti (o upravičencih, 
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ciljnih skupinah, velikih projektih itd.) so potrebne pogostejše spremembe, ki ne smejo ogroziti 

strateške usmerjenosti.  

49. V obdobju 2014–2020 Komisija pozorno pregleda vse spremembe programov, povezane s 

smotrnostjo, geografske enote v sodelovanju s pristojnim centrom za vrednotenje/enoto za 

vrednotenje pa natančno ocenijo ustreznost utemeljitve. Kadar se spremembe izvedejo na ravni 

financiranja, se preuči, ali je treba spremeniti tudi kazalnike.  

52. Znižana ciljna vrednost je bila na podlagi pregleda kazalnikov, ki so ga izvedli madžarski 

organi, novembra 2011 pa je bil predstavljen odboru za spremljanje, vključena že v prvo 

spremembo leta 2012. Izkušnje, pridobljene s prvimi razpisi, so pokazale, da so bili rezultati naložb 

manjši od pričakovanih, ko je bil osnutek operativnega programa pripravljen in ga je bilo treba 

uskladiti z dejanskimi razmerami. 

V končnem poročilu je navedeno, da je bilo prihranjenih najmanj 4,6 petajoula. To je manj, kot je 

bilo načrtovano leta 2007, vendar dvakrat več od načrtovanega rezultata iz leta 2012, kar je v skladu 

s podvojitvijo proračuna med letoma 2012 in 2016. 

Okvir 5 – Obsežni prenosi prispevka EU med prednostnimi osmi brez sorazmerne 

prilagoditve ciljne vrednosti kazalnika smotrnosti  

Prva sprememba je bila izvedena leta 2012 (C(2012) 6310)). Z njo se je cilj na podlagi izkušenj iz 

leta 2011 (utemeljitev je na voljo v SFC 2007), ko se je izkazalo, da je bil cilj precej precenjen 

glede na rezultate dejanskih prvih projektov, ki so bili odobreni in izvedeni leta 2011, zmanjšal na 

2,7 petajoula. Proračun se je povečal leta 2012. Cilj se je ohranil kljub poznejši dodelitvi dodanih 

proračunskih sredstev. 

Skupni odgovor Komisije na odstavka 55 in 56: 

Pravni okvir državam članicam omogoča, da sofinanciranje EU povečajo do najvišje možne ravni. 

Če bi države članice že od začetka programirale najvišjo možno raven stopnje sofinanciranja EU, bi 

bil skupni proračun za kohezijsko politiko precej manjši od zneska, na koncu programiranega za 

obdobje 2007–2013.  

58. Komisija poudarja, da je konec obdobja 2007–2013 sovpadal z obdobjem varčevalnih ukrepov 

po krizi na področju javnih proračunov/naložb. Zato sta bila vključitev zasebnih prispevkov in 

povišanje stopenj sofinanciranja EU pomembna dejavnika, ki sta omogočila nadaljevanje izvajanja 

programov. Pravni okvir državam članicam omogoča prehod z javne stroškovne osnove na skupno 

stroškovno osnovo. Države članice bi lahko intervencije že od začetka programirale na skupni 

stroškovni osnovi. Če bi to storile, bi bil skupni proračun za kohezijsko politiko precej manjši od 

zneska, ki je bil na koncu programiran za obdobje 2007–2013.  

60. Komisija se sklicuje na svoj odgovor na odstavek 91 posebnega poročila Evropskega 

računskega sodišča št. 36/2016 o zaključku.  

63. Komisija je za obdobje 2007–2013 navedla pravila, ki bi jim morali organi upravljanja nameniti 

posebno pozornost, če bi v operativne programe vključili retrospektivne projekte (glej obvestilo 

Odbora za usklajevanje skladov 12-0050-01). Komisija je ob več priložnostih (npr. na sestanku 

skupine Homologues) organe upravljanja in revizijske organe opozorila na tveganja, ki jih prinašajo 

retrospektivni projekti. Poleg tega kontrolni seznam, ki ga Komisija uporablja za analizo izjave o 

zaključku in končnega poročila o nadzoru, vključuje vprašanje o retrospektivnih projektih, če 

pomenijo posebno tveganje za program. 
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68. Komisija ponovno poudarja svoje prejšnje odgovore na Letno poročilo Sodišča za leto 2008
2
.  

