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Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 8. septembra 2022 

Revizorji EU ugotavljajo tveganja v zvezi z 
uspešnim izvajanjem nacionalnih načrtov 
za okrevanje in odpornost 
Mehanizem za okrevanje in odpornost je bil vzpostavljen leta 2021 za ublažitev gospodarskih in 
socialnih posledic pandemije COVID-19. Da bi države članice prejele svoj delež od več kot 
700 milijard EUR finančne podpore EU, ki je na voljo v okviru mehanizma za okrevanje in 
odpornost, morajo pripraviti nacionalne načrte za okrevanje in odpornost in jih predložiti 
Evropski komisiji v preučitev. Glede na posebno poročilo, ki ga je danes objavilo Evropsko 
računsko sodišče (Sodišče), je ocena, ki jo je izvedla Komisija, na splošno ustrezna, vendar še 
vedno obstajajo tveganja v zvezi z uspešnim izvajanjem nacionalnih načrtov za okrevanje in 
odpornost, na primer nejasni mejniki in cilji. 
 
„Mehanizem za okrevanje in odpornost je edinstven instrument za podporo reformam in 
naložbam držav članic ter s tem njihovemu okrevanju in odpornosti,“ je povedala članica 
Evropskega računskega sodišča Ivana Maletić, ki je vodila revizijo. „Pravočasna razpoložljivost 
podpore je pomembna, vendar ne na račun dobrega finančnega poslovodenja. Vzpostaviti je 
treba povsem transparentne in uspešne kontrole ter tako zagotoviti, da se sredstva EU uporabijo 
za načrtovani namen in da se z njimi doseže predvideni učinek.“ 
 
Revizorji so preučili postopek Komisije za ocenjevanje nacionalnih načrtov za okrevanje in 
odpornost ter za to pripravljene smernice za države članice. Za šest držav članic (Nemčijo, Grčijo, 
Španijo, Francijo, Hrvaško in Italijo) so preverili tudi to, ali je bila z oceno Komisije zagotovljena 
skladnost s pogoji mehanizma za okrevanje in odpornost. 
 
Revizorji so ugotovili, da je bila ocena na splošno ustrezna. Ocene Komisije so temeljile na 
celovitih internih smernicah in kontrolnih seznamih. Vendar ocenjevalci teh niso uporabljali 
sistematično ali enotno za kvalitativno oceno, zaradi česar je bila ocena včasih težko sledljiva. 
 
Po navedbah revizorjev bodo načrti za okrevanje in odpornost verjetno prispevali k področjem 
politik, pomembnim za mehanizem za okrevanje in odpornost, vendar je obseg tega prispevka 
različen, njegov učinek v praksi pa še ni viden. Revizorji so, podobno kot je Komisija ugotovila v 
svoji oceni, prišli do zaključka, da nobeden od ukrepov v revizijskem vzorcu verjetno ne bo 
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bistveno škodoval okolju. Vendar pa ukrepi za blažitev okoljskega vpliva niso bili sistematično 
vključeni v načrte za okrevanje in odpornost kot mejniki ali cilji. 
 
Revizorji so ugotovili, da se je z oceno Komisije sicer izboljšala kakovost mejnikov in ciljev, vendar 
nekateri med njimi niso bili dovolj jasni in niso zajemali ključnih faz izvajanja, usklajen pristop pa 
se ni vedno uporabljal v vseh državah članicah. Ocena, ki jo je Komisija opravila za ocenjene 
stroške, je odražala pomanjkanje informacij za nekatere ukrepe in to, da je bila porazdelitev 
izplačil rezultat pogajanj in ni odražala zadevnih stroškov. 
 
Revizorji so preučili tudi to, ali je bilo z oceno Komisije zagotovljeno, da so bili v načrtih za 
okrevanje in odpornost obravnavani vsi izzivi iz priporočil za posamezne države, danih v okviru 
evropskega semestra, tj. cikla usklajevanja ekonomske, fiskalne, delovne in socialne politike EU, 
ali pomemben del teh izzivov. Ugotovili so, da ocena tega, kaj pomeni „pomemben del” izzivov iz 
priporočil za posamezne države, ni opredeljena in zato deloma temelji na presoji, zlasti v 
primerih, v katerih je Komisija odkrila vrzeli. Ugotovili so še, da nekateri elementi priporočil za 
posamezne države niso bili obravnavani v vseh državah članicah v revizijskem vzorcu. 
 
Splošne informacije 
Evropski svet se je julija 2020 dogovoril o instrumentu za okrevanje NextGenerationEU v višini več 
kot 800 milijard EUR. Osrednji del tega instrumenta je mehanizem za okrevanje in odpornost v 
skupni višini 723,8 milijarde EUR (v tekočih cenah). Ta revizija je prva v sklopu revizij v zvezi z 
mehanizmom za okrevanje in odpornost, ki je ena od prioritet Sodišča za obravnavanje odziva EU 
na pandemijo COVID-19 v različnih razsežnostih politik, vključno z gospodarskim upravljanjem. 
 
Posebno poročilo 21/2022 – Ocena nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, ki jo je izvedla 
Komisija: na splošno ustrezna, vendar tveganja v zvezi z izvajanjem še vedno obstajajo je na voljo 
na spletišču Sodišča. 
 
Kontakti za medije 
Tiskovni urad Sodišča: press@eca.europa.eu 

- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – T: (+352) 691 553 547 
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – T: (+352) 691 551 502 
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – T: (+352) 621 552 224 
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