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02Revizijska ekipa

Posebna poročila Evropskega računskega sodišča predstavljajo rezultate njegovih revizij smotrnosti poslovanja in skla-
dnosti za posamezna proračunska področja ali upravljavske teme. 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 senat II, ki ga vodi članica Evropskega računskega sodišča Iliana Ivanova in 
ki je specializiran za naložbe v kohezijo, rast in vključevanje. Revizijo je vodil član poročevalec Ladislav Balko, pri njej pa 
so sodelovali vodja njegovega kabineta Branislav Urbanič, vodilni upravni uslužbenec Niels-Erik Brokopp, vodja naloge 
Bernard Witkos ter revizorji Simon Dennett, Marija Grguric, Sara Pimentel, Ana Popescu in Anne Poulsen.

Od leve proti desni: Sara Pimentel, Branislav Urbanič, Ladislav Balko, Niels-Erik Brokopp, Marija Grguric,  
Simon Dennett, Bernard Witkos.
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Evropski kodeks dobre prakse za partnerstvo je niz načel, določenih v Delegirani uredbi Komisije (EU) 240/2014, 
za podporo in pomoč državam članicam pri organiziranju partnerstev za pripravo in izvajanje partnerskih 
sporazumov in operativnih programov.

Evropski sistem inovacijskih kazalnikov (ESIK) se uporablja za primerjalno oceno uspešnosti držav članic EU na 
področju raziskav in inovacij, ki jo izvaja Komisija. Inovacijsko zmogljivost države predstavi z enim samim zbirnim 
kazalnikom, ki je sestavljen iz treh glavnih vrst kazalnikov: spodbujevalcev, dejavnosti podjetij in izložkov ter osmih 
razsežnosti inovacij, ki skupaj zajemajo 25 kazalnikov.

Evropski strukturni in investicijski skladi (ESI) zajemajo pet ločenih skladov, ki podpirajo izvedbo strategije Unije 
za pametno, trajnostno in vključujočo rast v celotni EU ter naloge posameznih skladov, okviri politik pa so določeni 
za sedemletno proračunsko obdobje večletnega finančnega okvira. Ti skladi vključujejo: Evropski sklad za regionalni 
razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) 
in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Evropsko teritorialno sodelovanje (ETC), ki se financira iz sklada ESRR, zagotavlja okvir za sodelovanje, izvajanje 
skupnih ukrepov in izmenjavo politik med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji iz različnih držav članic.

Intervencija je vsak ukrep ali operacija javnih organov ali drugih organizacij, ne glede na vrsto (politika, program, 
ukrep ali projekt). Intervencijska sredstva so nepovratna sredstva, posojila, subvencionirane obrestne mere, jamstva, 
udeležba v shemah lastniškega kapitala in tveganega kapitala ali druge oblike financiranja.

Intervencijska logika določa povezavo med ocenjenimi potrebami, cilji, vložki (načrtovanimi in dodeljenimi), 
izložki (ciljnimi in doseženimi) in rezultati (želenimi in dejanskimi).

Izložki se proizvedejo ali dosežejo z viri, dodeljenimi za neko intervencijo (npr. opravljeni tečaji usposabljanja za 
brezposelne mlade, število zgrajenih komunalnih čistilnih naprav ali kilometrov cest ipd.).

Nacionalni program reform je dokument, ki predstavlja politike in ukrepe države za ohranjanje rasti in delovnih 
mest ter doseganje ciljev strategije Evropa 2020.

Naložbena prioriteta je področje na ravni Unije, ki ima prednost pri prejemanju prispevka Evropske unije in je 
povezano s specifičnim tematskim ciljem.
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Okvir smotrnosti poslovanja sestavlja niz mejnikov in ciljev, ki so opredeljeni za vsako prioriteto v programu in so 
pomemben steber pristopa, usmerjenega v smotrnost poslovanja.

Operativni program določa prioritete in posebne cilje držav članic ter način uporabe sredstev iz skladov ESI 
(sofinanciranje s sredstvi EU, nacionalnimi javnimi sredstvi in zasebnimi sredstvi) za financiranje projektov v nekem 
obdobju (sedaj sedem let). Ti projekti morajo prispevati k doseganju nekega števila ciljev, določenih na ravni 
prednostne osi operativnega programa. Operativni program pripravi država članica, preden so mogoča plačila iz 
proračuna EU, pa ga mora odobriti Komisija. Operativni program se lahko v obdobju, za katerega velja, spreminja le, 
če se strinjata obe strani.

Partnerski sporazumi se sklepajo med Evropsko komisijo in posameznimi državami članicami za programsko 
obdobje 2014–2020. Opredeljujejo načrte nacionalnih organov o načinu uporabe finančnih sredstev iz evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov in določajo strateške cilje in naložbene prioritete posamezne države ter jih 
povezujejo s splošnimi cilji strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Poleg tega med 
drugim vključujejo tudi podrobnosti o vseh predhodnih pogojih in okvirih za zagotavljanje smotrnosti poslovanja. 
Pripravijo jih države članice v dialogu s Komisijo, ki jih mora nato sprejeti.

Pobuda za zaposlovanje mladih (YEI) je namenjena zagotavljanju finančne podpore regijam, v katerih je 
stopnja brezposelnosti mladih višja od 25 %, in sicer s podpiranjem izvajanja jamstva za mlade zaradi okrepitve in 
dopolnjevanja dejavnosti, financiranih iz ESS. V okviru pobude se financirajo dejavnosti, neposredno namenjene 
mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, do starosti 25 let (ali, kadar države članice menijo, da 
je ustrezno, do 29 let).

Predhodna pogojenost so pogoji, ki temeljijo na vnaprej določenih merilih v uredbi o skupnih določbah in štejejo 
za potrebne osnovne pogoje za uspešno in učinkovito uporabo podpore Unije v okviru partnerskih sporazumov. Pri 
pripravi operativnih programov za programsko obdobje 2014–2020 za Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski 
sklad in Evropski socialni sklad morajo države članice oceniti, ali so bili ti pogoji izpolnjeni. Če niso bili izpolnjeni, je 
treba pripraviti akcijske načrte, da se zagotovi njihova izpolnitev do 31. decembra 2016.

Priporočila za posamezne države (CSR) so priporočila Sveta državam članicam v zvezi s strukturnimi izzivi, ki se jih 
da obravnavati z večletnimi naložbami, ki sodijo neposredno v okvir uporabe skladov ESI, kot je določeno v uredbah 
o posameznih skladih. Temeljijo na analizi načrtov držav članic EU za proračunske, makroekonomske in strukturne 
reforme, ki jo opravi Komisija, in se nanašajo na obdobje naslednjih 12–18 mesecev. V skladu s členom 121(2) in 
členom 148(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) jih sprejme Svet.

Rezerva za smotrnost poslovanja zajema 6 % sredstev, dodeljenih ESRR in ESS ter Kohezijskemu skladu. Ta 
sredstva so trenutno blokirana, vendar se lahko sprostijo po pregledu smotrnosti poslovanja, ki je načrtovan za 
leto 2019, če bodo izpolnjene ali presežene nekatere zahteve.

Rezultat je merljiva neposredna ali posredna posledica vzročno-posledičnega razmerja. K rezultatom usmerjen 
pristop k javni politiki temelji na načelu, da bi morale biti javne intervencije osredotočene na doseganje rezultatov 
in ne upravljanje dejavnosti ali procesov. V okviru kohezijske politike se izraz rezultat navadno nanaša na izložke in 
učinke.

Skupni strateški okvir (CSF) daje smernice in pomaga usklajevati cilje, ki naj bi jih dosegli različni skladi EU na 
področju kohezijske politike ter drugi instrumenti in politike Unije.

Strategija Evropa 2020 je strategija EU za rast za obdobje 2010–2020, ki naj bi privedla do okrevanja po krizi in 
je razdeljena na pet krovnih ciljev: zaposlovanje, raziskave in razvoj, podnebje/energija, izobraževanje ter socialna 
vključenost in zmanjšanje revščine.

Tematski cilj je element za strukturiranje partnerskih sporazumov. Določen je z zakonodajo in sedanjimi cilji, ki bi 
jih morali podpirati evropski strukturni in investicijski skladi. Tematski cilji vzpostavljajo povezavo s strateškimi cilji 
na ravni EU.
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Učinek pomeni dolgoročnejše socialno-ekonomske posledice, ki jih je mogoče opaziti po nekem obdobju po 
zaključku intervencije ter lahko vplivajo na neposredne upravičence intervencije ali druge posredne upravičence 
(npr. znižanje ravni brezposelnosti, izboljšanje kakovosti vode itd.).

Uredba o skupnih določbah (CPR) je Uredba (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.