69. Komisija pojasnjuje, da pravni okvir za obdobje 2007–2013 ni prepovedoval izbire že končanih 

projektov („retrospektivni projekti“), če so bili končani po datumu začetka upravičenosti3.  

V skladu s pravnim okvirom za obdobje 2014–2020 projekti niso smeli biti fizično končani ali v 

celoti izvedeni, preden bi upravičenec pri organu upravljanja vložil vlogo za financiranje4. Poleg 

tega je bila z uredbo o skupnih določbah uvedena posebna obveznost5, v skladu s katero morajo 

organi upravljanja pred izbiro takih projektov zagotoviti skladnost z veljavnim pravom. Pristop v 

programskem obdobju 2014–2020 je torej bolj omejevalen kot pristop v programskem 

obdobju 2007–2013. 

70. Kar zadeva finančne instrumente, odločitev Komisije o spremembi smernic o zaključevanju ni 

vplivala na določbe Uredbe (ES) št. 1083/2006, v skladu s katerimi je moral biti prispevek iz 

skladov k finančnim instrumentom poravnan najpozneje 31. decembra 2015. Te smernice so zato 

vsebovale pojasnila v okviru veljavnih pravil. Glej tudi odgovore Komisije na odstavek 6.45 in 

priporočilo 3 Letnega poročila Sodišča za leto 2015 ter odgovor Komisije na odstavek 91 

posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 36/2016. 

72. Komisija potrjuje, da trenutno preverja zanesljivost podatkov, uporabljenih za zaključevanje 

operativnih programov. Zadevne težave so se v celoti obravnavale v programskem obdobju 2014–

2020. 

73. Stopnje izplačil v programskem obdobju 2007–2013 so upoštevale življenjski cikel finančnih 

instrumentov.  

Ob zaključku so organi upravljanja ocenili, da so vrnjena sredstva, ki jih je mogoče pripisati 

strukturnim skladom, ali sredstva, ki jih je v prihodnosti treba vrniti iz naložb v končne 

upravičence, znašala 8,4 milijarde EUR razvrednotenih sredstev, kar torej kaže precejšen učinek 

obnavljanja. 

75. Komisija priznava nekatera tveganja, povezana s pogodbenimi predujmi, vendar pa poudarja, da 

so ti v skladu s pravno podlago upravičeni v celotnem programskem obdobju. Meni pa, da se je 

tveganje ustrezno zmanjšalo s pojasnitvijo upravičenosti in nasveti v zvezi z dobrimi praksami 

glede uporabe/upravičenosti pogodbenih predujmov, zagotovljenimi v dokumentu z vprašanji in 

odgovori o zaključevanju ter v okviru delovne skupine za boljše izvajanje. Komisija ni seznanjena s 

tem, da bi pogodbeni predujmi vodili do izbire projektov slabe kakovosti.  

76. Komisija poudarja odločitev čeških organov, da bodo dovolili predujme, da bi pospešili črpanje 

sredstev. Komisija je priporočila upoštevanje običajne tržne prakse.  

77. V tej fazi postopka zaključevanja Komisija ugotavlja, da se tveganje v zvezi z nepravilnostmi ni 

uresničilo in da na izvajanje programa ni vplivala nobena večja težava, povezana s predujmi. 

78. Komisija pojasnjuje, da so madžarski programi ob zaključku večinoma navedli preveliko 

obveznost za sredstva, za vsak operativni program pa se je zahteval seznam neoperativnih 

                                                       

2  Sklic: odgovor Komisije na odstavek 6.19 Letnega poročila Sodišča za leto 2008. 

3  Člen 56(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006. 

4  Člen 65(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013. 

5  Člen 125(3)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013. 
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projektov, da se tako prepreči tveganje, da se pogodbeni predujmi ne bi porabili za učinkovite 

projekte. 

Komisija je v vsakem primeru priporočila upoštevanje običajne tržne prakse na področju 

predujmov. 

ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA 

82. Na podlagi rezultatov naknadnega vrednotenja programskega obdobja 2007–2013 in 7. poročila 

o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji so vidni na splošno dobri rezultati kohezijske politike. 

