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Ukrepi Komisije za zaščito porabe na področju kohezije so se po 
mnenju revizorjev EU uspešno uporabljali 

Evropsko računsko sodišče v svojem novem poročilu ugotavlja, da je Evropska komisija uspešno 
uporabljala ukrepe za zaščito proračuna EU pred nepravilnimi odhodki na področju kohezije. 
Revizorji dodajajo, da bi morala biti Komisija še naprej pozorna in zagotavljati, da bodo plačila 
brez napak, izboljšati postopke za poročanje in izkoristiti svoja nova, širša pooblastila. 

Kohezijska politika predstavlja 37 % porabe proračuna EU ter za obdobji 2007–2013 in 2014–2020 znaša 
približno po 350 milijard EUR. Odgovornost za upravljanje porabe na področju kohezije si delijo Komisija in 
države članice.  

Revizorji so se osredotočili na programsko obdobje 2007–2013, ocenili pa so tudi verjeten učinek 
sprememb uredb za obdobje 2014–2020. V splošnem so ugotovili, da je Komisija do zaključka programov iz 
obdobja 2007–2013 uspešno uporabljala ukrepe, ki jih je imela na voljo za zaščito proračuna EU pred 
nepravilnimi odhodki. 

V obdobju 2007–2013 je Komisija ukrepe, ki jih je imela na voljo za zaščito proračuna EU, uporabljala več 
kot v preteklosti, osredotočala pa se je na države članice z najbolj tveganimi programi. Oceno slabosti, ki jo 
je pripravila Komisija, in s tem povezane finančne popravke je meritorno potrdilo Sodišče Evropske unije. 

„Popravljalni ukrepi Komisije pomenijo pritisk na države članice, naj obravnavajo slabosti v svojih sistemih 
upravljanja in kontrole,” je dejal Henri Grethen, član Evropskega računskega sodišča, pristojen za 
poročilo. „Vendar se s preventivnimi ukrepi in finančnimi popravki večinoma obravnavajo kompleksne 
zadeve, katerih razreševanje je dolgotrajno. Prekinitve in začasne ustavitve plačil, do katerih lahko 
privedejo, pomenijo veliko finančno tveganje za države članice.”  

Revizorji so ugotovili tudi, da je imela Komisija težave pri spremljanju izvajanja finančnih popravkov. 
Informacije, ki so jih zagotovile države članice o svojem izvajanju finančnih popravkov v obdobju 2007–
2013, niso omogočale zanesljivega spremljanja. Tudi s poročanjem Komisije o preventivnih ukrepih in 
finančnih popravkih je težko dobiti celovit pregled nad stanjem, v glavnem zato, ker so informacije 
predstavljene v več poročilih in dokumentih.  

Uredbe za obdobje 2014–2020 bistveno krepijo možnosti Komisije za zaščito proračuna EU. Komisija ima 
širša pooblastila, poročanje držav članic o finančnih popravkih pa je zdaj vključeno v letni sveženj zagotovil 
in ga preučijo ustrezni revizijski organi. Revizorji menijo, da so te ureditve bistvena izboljšava v zasnovi 
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sistema. 

 

Revizorji Komisiji priporočajo, naj: 

• ob zaključku programov iz obdobja 2007–2013 uporablja strog pristop, da bi zagotovila, 
da v zneskih, povrnjenih iz proračuna EU, ni pomembnih stopenj nepravilnih odhodkov, 

• v poročilu predstavi in primerja vse informacije o preventivnih in popravljalnih ukrepih za 
porabo na področju kohezije po posameznih skladih in državah članicah ter navede učinek 
finančnih popravkov in stopnje preostalega tveganja, 

• za obdobje 2014–2020 vzpostavi celovit sistem spremljanja, ki bo zajel tako preventivne 
ukrepe kot finančne popravke, 

• takoj začne uporabljati bistveno okrepljene določbe za obdobje 2014–2020 in po potrebi 
naloži finančne popravke. 

 

Pojasnila za urednike 

Kohezijska politika je namenjena zmanjšanju razvojnih razlik med regijami, prestrukturiranju nazadujočih 
industrijskih območij in spodbujanju čezmejnega, mednacionalnega in medregionalnega sodelovanja v 
Evropski uniji. Je glavni vir EU za financiranje naložb in predstavlja približno 37 % skupne porabe proračuna 
EU. Sredstva, dodeljena kohezijski politiki, so v programskem obdobju 2000–2006 znašala približno 
230 milijard EUR, v programskem obdobju 2007–2013 približno 346 milijard EUR, v programskem obdobju 
2014–2020 pa znašajo približno 349 milijard EUR. 

Komisija sicer ostaja odgovorna za izvrševanje proračuna EU, dejansko upravljanje in kontrole skladov in 
programov EU pa so preneseni na organe držav članic, ki izbirajo upravičence in razdeljujejo sredstva. Za 
odkrivanje, popravljanje in preprečevanje napak so na prvi stopnji odgovorne države članice. Če Komisija 
ugotovi, da so bili ali bi lahko bili sofinancirani nepravilni odhodki, lahko ukrepa in popravi že sofinancirane 
odhodke ali prepreči, da se sofinancirajo v prihodnje. 

Posebno poročilo št. 4/2017 – Zaščita proračuna EU pred nepravilnimi odhodki: Komisija je v obdobju 
2007–2013 na področju kohezije vse več uporabljala preventivne ukrepe in finančne popravke – je na voljo 
na spletišču Evropskega računskega sodišča eca.europa.eu v 23 jezikih EU. 

 

 

 