Vložki so finančna, kadrovska, materialna, organizacijska ali regulativna sredstva, potrebna za izvedbo politike, 
programa ali projekta.
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O tem poročilu

V tem poročilu Sodišče preučuje, ali so partnerski sporazumi, ki so jih podpisale Evropska komisija in države 
članice, pripomogli k uspešnejšemu usmerjanju sredstev strukturnih in investicijskih skladov EU. Ugotovilo 
je, da so Komisija in države članice kljub začetnim težavam uspešno določile cilje in pričakovane izložke za 
programe, vključene v sporazume. Vendar je bilo pripravljeno nepotrebno veliko kazalnikov smotrnosti, 
nekatere pomembne opredelitve pa so neusklajene. Sodišče daje Komisiji in državam članicam več priporo-
čil za izboljšanje delovanja sporazumov.

O partnerskih sporazumih

I
Partnerski sporazumi so strateški naložbeni načrti za države članice EU, v katerih so navedena nacionalna predno-
stna področja porabe sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov za sedemletno obdobje. Z zakono-
dajo so bili uvedeni leta 2014. Evropska komisija in države članice so jih sprejele še istega leta. Do decembra 2015 se 
je Komisija na podlagi partnerskih sporazumov dogovorila za skupaj 387 operativnih programov za Evropski sklad 
za regionalni razvoj, Evropski socialni skladi in Kohezijski sklad. Ker so ti trije skladi glavni naložbeni instrumenti EU, 
ki razpolagajo s približno 350 milijardami EUR za programsko obdobje 2014–2020, izid pogajanj določa način porabe 
velikega dela proračuna EU.

Kako je potekala naša revizija

II
Sodišče je poskušalo ugotoviti, ali se je Komisija uspešno pogajala o partnerskih sporazumih in operativnih pro-
gramih, da bo financiranje EU uspešneje usmerjeno v prioritete strategije Evropa 2020 in da bodo intervencije bolj 
upravičene glede na potrebe po naložbah in pričakovane rezultate, ter ali so bili pogoji, v primerjavi s katerimi se bo 
merila smotrnost za te programe, ustrezno določeni. Revizija, ki jo je opravilo Sodišče, zajema obdobje od decem-
bra 2013 do decembra 2015. Naše revizijsko delo je vključevalo:

– analizo časovnega okvira, v katerem so potekala pogajanja, in oceno notranjih postopkov Komisije za pogajanja,

– poglobljeno analizo partnerskih sporazumov in 14 operativnih programov za pet držav članic (Španijo, Irsko, 
Hrvaško, Poljsko in Romunijo). Opravili smo tudi študijski obisk na Danskem,

– razgovore z zaposlenimi na Komisiji ter z uradniki v državah članicah in na stalnih predstavništvih v Bruslju,

– posvetovanja s strokovnjaki na področju regionalne, strukturne in kohezijske politike EU ter za pripravo proraču-
na, ki bo temeljil na rezultatih.
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Kaj smo ugotovili

III
Evropski parlament in Svet sta zakonodajni sveženj za kohezijsko politiko sprejela tik pred začetkom programskega 
obdobja 2014–2020. Komisija je neformalna pogajanja z državami članicami začela že leta 2012, da bi ublažila učinek 
poznega sprejetja uredb. Kljub težavam je sprejela operativne programe v rokih, določenih v uredbi o skupnih 
določbah, povprečen čas, ki je bil potreben za sprejetje operativnega programa, pa je bil primerljiv s časom iz prej-
šnjega programskega obdobja. Vendar je bilo do decembra 2014 v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ 
sprejetih samo 64 % operativnih programov. Vzrok za to je v glavnem zamuda pri sprejetju zakonodajnega svežnja.

IV
Pogajanja med Komisijo in državami članicami so bila zahtevnejša kot v prejšnjih obdobjih. Glavni vzroki za to so 
bile dodatne zahteve, kot so predhodna pogojenost ali zahteva po določitvi bolj eksplicitne intervencijske logike, 
težave z informacijsko tehnologijo ter potreba po več krogih odobritev na Komisiji. Poleg tega so se pojavile težave 
s kakovostjo prvotnih osnutkov programskih dokumentov, ki so jih predložile države članice.

V
Izkazalo se je, da so partnerski sporazumi uspešen instrument za omejevanje financiranja v okviru evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov na tematske cilje in naložbene prioritete ter podpiranje osredotočenosti na cilje 
strategije Evropa 2020 za rast in delovna mesta. Za doseganje strateških rezultatov, določenih za to programsko 
obdobje, bo poleg porabe iz skladov ESI potreben znaten prispevek iz nacionalnih proračunov, pa tudi dodatni 
regulativni ukrepi in strukturne reforme. To kaže, da Komisija pripravo programov za evropske strukturne in investi-
cijske sklade vse bolj uporablja za usmerjanje splošnega gospodarskega upravljanja v državah članicah.

VI
Za večino preučenih operativnih programov za obdobje 2014–2020 velja, da so bile Komisija in države članice 
uspešne pri pripravi programov s trdnejšo intervencijsko logiko, in sicer so določile, kakšen je namen intervencije 
(posebni cilji/rezultati) in kako naj bi ga dosegle (potrebno financiranje, ukrepi, ki jih je treba izvesti, in pričakovani 
izložki).
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VII
Sodišče je ugotovilo, da je način strukturiranja operativnih programov povzročil znatno povečanje števila kazalni-
kov smotrnosti za izložke in rezultate, ki jih je treba spremljati. Z uredbami o posameznih skladih so bile uvedene 
različne zahteve za zbiranje podatkov o smotrnosti za izložke in rezultate in poročanje o njih ter za finančno spre-
mljanje naložb. Skupne opredelitve pojmov „izložek“ in „rezultat“ ni, prav tako ni usklajenega pristopa med različ-
nimi skladi glede uporabe skupnih kazalnikov (o katerih je treba poročati Komisiji). Poleg tega lahko države članice 
opredelijo dodatne kazalnike za izložke za posamezne programe in kazalnike razčlenijo po regijah.

VIII
Analiza, ki jo je opravilo Sodišče, je pokazala, da so države članice oblikovale več tisoč kazalnikov smotrnosti in da 
je kazalnikov za posamezne programe znatno več kot skupnih kazalnikov. To veliko število kazalnikov bo povzročilo 
dodatno upravno breme, kako bodo države članice te podatke uporabile, pa se bo šele pokazalo. Glede na različne 
pristope, zlasti za kazalnike za posamezne programe, Sodišče tudi dvomi, da bo mogoče smiselno združiti podatke 
o smotrnosti poslovanja. Pozitivna stran je, da bi lahko več boljših podatkov o smotrnosti za izložke v obdobju po 
letu 2020 pripeljalo do proračuna, ki bo bolj utemeljen na rezultatih.

Kaj priporočamo

IX
Države članice naj:

– Komisiji zagotovijo potrebne finančne informacije, da bo ta lahko učinkovito spremljala upoštevanje zahtev za 
tematsko osredotočenost (vključno z odstopanji, določenimi v uredbi o ESRR),

– prenehajo uporabljati nepotrebne kazalnike za posamezne programe, kadar pride do spremembe programa,

– zagotovijo zbiranje podatkov, pomembnih za ugotavljanje učinkov intervencij ESRR.

X
Komisija naj:

– zagotovi, da bo pravočasno predložila zakonodajne predloge za kohezijsko politiko za obdobje po letu 2020, 
tako da bodo pogajanja med Evropskim parlamentom in Svetom končana pred začetkom programskega 
obdobja,

– zagotovi, da bodo države članice spoštovale omejitev financiranja v okviru evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov na tematske cilje,

– v finančni uredbi opredeli enotno terminologijo za izložke in rezultate ter zagotovi, da bo ta opredelitev izlož-
kov in rezultatov upoštevana v predlogih sektorskih uredb za obdobje po letu 2020,
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– izvede analizo kazalnikov za posamezne programe in skupnih kazalnikov za izložke in rezultate za obdobje 
2014–2020, da bi ugotovila, kateri od njih so najrelevantnejši in najprimernejši za ugotavljanje učinka intervencij 
EU,

– razširja dobre prakse držav članic v zvezi z ocenjevanjem, s katerimi je mogoče najbolje ugotoviti učinek inter-
vencij EU, ter pomaga državam članicam pri posodabljanju njihovih načrtov ocenjevanja, ki vključujejo te dobre 
ocenjevalne prakse,

– v obdobju 2014–2020 uporabi podatke, zbrane z letnimi poročili o izvajanju, ter rezultate ad hoc in naknadnih 
ocen za primerjalno analizo smotrnosti ter spodbujanje uporabe primerjalnih analiz in seznanjanje s politikami, 
kadar je to primerno,

– kadar je to primerno, za financiranje intervencij na področju kohezije v obdobju po letu 2020 uporabi koncept 
proračuna, ki temelji na rezultatih in ki vsako povečanje sredstev povezuje s povečanjem izložkov ali drugih 
rezultatov. Pri tem bi morala Komisija uporabiti podatke o dejanskih stroških na enoto, ugotovljenih v obdobju 
2014–2020.



14Uvod
Sl

ik
a 

1 Financiranje EU iz skladov ESRR, ESS in KS v programskih obdobjih 2007–2013 
in 2014–2020, vključno z evropskim teritorialnim sodelovanjem in pobudo za 
zaposlovanje mladih

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije iz zbirke Infoview, junij 2016.