Komisija je zavezana ohranjanju doseganja dobrih rezultatov in nadaljevanju svojih prizadevanj za 

pospešitev črpanja sredstev v državah članicah. 

83. Komisija poudarja, da čeprav je pravočasna odobritev programov pomembna, kar zadeva 

izvajanje programov, obstajajo tudi drugi pomembni dejavniki, ki vplivajo na črpanje sredstev v 

celotnem obdobju. Programi, ki so bili v primerjavi s povprečjem odobreni razmeroma pozno, lahko 

do konca obdobja še vedno dosežejo stopnje črpanja sredstev, višje od povprečja. Eden od teh 

dejavnikov je, ali se za programe uporablja pravilo n + 2 ali n + 3 oziroma ali so sprejeti nekaj 

mesecev prej ali pozneje. Pravilo n + 2 v primerjavi s pravilom n + 3 zagotavlja večjo proračunsko 

disciplino in spodbuja hitrejše izvrševanje proračuna.  

84. Komisija priznava, da imata pravilo n + 3 in visoka stopnja vnaprejšnjega financiranja 

odvračilni učinek na črpanje sredstev, zlasti ob upoštevanju sistemov zaključnih računov in 

postopka imenovanja. Komisija je to upoštevala pri predstavitvi predlogov za obdobje po letu 2020.  

Komisija ponovno poudarja svoje odgovore na posebno poročilo št. 36/2016
6
. Prekrivanje dveh 

obdobij je potrebno, ker izvajanje številnih projektov traja več let ter vedno vključuje fazo 

vzpostavljanja in fazo zaključevanja. Poleg tega bo prenehanje prekrivanja obdobij upravičenosti 

pomenilo manjše izvajanje politike. Komisija spodbuja neprekinjenost obdobij s številnimi ukrepi, 

vključno z izvajanjem velikih projektov v fazah. 

85. Komisija je začela ukrepe za nekatere države članice sprejemati že leta 2010, takoj ko je zaznala 

tveganje počasnega črpanja sredstev
7
. Za nekatere države članice je bilo treba od leta 2014 naprej 

sprejeti dodatne ukrepe. 

87. Komisija ponovno poudarja, da se vprašanja smotrnosti obravnavajo v celotnem programskem 

obdobju. Standardna praksa upravljanja programov je, da se ukrepi, sprejeti za obravnavanje teh 

vprašanj, osredotočijo na črpanje sredstev v okviru obstoječih ciljev, če program kaže znake nižje 

stopnje črpanja sredstev.  

Prva alinea: Reprogramiranje je potrebno orodje za zagotovitev prožnosti intervencij, opredeljenih v 

programih za skoraj deset let trajajoče obdobje.  

                                                       

6  Glej odgovora Komisije na odstavka 129 in 130 posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 36/2016. 

7 Redno spremljanje smotrnosti programov se je na primer izvajalo od začetka obdobja. Komisija je za letni pregled izvajanja in 

njegov povzetek uporabila tudi strokovno mrežo za vrednotenje, letna poročila pa so na voljo na naslovu: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/policy/evaluations/ec/2007-2013 Komisija je začela ukrepe za nekatere države članice 

sprejemati že leta 2010, takoj ko je zaznala tveganje počasnega črpanja sredstev. V letnem poročilu za leto 2013 so poudarjeni 

izzivi in jasno opredeljene težave, ki so vzrok za počasno črpanje sredstev v nekaterih državah. Na tej povezavi: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/2013_een_task2_synthesis_final.pdf.  

 Strateški poročili, ki ju je Komisija sprejela v letih 2010 in 2013, vsebujeta pregled EU v zvezi z izvajanjem ter sporočila o 

potrebi po pospešitvi izvajanja in doseganja naložbenih ciljev.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/policy/evaluations/ec/2007-2013
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/2013_een_task2_synthesis_final.pdf
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Četrta alinea: Komisija ni seznanjena s tem, da bi kateri koli pogodbeni predujmi vodili do izbire 

projektov slabe kakovosti. 

Pri izbiri projektov proti koncu obdobja upravičenosti se upoštevajo ista merila (vključno s 

smotrnostjo), kot so določena v programu. 

