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Mjere Komisije za zaštitu sredstava za potrošnju u području kohezije 
djelotvorno su primjenjivane, poručuju revizori EU-a 

Prema novom izvješću Europskog revizorskog suda, Europska komisija djelotvorno je 
primjenjivala mjere za zaštitu proračuna EU-a od nepravilnih rashoda u području kohezije. 
Revizori također ističu da Komisija mora i dalje ustrajno raditi na tome da se plaćanja izvršavaju 
bez pogrešaka, da poboljša svoje postupke izvješćivanja i da se služi novim, većim ovlastima. 

Za kohezijsku politiku izdvaja se 37 % sredstava za potrošnju iz proračuna EU-a, a taj postotak iznosi 
otprilike 350 milijardi eura za svako od programskih razdoblja 2007. – 2013. i 2014. – 2020. Upravljanje 
potrošnjom sredstava u području kohezije zajednička je odgovornost Komisije i država članica.  

Revizori su se usredotočili na programsko razdoblje 2007. – 2013. te su procijenili izgledni učinak promjena 
u propisima za razdoblje 2014. – 2020. Općenito govoreći, utvrdili su da je do zaključenja programa iz 
razdoblja 2007. – 2013. Komisija djelotvorno upotrebljavala mjere koje su joj bile na raspolaganju kako bi 
zaštitila proračun EU-a od nepravilnih rashoda. 

Za razdoblje 2007. – 2013. Komisija je također upotrebljavala mjere za zaštitu proračuna EU-a u većem 
opsegu nego ranije te se usredotočila na one države članice čiji su programi najrizičniji. Procjenu 
nedostataka i povezane financijske ispravke Komisije u osnovi je potvrdio Sud Europske unije. 

„Komisija je upotrebljavala korektivne mjere kojima je potaknula države članice da uklone nedostatke u 
svojim sustavima upravljanja i kontrole”, poručuje Henri Grethen, član Europskog revizorskog suda 
zadužen za ovo izvješće. „Međutim, preventivne mjere i financijski ispravci uglavnom su usmjereni na 
složena pitanja za čije je rješavanje potrebno dulje vrijeme. Prekidi i obustave plaćanja koji zbog toga 
uslijede znatan su financijski rizik za države članice.”  

Revizori su također utvrdili da je Komisija imala poteškoća u praćenju provedbe financijskih ispravaka. 
Informacije o provedbi za programsko razdoblje 2007. – 2013. koje su dostavile države članice ne 
omogućuju pouzdano praćenje. Zbog načina na koji sama Komisija izvješćuje o preventivnim mjerama i 
financijskim ispravcima teško je dobiti sveobuhvatan pregled stanja, uglavnom zbog toga što se informacije 
iznose u nekoliko izvješća i dokumenata.  

Propisima za razdoblje 2014. – 2020. znatno je osnažen položaj Komisije u pogledu zaštite proračuna EU-a. 
Komisija ima veće ovlasti, a izvješćivanje država članica o financijskim ispravcima sada je uključeno u 
godišnju dokumentaciju o jamstvu te ga ispituju odgovarajuća revizijska tijela. Revizori smatraju da se 
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navedenim rješenjima znatno poboljšala struktura sustava. 

 

Revizori preporučuju Komisiji sljedeće: 

• primjenjivanje strogog pristupa pri zaključenju programa iz razdoblja 2007. – 2013. kako bi se 
zajamčilo da u sredstvima koja se nadoknađuju nema značajnih razina nepravilnih rashoda 

• iznošenje i uspoređivanje svih informacija o preventivnim i korektivnim mjerama u vezi sa 
sredstvima za potrošnju u području kohezije u obliku izvješća te prikazivanje učinka financijskih ispravaka i 
stope preostalog rizika 

• za razdoblje 2014. – 2020., uspostavljanje sustava za praćenje kojim bi se obuhvatili i preventivne 
mjere i financijski ispravci 

• upotrebljavanje, bez odgode, znatno strože odredbe za razdoblje 2014. – 2020. i nalaganje neto 
financijskih ispravaka gdje god je to potrebno. 

 

Napomena za urednike 

Cilj je kohezijske politike smanjiti razlike u razvoju različitih regija, restrukturirati industrijska područja koja 
propadaju te poticati prekograničnu, međudržavnu i međuregionalnu suradnju u Europskoj uniji. Riječ je o 
glavnom izvoru EU-a za financiranje ulaganja, za koji se izdvaja otprilike 37 % ukupnih sredstava za 
potrošnju iz proračuna EU-a. Sredstva izdvojena za kohezijsku politiku iznosila su otprilike 230 milijardi eura 
u programskom razdoblju 2000. – 2006., 346 milijardi eura u programskom razdoblju 2007. – 2013. te 
349 milijardi eura u programskom razdoblju 2014. – 2020. 

Iako Komisija ostaje odgovorna za izvršenje proračuna EU-a, stvarno upravljanje fondovima i programima 
EU-a i njihova kontrola delegira se tijelima država članica, koja odabiru korisnike i raspodjeljuju sredstva. Za 
otkrivanje, ispravljanje i sprječavanje pogrešaka u prvom su redu odgovorne države članice. Ako Komisija 
dozna da su sufinancirani nepravilni rashodi ili da postoji vjerojatnost da će biti sufinancirani, može 
intervenirati i ispraviti rashode koji su već sufinancirani ili spriječiti njihovo sufinanciranje u budućnosti. 

Tematsko izvješće br. 4/2017 „Zaštita proračuna EU-a od nepravilne potrošnje: Komisija je tijekom 
programskog razdoblja 2007. – 2013. pojačala uporabu preventivnih mjera i financijskih ispravaka u 
području kohezije” dostupno je na internetskim stranicama Suda eca.europa.eu na 23 jezika EU-a. 

 

 

 