Kohezijska politika je glavna naložbena politika EU

01 
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohe-
zijski sklad (KS) so mehanizmi EU za financiranje na področju kohezije. Ti skladi 
skupaj z Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskim 
skladom za pomorstvo in ribištvo (ESPR) sestavljajo evropske strukturne in inve-
sticijske sklade (ESI).

02 
Kohezijska politika je glavna naložbena politika EU, ki podpira ustvarjanje delov-
nih mest, konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast, trajnostni razvoj in izboljša-
nje kakovosti življenja državljanov. Skupni dodeljeni znesek iz proračuna EU za 
ESRR, ESS in KS v programskem obdobju 2014–2020 znaša 349,4 milijarde EUR, 
kar pomeni povišanje v primerjavi s 346,5 milijarde EUR v programskem obdob-
ju 2007–2013 (glej sliko 1).1

1 Izračun Evropskega 
računskega sodišča na podlagi 
podatkov Komisije o sprejetih 
operativnih programih za 
programski obdobji 
2007–2013 in 2014–2020, 
Infoview, junij 2016.
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2

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije iz zbirke Infoview, junij 2016.

Financiranje EU iz skladov ESRR, ESS in KS v programskem obdobju 2014–2020 po 
državah članicah (v milijardah EUR)

03 
Poljska (76,8 milijarde EUR), Italija (31,1 milijarde EUR) in Španija (27,0 milijar-
de EUR) so države članice, ki jim je bilo v programskem obdobju 2014–2020 dode-
ljenih največ sredstev ESRR, ESS in KS (glej sliko 2).
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Regulativne določbe, ki prispevajo k večji 
osredotočenosti na smotrnost v kohezijski politiki 
v obdobju 2014–2020

04 
Načrtovanje sredstev je ključen prvi korak pri izvajanju programov, saj v veliki 
meri določa, katerim področjem bodo v tem programskem obdobju dodeljena 
sredstva EU in nacionalna sredstva.

05 
Za programsko obdobje 2014–2020 so bile uvedene številne nove regulativne 
določbe, katerih namen je odgovoriti na ta pričakovanja, na primer:

– osredotočenost porabe za področje kohezije na tematske cilje in naložbene 
prioritete, ki izhajajo iz strategije Evropa 2020,

– bolj strukturirana uporaba intervencijske logike med programskim načr-
tovanjem, ki se začne z ugotavljanjem potreb po naložbah in opredelitvijo 
pričakovanih dolgoročnih rezultatov,

– skladnejša in celovitejša uporaba kazalnikov smotrnosti za merjenje napredka 
pri doseganju teh rezultatov,

– ponovna uvedba obvezne rezerve za smotrnost (obvezna je bila v program-
skem obdobju 2000–2006, prostovoljna pa v obdobju 2007–20132) za financi-
ranje EU, ki se sprosti le, če kazalniki dosežejo posebne vnaprej opredeljene 
mejnike,

– predhodna pogojenost, v skladu s katerimi mora država članica izpolniti 
nekatere pogoje (med drugim povezane s prenosom in uspešnim izvajanjem 
zakonodaje EU ter obstojem okvirov politike ali strateških okvirov) na po-
dročju naložb, financiranih iz skladov ESI. Opozoriti je treba na to, da lahko 
države članice prejmejo sofinanciranje iz skladov ESI, preden izpolnijo pred-
hodne pogoje. Komisija lahko sklene, da bo ustavila del vmesnih plačil ali vsa 
vmesna plačila, če predhodni pogoji niso izpolnjeni.

06 
V Prilogi I je vsaka od teh ključnih določb za programsko obdobje 2014–2020 pri-
merjana z ustrezno določbo za obdobji 2000–2006 in 2007–2013. Vidiki, povezani 
z določanjem predhodnih pogojev, natančno opredelitvijo kazalnikov smotrnosti 
in ureditvami v zvezi z rezervo za smotrnost poslovanja bodo obravnavani v dru-
gem poročilu (glej odstavek 28).

2 Člena 23 in 50 Uredbe Sveta 
(ES) št. 1083/2006 z dne 
11. julija 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).
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Sprejemanje zakonodajnega okvira za kohezijsko 
politiko za obdobje 2014–2020 – glavni koraki

Priprava zakonodajnega predloga Komisije

07 
Evropski svet je leta 2010 sprejel strategijo Evropa 2020, katere cilj je pomagati 
Evropi, da bo po krizi močnejša, in pripraviti gospodarstvo EU na naslednje dese-
tletje. V strategiji so opredeljene ključne prioritete za rast in krovni cilji, ki jih je 
treba doseči do leta 2020 (glej Prilogo II).

08 
Leta 2010 je Komisija izvedla ocene učinka za svoj zakonodajni predlog uredbe 
o skupnih določbah, v kateri so določene splošne skupne določbe za vse evrop-
ske strukturne in investicijske sklade.3 Objavljena je bila oktobra 2011. V njej je 
bila priporočena uporaba predhodne pogojenosti, pregleda smotrnosti poslova-
nja, rezerve za smotrnost poslovanja in okrepljene makrofiskalne pogojenosti.

09 
Nazadnje je Komisija leta 2012 pripravila dokumente o stališčih za posamezne 
države članice. Jeseni 2012 jih je poslala pristojnim nacionalnim organom, preden 
so jih predstavili visoki uradniki Komisije. Vsebovali so analizo o glavnih izzivih, 
s katerimi so se spoprijemale posamezne države članice, ki jo je opravila Komisija, 
skupaj z doseženim napredkom pri uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020 
in stališčem Komisije o najrelevantnejših prioritetah za financiranje. Dokumenti 
o stališčih so vsebovali tudi sklice na priporočila za posamezne države in evropski 
semester. Ti delovni dokumenti služb Komisije so bili nato podlaga za pogajanja 
Komisije z državami članicami.

3 SEC(2011) 1141 final z dne 
6. oktobra 2011 (Ocena 
učinka).
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Pogajanja o zakonodajnem svežnju za kohezijsko politiko 
med Komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom

Zakonodajni sveženj za kohezijsko politiko je tesno povezan 
z večletnim finančnim okvirom

10 
Razprave o zakonodajnem svežnju za kohezijsko politiko v Evropskem parlamen-
tu in Svetu so bile tesno povezane z razpravami o večletnem finančnem okviru4, 
ki določa skupni znesek finančnih sredstev EU, ki so na voljo v programskem 
obdobju. Ta večletni finančni okvir je bil prvi, ki je bil sprejet v skladu z določba-
mi Lizbonske pogodbe. To pomeni, da Svet v skladu s posebnim zakonodajnim 
postopkom soglasno sprejme uredbo o večletnem finančnemu okviru, potem 
ko dobi soglasje Evropskega parlamenta. Komisija je predlog za večletni finančni 
okvir za obdobje 2014–2020 predložila junija 2011. Svet in Evropski parlament sta 
večletni finančni okvir sprejela šele decembra 2013.5

Pooblastila Evropskega parlamenta so se z uporabo rednega 
zakonodajnega postopka povečala

11 
S Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU) so se z uporabo rednega zakono-
dajnega postopka (soodločanja) za celoten zakonodajni sveženj za kohezijsko 
politiko pooblastila Evropskega parlamenta povečala.6 Komisija je predlog za 
ta sveženj predložila oktobra 2011. Parlament in Svet sta imela po spremembah 
PDEU prvič enako vlogo pri pogajanjih o splošnih določbah strukturnih skladov, 
saj se je v prejšnjem programskem obdobju postopek soodločanja uporabljal 
samo za pravila za posamezne sklade. V praksi je to pomenilo, da sta lahko 
Evropski parlament in Svet dala mnenja o vseh predlogih Komisije in da so morali 
Komisija, Parlament in Svet doseči skupno stališče. Pogajanja so se začela juli-
ja 2012 pod ciprskim predsedstvom. Vse tri institucije so se skupaj sestale 73-krat, 
vključno s sedmimi sestanki v prisotnosti komisarja, na katerih se je obravnavala 
samo uredba o skupnih določbah.

12 
Svet je uredbo o skupnih določbah in uredbe o petih posameznih skladih ESI7 
sprejel 17. decembra 2013. Sekundarna zakonodaja, tj. izvedbeni in delegirani 
akti, je bila nato sprejeta do januarja 2016 (glej sliko 3).8

4 COM(2011) 398 final z dne 
29. junija 2011, Predlog Uredbe 
Sveta o večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2014–2020.

5 Uredba Sveta (EU, Euratom) 
št. 1311/2013 z dne 
2. decembra 2013 o večletnem 
finančnem okviru za obdobje 
2014–2020 (UL L 347, 
20.12.2013, str. 884).

6 Člen 177 PDEU.