88. Tudi če Komisija ne preveri učinka vsakega posameznega ukrepa, ima skupne rezultate 

izboljšanja stopnje črpanja sredstev zadevnih programov. V obdobju 2007–2013 je bila povprečna 

stopnja črpanja sredstev treh skladov (ESRR, ESS in Kohezijskega sklada) 97-odstotna, kar je 

2 odstotni točki več kot v obdobju 2000–2006, pri čemer je bilo obdobje 2007–2013 prvo celotno 

programsko obdobje za 12 držav članic.  

90. Komisija na podlagi stopenj izbire projektov in odhodkov, ki jih prijavijo upravičenci, meni, da 

je raven izvajanja v zadevnih letih obeh programskih obdobij primerljiva, čeprav se dobra raven 

izbire projektov zdaj še ne kaže v celoti pri zahtevkih za plačilo. 

Priporočilo 1: časovni razpored za zakonodajni okvir in programske dokumente  

Komisija sprejema to priporočilo.  

Komisija je svoj predlog za zakonodajni okvir po letu 2020 predstavila 29. maja 2018, 

tj. 30 mesecev pred začetkom programskega obdobja po letu 2020. Priporočilo je v veliki meri že 

bilo obravnavano, zlasti sporočilo Komisije COM(2018) 98 z dne 14. februarja 2018 z naslovom 

Nov in sodoben večletni finančni okvir, s katerim bo lahko EU učinkovito uresničevala svoje 

prioritete po letu 2020, ter zlasti oddelek 6 sporočila, v katerem je bilo poudarjeno, kako pomemben 

je pravočasen sporazum o večletnem finančnem okviru po letu 2020. 

Priporočilo 2: dobro podprti zahtevki za spremembo programov (vključno z učinki na 

rezultate) 

Komisija sprejema to priporočilo.  

Priporočilo 3: sredstva za pridobivanje informacij za boljše spremljanje črpanja sredstev 

Komisija sprejema to priporočilo. 

Priporočilo 4: poudarek na smotrnosti in doseganju dobrih rezultatov 

Komisija sprejema to priporočilo. 



Dogodek Datum 

Sprejetje revizijskega memoranduma / začetek revizije 2.3.2016 

Osnutek poročila uradno poslan Komisiji (ali drugemu revidirancu) 28.3.2018 

Sprejetje končnega poročila po razčiščevalnem postopku 30.5.2018 

Prejeti uradni odgovori Komisije (ali drugega revidiranca) v vseh 
jezikih 

23.7.2018 

PDF ISBN 978-92-847-0028-8 doi:10.2865/074626 QJ-AB-18-013-SL-N

HTML ISBN 978-92-9207-993-2 doi:10.2865/7833 QJ-AB-18-013-SL-Q



Države članice črpajo sredstva, ko prejmejo plačilo iz 
proračuna EU za sofinanciranje upravičenih projektov. 
Področju kohezije je namenjena približno tretjina 
proračuna EU.
Sodišče je s primerjavo s programskima obdobjema 
2000–2006 in 2014–2020 preučilo, ali so ukrepi Komisije in 
držav članic uspešno črpali sredstva iz ESRR, ESS in 
Kohezijskega sklada v programskem obdobju 2007–2013. 
Ugotovilo je, da se je v programskem obdobju 2007–2013 
izvajanje začelo počasi, med drugim zaradi poznega 
sprejetja zakonodajnega okvira in programskih 
dokumentov (operativni programi) in prekrivanja 
programskih obdobij. Čeprav je Komisija spremljala 
črpanje sredstev, je šele približno 13 mesecev pred koncem 
obdobja upravičenosti ustanovila delovno skupino za 
pomoč državam članicam s slabim črpanjem sredstev v 
operativnih programih. Črpanje sredstev se je po sprejetju 
ukrepov opazno povečalo, vendar pa so se določeni ukrepi 
osredotočali predvsem na črpanje sredstev in skladnost s 
pravili, ne da bi upoštevali rezultate. Zlasti pogoste 
spremembe operativnih programov vzbujajo dvome o 
zanesljivosti analiz, na katerih temeljita proces načrtovanja 
programov, in sposobnosti doseganja ciljev operativnega 
programa in kohezijske politike.
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Za dovoljenje za uporabo ali reprodukcijo fotografij ali drugega gradiva, za katere Evropska unija nima avtorskih 
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