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Državna pomoč: slaba ozaveščenost in velika neskladnost v državah 
članicah, pravijo revizorji EU 

Evropsko računsko sodišče je v svojem novem poročilu ugotovilo, da države članice odkrijejo zelo malo kršitev 
pravil o državni pomoči. Revizorji opozarjajo na veliko neskladnost s pravili o državni pomoči na področju 
kohezijske politike in pozivajo k spremembam pri odobravanju in spremljanju projektov.  

Revizorji so ocenili, kolikšna je bila neskladnost s pravili o državni pomoči na področju kohezijske politike v letih 
do leta 2014 in koliko je Evropska komisija seznanjena z vzroki za to neskladnost. Preučili so tudi, ali je verjetno, 
da bodo nova pravila, ki jih je Komisija uvedla za obdobje 2014–2020, privedla do izboljšav. 

Ugotovili so veliko neskladnost. Skoraj 20 % projektov v okviru kohezijske politike z državno pomočjo je 
vsebovalo napake pri državni pomoči. Revizijski organi v državah članicah pa so odkrili veliko manj kršitev kot 
Komisija ali revizorji EU. Države članice so ugotovile napake pri samo 3,6 % relevantnih projektov, revizorji EU pa 
so z uporabo podobne metodologije odkrili več kot petkrat toliko primerov.  

„Revizijski organi držav članic so pomemben del nadzorne verige za področje kohezijske politike, vendar naše 
ugotovitve kažejo, da se doslej pri svojih revizijah niso dovolj osredotočali na državno pomoč,” je povedal Oskar 
Herics, član Evropskega računskega sodišča, pristojen za poročilo. 

Podatkovne zbirke Komisije ji med programskim obdobjem 2007–2013 niso omogočale ustrezne analize napak 
pri državni pomoči, njeno spremljanje pa ni privedlo do vračila večjih zneskov državne pomoči. Revizorji 
poročajo, da so države članice zlasti na začetku tega obdobja redko priglašale infrastrukturne naložbe Komisiji, 
da bi ta lahko odobrila državno pomoč, Komisija pa do konca leta 2012 ni sistematično preverjala skladnosti 
velikih projektov s pravili o državni pomoči. Komisija je za zmanjšanje tega tveganja za obdobje 2014–2020 
uvedla nova pravila, ki pa ne zagotavljajo vedno pravne varnosti. 

Revizorji ugotavljajo, da je Komisija poenostavila zakonodajo o državni pomoči, da bi zmanjšala birokracijo in 
povečala preglednost, vendar je hkrati povečala odgovornost držav članic za zasnovo in izvajanje ukrepov 
pomoči. Komisija je pri spremljanju odkrila, da so države članice pri zasnovi in izvajanju shem pomoči v 
programskem obdobju 2007–2013 napravile veliko napak. Zaradi tega prenosa odgovornosti obstaja tveganje, da 
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se bo število napak pri državni pomoči povečalo in da bo potrebna stalna pozornost. 

Revizorji priporočajo, naj Komisija:  

• uvede popravljalne ukrepe, kadar ukrepi državne pomoči niso skladni s pravili, 

• uporablja svojo podatkovno zbirko tako, da bo lahko zlahka analizirala vrsto, pogostost, resnost, 
geografski izvor in vzrok nepravilnosti, ter redno spremlja zmogljivost držav članic za zagotavljanje skladnosti s 
pravili o državni pomoč, 

• velike projekte odobrava šele po interni odobritvi državne pomoči in od držav članic dosledno zahteva, 
naj po potrebi priglasijo pomoč, 

• do sredine leta 2017 zagotovi, da bosta obseg in kakovost pregledov skladnosti s pravili o državni 
pomoči, ki jih opravljajo revizijski organi držav članic, zadostna, 

• uporabi svoja pooblastila za začasno ustavitev plačil državam članicam, če predhodne pogojenosti v zvezi 
z državno pomočjo ne bodo izpolnjene do konca leta 2016. 

 

Opombe za urednike 

Državna pomoč je vsaka pomoč, ki jo dodeli država članica in ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z 
dajanjem prednosti posameznim podjetjem, če prizadene trgovino med državami članicami. Državna pomoč je 
zaradi zagotavljanja ustreznega delovanja notranjega trga načeloma sicer prepovedana, vendar pa je v nekaterih 
sektorjih, na nekaterih geografskih območjih ali v posebnih okoliščinah do neke vrednosti lahko združljiva z njim. 
Države članice so v obdobju med letoma 2010 in 2014 v povprečju dodelile 76,6 milijarde EUR državne pomoči 
na leto, če izključimo pomoč finančnemu sektorju, železnicam in javnim storitvam, kot so poštne storitve. To 
pomeni več kot 0,5 % BDP držav članic EU. 

Kohezijska politika je eno od glavnih področij porabe proračuna EU. Skupni proračun Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Kohezijskega sklada in Evropskega socialnega sklada v programskem obdobju 2014–2020 je 
352 milijard EUR, torej več kot v programskem obdobju 2007–2013, v katerem je znašal 347 milijard EUR. Poraba 
v okviru kohezijske politike je po ocenah Komisije pomenila več kot četrtino državne pomoči, dodeljene v EU v 
obdobju 2007–2013. 

Posebno poročilo št. 24/2016 – Potrebnih je več prizadevanj za seznanjanje s pravili o državni pomoči in 
uveljavljanje njihovega spoštovanja je na voljo v 23 jezikih EU. 

 