7 Uredba (EU) št. 1300/2013 
Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 
o Kohezijskem skladu in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1084/2006 (UL L 347, 
20.12.2013, str. 281); Uredba 
(EU) št. 1301/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 
o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj in posebnih 
določbah o cilju naložbe za 
rast in delovna mesta ter 
razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1080/2006 (UL L 347, 
20.12.2013, str. 289); Uredba 
(EU) št. 1304/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 
o Evropskem socialnem skladu 
in razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1081/2006 (UL L 347, 
20.12.2013, str. 470); Uredba 
(EU) št. 1305/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o podpori 
za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) in razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 1698/2005 
(UL L 347, 20.12.2013, str. 487); 
ter Uredba (EU) št. 508/2014 
Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. maja 2014 
o Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo in 
razveljavitvi uredb Sveta (ES) 
št. 2328/2003, (ES) 
št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 
in (ES) št. 791/2007 in Uredbe 
(EU) št. 1255/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta (UL L 149, 
20.5.2014, str. 1).

8 Zadnja sprejeta uredba je bila 
Delegirana uredba Komisije 
(EU) 2016/568 z dne 
29. januarja 2016 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in 
Sveta glede pogojev in 
postopkov za določanje, ali 
neizterljive zneske v zvezi 
z Evropskim skladom za 
regionalni razvoj, Evropskim 
socialnim skladom, 
Kohezijskim skladom ter 
Evropskim skladom za 
pomorstvo in ribištvo 
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Načrtovanje programov kohezijske politike za obdobje 
2014–2020

Glavni gradniki postopka načrtovanja programov: skupni 
strateški okvir, tematski cilji, partnerski sporazumi in 
operativni programi

13 
Uredba o skupnih določbah vsebuje ključne določbe v zvezi z načrtovanjem ciljev 
kohezijske politike in z njimi povezane porabe za obdobje 2014–2020. To vklju-
čuje zlasti pogajanja o partnerstvih in operativnih programih med Komisijo in 
državami članicami na podlagi skupnega strateškega okvira in vnaprej opredelje-
nih tematskih ciljev.

Skupni strateški okvir

14 
Skupni strateški okvir zagotavlja strateška usmeritvena načela na ravni EU za 
usklajevanje uporabe skladov ESI z drugimi instrumenti in politikami Unije za celo 
programsko obdobje ter upošteva cilje politik, krovne cilje in vodilne pobude 
strategije Evropa 2020 (glej Prilogo II).9 V obdobju 2007–2013 so obstajali loče-
ni nizi strateških smernic za kohezijsko politiko, razvoj podeželja ter ribiško in 
pomorsko politiko.

Tematski cilji

15 
Z uredbo o skupnih določbah10 se je okrepila uporaba intervencijske logike za ob-
dobje 2014–2020 in pa naj bi se zagotovila osredotočenost skladov na 11 temat-
skih ciljev (glej Prilogo II). Ti tematski cilji naj bi prispevali k prioritetam strategije 
Evropa 2020, tj. k pametni, trajnostni in vključujoči rasti. Tematski cilji so cilji na 
visoki ravni, ki niso povezani s ciljnimi vrednostmi, mejniki in kazalniki. Tematski 
cilji presegajo prednostna področja strategije Evropa 2020 in njene krovne cilje.11

povrnejo države članice 
(UL L 97, 13.4.2016, str. 1).

9 Člen 10 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).

10 Člen 9 Uredbe (EU) 
št. 1303/2013.

11 Letno poročilo Računskega 
sodišča o izvrševanju 
proračuna za proračunsko 
leto 2014, odstavek 3.24 
(UL C 373, 10.11.2015).
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16 
Zakonodaja za posamezne sklade za ESRR, ESS in KS določa tudi naložbene prio-
ritete12, povezane s tematskimi cilji. Poleg tega obstajajo številne regulativne zah-
teve za dodeljevanje finančnih sredstev (glej okvir 1 in Prilogo II). Država članica 
naj bi v tem okviru opredelila nacionalne ali regionalne potrebe po naložbah in 
usmerila sredstva evropskih strukturnih in investicijskih skladov v financiranje po-
treb po naložbah, ki so najprimernejše za doseganje ciljev strategije Evropa 2020 
ali bi pomembno prispevale k njihovemu doseganju.

17 
Prednostna področja financiranja je treba najprej opredeliti na ravni partner-
skih sporazumov, nato pa na ravni operativnih programov. Opredelitev vpliva 
na zasnovo intervencij z opredelitvijo posebnih ciljev, ki bi morali biti dosegljivi 
v obdobju izvajanja, in ciljnih vrednosti ustreznih kazalnikov smotrnosti.

Tematska osredotočenost – pregled glavnih regulativnih zahtev

Prvič, obseg podpore, ki se lahko zagotovi iz posameznega sklada, je določen v uredbi zanj: ESRR lahko zago-
tavlja podporo za tematske cilje 1–11, ESS za tematske cilje 8–11, KS pa za tematske cilje 4–7 in 11.13

Poleg tega mora biti v okviru ESRR fiksen delež (od 50 % do 80 %) skupnega financiranja v manj razvitih 
regijah, regijah v prehodu in bolj razvitih regijah dodeljen tematskim ciljem 1–4.14 Tematskemu cilju 4 je treba 
glede na vrsto regije dodeliti najmanj od 12 % do 20 % skupnih sredstev ESRR.15

V okviru ESS je treba najmanj 20 % skupnih proračunskih sredstev, dodeljenih državi članici, nameniti za 
tematski cilj 916, na ravni programov pa je treba od 60 % do 80 % finančnih sredstev nameniti za največ pet 
naložbenih prioritet17.

Poleg teh zahtev glede tematske osredotočenosti za posamezne sklade je obseg podpore lahko osredotočen 
tudi na strateško pomembna področja. Na primer, države članice in regije, ki so finančna sredstva dodelile 
tematskemu cilju 1, so morale poleg tega pripraviti strategije za pametno specializacijo, tj. opredeliti omeje-
no število področij pametne specializacije s potencialom rasti. V strategijah pametne specializacije mora biti 
pojasnjeno, kako nameravajo države članice in regije doseči konkurenčno prednost za podjetja v svoji državi/
regiji. Ta zahteva je del predhodne pogojenosti 1.1.18

13 Člen 5 Uredbe (EU) št. 1301/2013, člen 3 Uredbe (EU) št. 1304/2013 in člen 4 Uredbe (EU) št. 1300/2013.

14 Člen 4 Uredbe (EU) št. 1301/2013.

15 Člen 4 Uredbe (EU) št. 1301/2013.

16 Člen 4(2) Uredbe (EU) št. 1304/2013.

17 Člen 4(3) Uredbe (EU) št. 1304/2013.

18 Uredba (EU) št. 1303/2013, Priloga XI, predhodna pogojenost 1.1: „obstoj nacionalne ali regionalne strategije za pametno specializacijo v skladu 
z nacionalnim programom reform“.

O
kv

ir
 1

12 Člen 5 Uredbe (EU) 
št. 1301/2013, člen 3 Uredbe 
(EU) št. 1304/2013 in člen 4 
Uredbe (EU) št. 1300/2013.
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Partnerski sporazumi

18 
Partnerski sporazumi so nacionalni naložbeni načrti, pripravljeni v skladu z usme-
ritvenimi načeli skupnega strateškega okvira. Zajemajo celotno programsko 
obdobje in vseh pet skladov ESI. Vsaka država članica sklene po en partnerski 
sporazum, pripravljen na podlagi nacionalnih programov reform, v katerem so 
predstavljeni politike in ukrepi države za ohranjanje rasti in delovnih mest ter 
doseganje ciljev strategije Evropa 2020, najnovejša priporočila za posamezno 
državo in ustrezna priporočila Sveta.

19 
Vsebina partnerskih sporazumov je določena v uredbi o skupnih določbah,19 
Komisija pa je objavila dodatne smernice o specifičnih informacijah, ki jih je treba 
zagotoviti v sporazumih (glej okvir 2)20. Ključne dele partnerskih sporazumov 
potrdi Komisija.

19 Člen 15(1) in (2) Uredbe (EU) 
št. 1303/2013.

20 Usmerjevalni dokument št. 1a, 
Partnerski sporazum, 
različica 1, april 2013 ter 
osnutek predloge in smernice 
o vsebini partnerskega 
sporazuma.

Partnerski sporazumi

Partnerski sporazumi zajemajo vse sklade ESI in določajo smotre in tematske cilje države članice ter tako zago-
tavljajo pregled nad informacijami, ki so nadalje razvite v posameznih operativnih programih.

Komisija mora med drugim potrditi informacije o razvojnih potrebah države članice; izbrane tematske cilje; 
okvirno dodelitev podpore EU; seznam operativnih programov za državo članico; opis institucionalne uredi-
tve; seznam partnerjev, načelo partnerstva in oceno upravne zmogljivosti; povzetek predhodnih ocen; infor-
macije o predhodnih preverjanjih upoštevanja pravil o dodatnosti; povzetek ocene predhodne pogojenosti; 
metodologijo in mehanizme za zagotavljanje delovanja okvira smotrnosti poslovanja in zagotovitev rezerve 
za smotrnost ter povzetek ukrepov za zmanjšanje upravnega bremena, ki so načrtovani v programih.
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Operativni programi

20 
V obdobju 2014–2020 se trije skladi ESI za področje kohezijske politike (ESRR, 
KS in ESS) še vedno izvajajo z operativnimi programi. Država članica v operativ-
nem programu določi naložbene prioritete in posebne cilje za intervencijo (ki 
zajemajo celotno programsko obdobje), da bi dosegla ciljne vrednosti izbranih 
tematskih ciljev, in opiše, kako bodo v tem obdobju finančna sredstva (sofinanci-
ranje EU, nacionalno javno in zasebno sofinanciranje) porabljena za financiranje 
projektov. Države članice pripravijo operativne programe v skladu s skupnim stra-
teškim okvirom in partnerskim sporazumom. Vsak operativni program temelji na 
prednostnih oseh (glej okvir 3).

Operativni programi

V vsakem operativnem programu so na ravni prednostne osi predstavljene informacije o izbranih tematskih 
ciljih, ki naj bi bili doseženi s podporo iz skladov ESI, in ustrezne naložbene prioritete. Vsaka prednostna os je 
lahko povezana z več tematskimi cilji. Posamezen operativni program je sestavljen iz več prednostnih osi.

Operativni programi imajo obliko matrike, kar pomeni, da so informacije o smotrnosti in finančne informacije 
predstavljene vzdolž dveh glavnih parametrov, tj. prednostnih osi, ki ju opredelijo posamezne države članice, 
in izbranih naložbenih prioritet, določenih v uredbah o posameznih skladih. Te informacije so razvrščene tudi 
po kategorijah regij, kot so manj razvite regije, regije v prehodu, najbolj oddaljene in bolj razvite regije, ter po 
skladih.

Splošno pravilo je, da se v programih opredelijo prednostne osi, ki se nanašajo samo na en sklad (tj. ESRR, ESS 
ali KS) ter zajemajo samo en tematski cilj in eno kategorijo regij. Kljub temu je mogoče določiti tudi predno-
stno os, ki zajema več kot en sklad in več kot eno kategorijo regij, ali pa prednostno os, ki povezuje naložbene 
prioritete iz različnih tematskih ciljev.21

21 Člen 96 Uredbe (EU) št. 1303/2013 in oddelek 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 288/2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 v zvezi 
z vzorcem za operativne programe v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ter v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v zvezi 
z vzorcem za programe sodelovanja v okviru cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L 87, 22.3.2014, str. 1).
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21 
Komisija je leta 2014 sprejela izvedbeno uredbo s predlogo za operativne progra-
me, ki določa, kako je treba predstaviti vsebino operativnega programa.22 Pred 
izvršitvijo kakršnih koli plačil iz proračuna EU mora operativne programe odobriti 
Komisija.

22 Uredba (EU) št. 288/2014.

Ta
be

la
 1 Število sprejetih operativnih programov: primerjava med obdobjema 2007–2013 in 

2014–20 201

Programsko obdobje

2014–2020 2007–2013

Operativni programi ESRR in KS 124 249

Operativni programi ESS 95 118

Operativni programi ETC 76 73

Operativni programi več skladov 92 ni relevantno

Skupaj 387 440

1  V tabelo niso vključeni operativni programi instrumenta za predpristopno pomoč in Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, ki se ne 
sprejemajo v skladu z uredbo o skupnih določbah.

Vir: podatki Komisije iz zbirk Infoview in SFC2007, ki jih je priredilo Evropsko računsko sodišče.

22 
Komisija se je v obdobju 2014–2020 pogajala o 387 operativnih programih, 
v prejšnjem obdobju pa o 440 operativnih programih. Vodilno vlogo pri 281 
operativnih programih je prevzel Generalni direktorat za regionalno in mestno 
politiko, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pa 
je bil pristojen za 106 operativnih programov Evropskega socialnega sklada.
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Kazalniki smotrnosti za izložke in rezultate

23 
Izvajanje ukrepov na ravni prednostnih osi operativnih programov se spremlja in 
meri s kazalniki smotrnosti za izložke in rezultate.

– Izvajanje ukrepov, predvidenih v okviru naložbenih prioritet operativnih pro-
gramov, se meri s kazalniki izložkov. Skupni kazalniki izložkov so opredeljeni 
v uredbah o posameznih skladih.23 Država članica lahko določi tudi dodatne 
kazalnike izložkov za posamezen program.

– Doseganje posebnih ciljev operativnih programov se meri s kazalniki rezulta-
tov.24 Obstajajo kazalniki rezultatov za posamezne programe, za ESS pa tudi 
skupni kazalniki rezultatov.

24 
Komisija od začetka obdobja 2014–2020 objavlja informacije o smotrnosti, ki jih 
sporočajo države članice, na svoji javni podatkovni platformi za sklade ESI.25

25 
V Prilogi III je prikazano, kako so kazalniki izložkov in rezultatov povezani s te-
matskimi cilji, naložbenimi prioritetami in posebnimi cilji.

Postopkovne določbe o sprejemanju partnerskih 
sporazumov in operativnih programov

26 
Uredba o skupnih določbah podrobno določa tudi pristojnosti Komisije in držav 
članic v procesu priprave in sprejemanja partnerskih sporazumov in operativ-
nih programov. Oba dokumenta pripravi država članica v dialogu s Komisijo in 
v sodelovanju s partnerji (kot so javni organi, gospodarski in socialni partnerji ter 
nevladne organizacije).26 To mora temeljiti na preglednih postopkih in biti v skla-
du z institucionalnim in pravnim okvirom države članice.

23 Priloga I k uredbam (EU) 
št. 1301/2013, št. 1304/2013 in 
št. 1300/2013.

24 Člen 96(2)(b)(ii) Uredbe (EU) 
št. 1303/2013.

25 Javna podatkovna platforma 
za sklade ESI (https://
cohesiondata.ec.europa.eu/).

26 Člen 5 Uredbe (EU) 
št. 1303/2013.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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27 
Sodišče je s to revizijo preučilo, ali so bila pogajanja Komisije z državami člani-
cami o partnerskih sporazumih in operativnih programih za kohezijsko politiko 
za obdobje 2014–2020 uspešna, tako da je financiranje EU uspešneje usmerjeno 
v prioritete strategije Evropa 2020 in so intervencije bolje utemeljene s potreba-
mi po naložbah in pričakovanimi rezultati, pogoji, v primerjavi s katerimi se meri 
smotrnost za te programe, pa ustrezno določeni. Sodišče je zlasti ocenjevalo:

– ali je Komisija pogajanja z državami članicami o partnerskih sporazumih in 
operativnih programih dokončala kar najhitreje in v predpisanih rokih;

– ali je Komisija pri pogajanjih o partnerskih sporazumih uspela uskladiti pora-
bo za kohezijsko politiko s strategijo Evropa 2020;

– ali je iz operativnih programov jasno razvidno, katere potrebe po naložbah je 
treba še obravnavati in kakšni rezultati načrtovanih intervencij se pričakujejo,

– ali ureditev finančnega spremljanja in kazalniki smotrnosti za izložke in re-
zultate omogočajo stroškovno učinkovito spremljanje prednostnih področij 
porabe in smotrnosti poslovanja ter vzpostavljajo trdno osnovo za boljšo ure-
ditev dodeljevanja finančnih sredstev na podlagi smotrnosti v programskem 
obdobju po letu 2020.

28 
To je prvo od dveh poročil o pogajanjih Komisije o partnerskih sporazumih in 
operativnih programih za obdobje 2014–2020. Drugo poročilo bo osredotočeno 
na določanje predhodnih pogojev, specifikacijo kazalnikov smotrnosti in ureditve 
v zvezi z rezervo za smotrnost poslovanja.

29 
Revizijsko delo Sodišča za to poročilo je bilo sestavljeno iz:

– analize časovnega okvira, v katerem so potekala pogajanja o zakonodaj-
nem svežnju za kohezijsko politiko, partnerskih sporazumih in operativnih 
programih,

– ocene notranjih postopkov Komisije za pogajanja o partnerskih sporazumih 
in operativnih programih ter za njihovo sprejetje,

– poglobljene analize petih partnerskih sporazumov in 14 operativnih pro-
gramov za ESRR in ESS za pet držav članic (Španija, Irska, Hrvaška, Poljska in 
Romunija), pri kateri so bile analizirane tematska osredotočenost porabe, 
opredelitev intervencijske logike in ustreznost kazalnikov smotrnosti za 
rezultate in izložke. Sodišče je opravilo tudi študijski obisk na Danskem, ki je 
zajemal dva operativna programa,
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– pregleda pogajalskih dosjejev Komisije in podporne dokumentacije držav čla-
nic za pripravo partnerskih sporazumov in operativnih programov iz vzorca,

– razgovorov z več kot 50 uslužbenci, udeleženimi v pogajanjih, na Generalnem 
direktoratu za regionalno in mestno politiko in Generalnem direktoratu za 
zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje ter z več kot 40 uradniki v drža-
vah članicah in njihovih stalnih predstavništvih v Bruslju,

– posvetovanj s strokovnjaki na področju regionalne, strukturne in kohezijske 
politike Evropske unije ter priprave proračuna na podlagi rezultatov, pa tudi 
z nacionalnimi strokovnjaki in predstavniki stalnih predstavništev držav članic 
v EU.

30 
Analiza, ki jo je opravilo Sodišče, je osredotočena na tematski cilj 1 „krepitev 
raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij“ (TO1) in tematski cilj 8 „spodbujanje 
trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja in mobilnosti delovne sile“ (TO8). Ta 
tematska cilja sta bila izbrana predvsem zato, ker je zanju v vseh državah članicah 
dodeljenih največ sredstev ESRR (TO1) in ESS (TO8).

31 
Sodišče je upoštevalo tudi poročilo Komisije o izidih pogajanj v zvezi s partnerski-
mi sporazumi in operativnimi programi za posamezne države članice iz decem-
bra 2015, ki daje splošen pregled ključnih vprašanj (kot so prispevek skladov ESI 
k strategiji EU za rast, naložbenemu načrtu in prioritetam Komisije za naslednje 
desetletje).27

32 
Revizija je zajela obdobje od decembra 2013 do decembra 2015, ko je bil sprejet 
zadnji operativni program za obdobje 2014–2020.

27 COM(2015) 639 final z dne 
14. decembra 2015, Vlaganje 
v delovna mesta in rast – za 
kar največji prispevek 
evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov, zlasti 
Priloga II.
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Komisija je obvladovala zamude pri pogajanjih 
o partnerskih sporazumih in operativnih programih

33 
Sodišče je analiziralo, koliko časa je trajalo sprejemanje zakonodajnega svežnja za 
kohezijsko politiko, partnerskih sporazumov in operativnih programov za pro-
gramsko obdobje 2014–2020, ter to primerjalo s trajanjem pogajanj v prejšnjem 
obdobju. Pregledalo je tudi pripravljalno delo Komisije in njene notranje postop-
ke, določene za pogajanja. Poleg tega je poskušalo ugotoviti, kateri so glavni 
dejavniki, ki prispevajo k zamudam pri dokončanju pogajanj.

Evropski parlament in Svet sta zakonodajni sveženj za 
kohezijsko politiko sprejela proti koncu leta 2013

34 
Komisija bi se morala čim bolj zgodaj pripraviti na pogajanja z državami članicami 
o partnerskih sporazumih in operativnih programih ter jih izpeljati na način, ki 
bi omogočil njihovo sprejetje v predpisanih rokih, določenih v pravni podlagi. 
Pogajanja o partnerskih sporazumih in operativnih programih se uradno lahko 
začnejo šele, ko Evropski parlament in Svet sprejmeta zakonodajni okvir. Rok za 
predložitev vseh partnerskih sporazumov je bil aprila 2014.28 Države so morale 
vse operativne programe predložiti v treh mesecih od datuma predložitve par-
tnerskega sporazuma.29

35 
Evropski parlament in Svet sta zakonodajni sveženj za kohezijsko politiko sprejela 
decembra 2013, tj. tik pred začetkom programskega obdobja 2014–2020 (glej tudi 
odstavek 13). V primerjavi z obdobjem 2007–2013, v katerem je bila pravna podla-
ga sprejeta julija 2006, to pomeni petmesečno zamudo.

28 Člen 14 Uredbe (EU) 
št. 1303/2013.

29 Člen 26(4) Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 o operativnih 
programih v okviru cilja 
naložbe za rast in 
zaposlovanje. V okviru cilja 
evropskega teritorialnega 
sodelovanja rok znaša devet 
mesecev od začetka 
veljavnosti uredbe o skupnih 
določbah.



28Opažanja 

Sl
ik

a 
3

1 Od prvotnega predloga do sprejetja.

2  Sprejemanje izvedbenih uredb (do novembra 2016 je bilo sprejetih osem uredb). Izvedbene uredbe določajo pogoje za izvajanje pravno 
zavezujočih aktov. Komisija je te uredbe sprejela po postopku komitologije, tj. s podporo odborov predstavnikov držav članic EU.

3  Sprejemanje delegiranih uredb (do novembra 2016 je bilo sprejetih devet uredb). Delegirane uredbe so „[nezakonodajni akti], ki se splošno 
uporabljajo in dopolnjujejo ali spreminjajo nekatere nebistvene elemente zakonodajnega akta“ (člen 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije).

4  Obdobje od predložitve prvih partnerskih sporazumov / operativnih programov do sprejetja zadnjih partnerskih sporazumov / operativnih 
programov.

Vir: Evropsko računsko sodišče.

Pravni okvir za pogajanja o partnerskih sporazumih in operativnih programih ter 
smernice Komisije – časovni razpored
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36 
V primerjavi s prejšnjim obdobjem je Komisija svoj zakonodajni predlog predsta-
vila tri mesece pozneje (tj. oktobra leta 2011 v primerjavi z julijem leta 2004). 
Poleg tega je postopek pogajanj med Svetom in Evropskim parlamentom trajal 
dva meseca in pol dlje (803 dni v primerjavi s 727 dnevi). Za dosego soglasja je 
bilo potrebnega več časa, ker je bilo treba čakati na sprejetje finančne uredbe30 
(sprejeta oktobra 2012) in večletnega finančnega okvira (sprejet decembra 2013) 
ter zaradi večjih pooblastil Evropskega parlamenta v pogajanjih za obdobje 
2014–2020 (glej odstavek 11).

37 
Komisija je morala nato sprejeti sekundarno zakonodajo, tj. skupaj 17 izvedbenih 
in delegiranih uredb (glej odstavek 13). Sprejemanje pravnega okvira je trajalo do 
januarja 2016, torej v istem času, kot je Komisija sprejemala operativne programe 
(glej sliko 3). Prva serija treh izvedbenih aktov31 in štirih delegiranih aktov32 je bila 
sprejeta do marca 2014, druga serija štirih izvedbenih aktov33 pa do januarja 2015.

Komisija je imela proaktiven pristop k pogajanjem 
o partnerskih sporazumih in operativnih programih

38 
Pristop Komisije k pogajanjem bi moral biti dosleden za vse sklade in generalne 
direktorate, Komisija pa bi morala državam članicam pravočasno zagotoviti vse 
ustrezne informacije in podporo, ki jo potrebujejo za pripravo svojih programskih 
dokumentov (kot smernice, usposabljanje ali neformalna komunikacija).

30 Uredba (EU, Euratom) 
št. 966/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2012 o finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za 
splošni proračun Unije, in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, 
Euratom) št. 1605/2002 
(UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

31 (1) Uredba (EU) št. 288/2014; (2) 
Izvedbena uredba Komisije 
(EU) št. 184/2014 z dne 
25. februarja 2014 o določitvi 
pogojev za sistem elektronske 
izmenjave podatkov med 
državami članicami in Komisijo 
v skladu z Uredbo (EU) 
št. 1303/2013 ter o sprejetju 
nomenklature za kategorije 
ukrepov za podporo cilju 
„evropsko teritorialno 
sodelovanje“ iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj 
v skladu z Uredbo (EU) 
št. 1299/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta 
o posebnih določbah za 
podporo cilju „evropsko 
teritorialno sodelovanje“ iz 
Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (UL L 57, 
27.2.2014, str. 7) in (3) 
Izvedbena uredba Komisije 
(EU) št. 215/2014 z dne 
7. marca 2014 o določitvi pravil 
za izvajanje Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 v zvezi 
z metodologijami za določitev 
podpore ciljem na področju 
podnebnih sprememb, 
določitvijo mejnikov in ciljnih 
vrednosti v okviru uspešnosti 
ter nomenklaturo kategorij 
ukrepov za strukturne in 
investicijske sklade (UL L 69, 
8.3.2014, str. 65).

32 (1) Delegirana uredba Komisije 
(EU) št. 240/2014 z dne 
7. januarja 2014 o Evropskem 
kodeksu dobre prakse za 
partnerstvo v okviru evropskih 
strukturnih in investicijskih 
skladov (UL L 74, 14.3.2014, 
str. 1); (2) Delegirana uredbe 
Komisije (EU) št. 480/2014 
z dne 3. marca 2014 
o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 (UL L 138, 
13.5.2014, str. 5); (3) Delegirana 
uredba Komisije (EU) 
št. 481/2014 z dne 
4. marca 2014 o dopolnitvi 
Uredbe (ES) št. 1299/2013 
Evropskega parlamenta in 
Sveta v zvezi s posebnimi 
pravili o upravičenosti 
izdatkov za programe 
sodelovanja (UL L 138, 
13.5.2014, str. 45); (4) 
Delegirana uredba Komisije 
(EU) št. 522/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) št. 1301/2013 
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Pogajalsko stališče Komisije je bilo oblikovano na podlagi 
prispevkov vseh relevantnih služb

39 
Uredba o skupnih določbah za obdobje 2014–2020 zajema pet različnih skladov 
in omogoča tudi pripravo operativnih programov, ki se financirajo iz več skladov. 
Aprila 2013 so generalni direktorati, pristojni za sklade ESI, skupaj izdali opera-
tivne postopke, ki naj bi jih uporabljali uslužbenci Komisije pri pripravi partner-
skih sporazumov in teh operativnih programov, financiranih iz več skladov, ter 
pogajanjih o njih. Poleg tega sta Generalni direktorat za regionalno in mestno 
politiko ter Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje 
pripravila načrte s podrobnimi koraki, ki jim je treba slediti pri pogajanjih z dr-
žavami članicami, in kontrolne sezname za zagotavljanje doslednosti pri analizi 
partnerskih sporazumov in operativnih programov v različnih enotah. Pogajanja 
o partnerskih sporazumih in operativnih programih so v glavnem vodile geograf-
ske enote v generalnih direktoratih.

Neformalni dialog o partnerskih sporazumih in operativnih 
programih je pomagal pri pripravi pogajanj in ublažitvi učinka 
poznega sprejetja uredb

40 
Komisija je že leta 2013 spodbujala države članice, naj predložijo osnutke par-
tnerskih sporazumov in operativnih programov. To so za partnerske sporazume 
naredile vse države članice, zajete v tej reviziji. Komisija je v vseh teh primerih 
izvedla posvetovanja z vsemi relevantnimi generalnimi direktorati. Na podlagi 
teh prispevkov in svoje prvotne ocene v dokumentih o stališčih (glej odstavek 9) 
je nato pred začetkom pogajanj predložila neuradna opažanja o osnutkih par-
tnerskih sporazumov.

41 
Te razprave v pripravljalni fazi pogajanj so Komisiji omogočile, da je predvidela, 
katere teme bodo med uradnimi pogajanji posebej težavne, in ublažila učinek 
poznega sprejetja uredb na sprejemanje partnerskih sporazumov in operativnih 
programov.

42 
Pri posvetovanjih s Komisijo o osnutkih operativnih programov so bile države 
članice manj dejavne. Samo pet od 14 revidiranih operativnih programov je bilo 
poslanih v neuradni pregled.34

Evropskega parlamenta in 
Sveta v zvezi s podrobnimi 
pravili o načelih za izbor in 
upravljanje inovativnih 
ukrepov na področju 
trajnostnega urbanega 
razvoja, ki jih podpira Evropski 
sklad za regionalni razvoj 
(UL L 148, 20.5.2014, str. 1).

33 (1) Izvedbena uredba Komisije 
(EU) št. 821/2014 z dne 
28. julija 2014 o pravilih za 
uporabo Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 glede podrobne 
ureditve prenosa in 
upravljanja prispevkov iz 
programov, poročanja 
o finančnih instrumentih, 
tehničnih značilnosti ukrepov 
obveščanja in komuniciranja 
za operacije ter sistema za 
beleženje in shranjevanje 
podatkov (UL L 223, 29.7.2014, 
str. 7); (2) Izvedbena uredba 
Komisije (EU) št. 964/2014 
z dne 11. septembra 2014 
o pravilih za uporabo Uredbe 
(EU) št. 1303/2013 v zvezi 
s standardnimi pogoji za 
finančne instrumente 
(UL L 271, 12.9.2014, str. 16); (3) 
Izvedbena uredba Komisije 
(EU) št. 1011/2014 z dne 
22. septembra 2014 
o podrobnih pravilih za 
izvajanje uredbe (EU) 
št. 1303/2013 v zvezi z vzorci za 
predložitev nekaterih 
informacij Komisiji ter 
o podrobnih pravilih za 
izmenjavo informacij med 
upravičenci in organi 
upravljanja, organi za 
potrjevanje, revizijskimi organi 
in posredniškimi organi 
(UL L 286, 30.9.2014, str. 1); (4) 
Izvedbena uredba Komisije 
(EU) 2015/207 z dne 
20. januarja 2015 o določitvi 
podrobnih pravil za izvajanje 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 
v zvezi z vzorci za poročilo 
o napredku, predložitev 
informacij o velikem projektu, 
skupni akcijski načrt, poročila 
o izvajanju za cilj „naložbe za 
rast in delovna mesta“, izjavo 
o upravljanju, revizijsko 
strategijo, revizijsko mnenje in 
letno poročilo o nadzoru ter 
metodologijo, ki se uporabi pri 
izvajanju analize stroškov in 
koristi in v skladu z Uredbo 
(EU) št. 1299/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi 
z vzorcem za poročila 
o izvajanju za cilj „evropsko 
teritorialno sodelovanje“ 
(UL L 38, 13.2.2015, str. 1).

34 To velja za hrvaški nacionalni 
operativni program za ESRR, 
irski nacionalni operativni 
program za ESS, romunska 
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Komisija je državam članicam zagotovila navodila za pogajanja, 
vendar šele pozno v postopku

43 
Komisija je svojim uslužbencem in državam članicam zagotovila veliko splošnih in 
tematskih navodil (skupaj več kot 200 strani za tematska cilja 1 in 8 ter 400 strani 
za predhodno pogojenost). Ta navodila so vsebovala podrobna priporočila in 
navodila o različnih temah, o katerih so potekala pogajanja.

44 
Na voljo pa so bila dana šele pozno v procesu, ker je bil sveženj za kohezijsko po-
litiko sprejet šele decembra 2013. Kljub temu so bili v skladu s stanjem pogajanj 
o zakonodaji osnutki smernic poslani državam članicam takoj, ko je bilo mogoče. 
Prve različice smernic Komisije o predhodni pogojenosti so bile na primer izdane 
marca in aprila 2013, posodobljene pa avgusta istega leta, vendar še niso vklju-
čevale smernic o področjih, o katerih sta zakonodajalca takrat še razpravljala. 
Avgusta 2013 so bila na voljo navodila za 34 od 36 predhodnih pogojev. Države 
članice so morale na celovito končno različico navodil počakati do februarja 2014. 
Končne različice navodil so bile izdane le v nekaj primerih. Celo za pomembna 
področja, kot so predhodna pogojenost ali pregled okvira smotrnosti poslovanja 
in rezerva za smotrnost poslovanja, končne različice niso bile objavljene pred 
februarjem in majem 2014. Navodila so se spreminjala do septembra 2014.

45 
Predstavniki držav članic, zajetih v tej reviziji, so kljub temu potrdili, da je Komisi-
ja zagotovila neformalno in formalno pomoč med pogajanji, ter sodelovanje z njo 
na splošno opisali kot konstruktivno. Uslužbenci Komisije, zadolženi za pogajanja, 
so redno obiskovali države članice in bili v rednih stikih z nacionalnimi organi.

nacionalna operativna 
programa za ESRR in ESS ter 
romunski regionalni 
operativni program za ESRR.
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Komisija je kljub težavam sprejela partnerske sporazume 
in operativne programe v roku, določenem v uredbi

46 
Komisija mora vsa opažanja o partnerskih sporazumih in operativnih pro-
gramih izreči v treh mesecih od datuma predložitve sporazumov in progra-
mov.35 Država članica mora v odgovoru na ta opažanja Komisiji zagotoviti vse 
potrebne dodatne informacije in, če je to primerno, dokument spremeniti. 
Če država članica ustrezno upošteva opažanje Komisije, bi morala Komi-
sija v štirih mesecih po predložitvi partnerskega sporazuma sprejeti sklep 
o njegovi odobritvi.36 Prav tako bi morala Komisija vsak operativni program 
odobriti največ šest mesecev po tem, ko ga je država članica predložila, če so 
bila opažanja Komisije ustrezno upoštevana.37 Časovno obdobje od takrat, ko 
Komisija pošlje opažanja državi članici, do takrat, ko država članica ponovno 
predloži operativne programe, ki jih je mogoče sprejeti (tj. v katerih so opa-
žanja Komisije ustrezno upoštevana),38 se ne prišteva k temu predpisanemu 
časovnemu okviru.

47 
V začetku leta 2013 je Komisija državam članicam napovedala, da namerava 
vse partnerske sporazume sprejeti v začetku leta 2014, vse operativne progra-
me pa do konca julija 2014.39 Analiza, ki jo je opravilo Sodišče, pa je pokazala, 
da je bil zadnji partnerski sporazum sprejet novembra 2014 in zadnji opera-
tivni program decembra 2015. Zaradi poznejšega sprejetja zakonodajnega 
svežnja za kohezijsko politiko so bili partnerski sporazumi in operativni 
programi sprejeti kasneje, kot je Komisija sprva načrtovala. Poleg tega so bili 
prvi partnerski sporazumi Komisiji predloženi januarja 2014, prvi operativni 
programi pa marca 2014. Neformalna pogajanja o njih so se torej začela še 
pred uradnim sprejetjem ustreznih uredb.

Partnerski sporazumi

48 
Vsi partnerski sporazumi so bili predloženi v predpisanem roku (april 2014). 
Pogajanja o njih so potekala hitreje kot v obdobju 2007–2013. Zadnji partner-
ski sporazumi so bili sprejeti le približno en mesec pozneje kot zadnji nacio-
nalni strateški referenčni okvir, čeprav so se pogajanja začela dva meseca in 
pol pozneje (glej sliko 4).

35 Člena 16(1) in 29(3) Uredbe 
(EU) št. 1303/2013 v zvezi 
s partnerskimi sporazumi 
oziroma operativnimi 
programi.

36 Člen 16(2) Uredbe (EU) 
št. 1303/2013.

37 Člen 29(4) Uredbe (EU) 
št. 1303/2013.

38 Člen 3 Uredbe (EU) 
št. 1303/2013.

39 Dopis generalnih direktorjev 
generalnih direktoratov za 
sklade ESI (Generalni 
direktorat za regionalno in 
mestno politiko/WD Ares 
(2013)) državam članicam.
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Operativni programi

49 
Evropski parlament je novembra 2014 pozval Komisijo in države članice, „naj 
okrepijo napore za hitro izboljšanje kakovosti operativnih programov, kjer je 
to potrebno, ter tako zagotovijo, da bo do 31. decembra 2014 kar največ pro-
gramov pripravljenih za sprejetje“,40 tj. pred imenovanjem nove Komisije. Do 
decembra 2014 je bilo sprejetih 198 (64 %) od 311 operativnih programov (brez 
programov evropskega teritorialnega sodelovanja) v okviru cilja „naložbe za rast 
in delovna mesta“, in sicer skoraj vsi (151) v decembru. V prejšnjem programskem 
obdobju 2007–2013 je bilo do decembra (tj. decembra 2007) sprejetih 98 % ope-
rativnih programov. Glavni vzrok za to je bila zamuda pri sprejemanju zakonodaj-
nega svežnja.

50 
Države članice so večino (tj. 85 %) osnutkov operativnih programov predložile 
v predpisanem roku. Komisija uradnih pogajanj o preostalih 15 % operativnih 
programih ni mogla začeti v treh mesecih po predložitvi partnerskih sporazumov.

40 Evropski parlament – Predlog 
resolucije o zamudah pri 
začetku izvajanja kohezijske 
politike za obdobje 2014–
2020, 24.11.2014 
(B8-0281/2014).
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Sl
ik

a 
4 Pogajanja o partnerskih sporazumih / nacionalnih strateških referenčnih okvirih 

in operativnih programih1 (čas med prvo predložitvijo in zadnjo odobritvijo) – 
primerjava med obdobjema 2007–2013 in 2014–2020

1  Hrvaška ni vključena v analizo programskega obdobja 2007–2013, ker se je EU pridružila leta 2013. Prav tako niso vključeni operativni progra-
mi instrumenta za predpristopno pomoč in Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, ki se ne sprejemajo v skladu s skupno uredbo za 
ESRR, ESS in KS.

2 Upoštevata se 2 % za operativne programe, ki odstopajo.

Vir: Evropsko računsko sodišče.
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51 
V obdobju 2014–2020 je v povprečju trajalo približno osem mesecev, da so bila 
pogajanja končana in operativni program sprejet. Povprečen čas sprejemanja je 
primerljiv z obdobjem 2007–2013, in sicer je od dneva predložitve operativnega 
programa do dneva njegovega sprejetja preteklo približno 24 dni več: 241 dni 
v primerjavi z 217 dnevi (glej sliko 5).

Sl
ik

a 
5 Povprečni čas sprejemanja operativnih programov1 v koledarskih dnevih (od prve 

predložitve do končnega sprejetja)

1  V analizo niso vključeni operativni programi instrumenta za predpristopno pomoč in Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, ki se ne 
sprejemajo v skladu z uredbo o skupnih določbah, niti se v njej ne upošteva postopek z ustavitvijo štetja dni.

Vir: podatki Komisije, ki jih je priredilo Evropsko računsko sodišče.
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52 
V obdobju 2007–2013 so pogajanja za nekatere operativne programe trajala sko-
raj tri leta. V programskem obdobju 2014–2020 ni bilo takih primerov. Najdaljši 
čas od prve predložitve do končnega sprejetja operativnega programa v okviru 
cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ se je zmanjšal za 32 % v primerjavi z ob-
dobjem 2007–2013 (s 102641 na 703 dni). Zlasti čas, potreben za pogajanja o ope-
rativnih programih evropskega teritorialnega sodelovanja, je bil bistveno krajši 
(599 dni v primerjavi z 800 dnevi). Pri tem pa se ne upošteva obdobje mirovanja, 
določeno z uredbo o skupnih določbah (glej odstavek 46). Pri operativnih pro-
gramih, ki so bili preučeni z revizijo, so 52 % tega časa porabile države članice za 
spreminjanje operativnih programov, ki so jih nato ponovno predložile Komisiji 
(glej odstavek 55).

Dodatne zahteve, težave z informacijsko tehnologijo in 
zapleten postopek odobritve so prispevali k dolžini pogajanj 
o partnerskih sporazumih in operativnih programih

53 
Pri sprejemanju partnerskih sporazumov in operativnih programov je prišlo do 
nekaterih zamud glede na roke, določene v uredbah. Sodišče je ugotovilo, da 
Komisija v nekaterih primerih ni upoštevala roka za pošiljanje opažanj državam 
članicam (trije meseci): to velja za enega od petih preučenih partnerskih sporazu-
mov (Hrvaška) ter sedem od štirinajstih preučenih operativnih programov (Irska, 
Poljska in Španija).42

54 
Precej težav je bilo tudi s kakovostjo osnutkov operativnih programov, ki so jih 
predložile države članice. Zaradi njih je Komisija zahtevala, naj osnutke spremeni-
jo. Komisija je na primer predložila opažanja za 14 preučenih operativnih pro-
gramov. V povprečju so morale države članice te operativne programe Komisiji 
trikrat ponovno predložiti.

41 Vzrok za to je pet operativnih 
programov, sprejetih leta 2008 
in leta 2009. Brez njih bi 
najdaljši čas znašal 423 dni.

42 Kode CCI 2014IE16RFOP001, 
2014IE16RFOP002, 
2014PL16RFOP001, 
2014PL05M9OP001, 
2014PL16M2OP012, 
2014ES16RFOP001, 
2014ES05SFOP002 in 
2014ES16RFOP003.
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55 
Te zamude in daljši čas, potreben za sprejetje operativnih programov, kažejo, da 
so bila pogajanja zahtevnejša kot v prejšnjem programskem obdobju. Sodišče je 
ugotovilo več razlogov za to.

– Dodatne zahteve: bilo je več novih tem, ki prej niso bile vključene v poga-
janja, zato je bilo seveda potrebnega več časa. Primeri vključujejo obvezen 
dogovor o predhodni pogojenosti, zaradi česar so morali uslužbenci Komisije 
podrobno analizirati nekatere politike držav članic. Pogojenost vključuje tudi 
zahtevo, da je treba določiti bolj eksplicitno intervencijsko logiko in okvir 
smotrnosti poslovanja, za kar je potrebna bolj poglobljena razprava, da se za-
gotovi, da se za izvajanje izberejo intervencije s čim večjim učinkom v politiki 
EU. Poleg tega so bili kazalniki smotrnosti za izložke in rezultate dogovorjeni 
vnaprej skupaj z operativnimi programi za razliko od prejšnjega programske-
ga obdobja, v katerem so se zanje lahko dogovorili pozneje.

– Problemi v zvezi z IT: uradna elektronska izmenjava informacij med drža-
vami članicami in Komisijo med pogajanji je potekala po novem sistemu 
SFC2014. Uporaba tega orodja informacijske tehnologije je bila med poga-
janji o operativnih programih obvezna.43 Sistem je bil izdan januarja 2014, 
čeprav je šele pozneje začel v celoti delovati. V prvem letu njegovega delova-
nja je bilo izdanih 19 novih različic SFC2014, s katerimi naj bi odpravili težave. 
Vse države članice, ki jih je Sodišče obiskalo zaradi te revizije, so imele težave 
z uporabo tega sistema, štiri pa so navedle, da sistem še ni deloval v celoti, ko 
so predložile svoj partnerski sporazum.

– Opažanja Komisije v zvezi z osnutki operativnih programov, ki jih je 
treba odobriti: za razliko od preteklih obdobij je moral opažanja Komisije 
o osnutkih operativnih programov sprejeti kolegij komisarjev.44 Zato je bilo 
treba v primerih, ko so bila o dokumentaciji, ki jo je predložila država članica, 
izdana opažanja Komisije, opraviti najmanj tri posvetovanja znotraj služb in 
med njimi: posvetovanje za zbiranje opažanj vseh ustreznih služb, posvetova-
nje za odobritev opažanj, ki naj bi bila poslana državi članici, in posvetovanje 
za sprejetje operativnega programa. Sodišče je ugotovilo, da je bilo v zvezi 
s pogajanji in sprejemanjem operativnih programov skupaj opravljenih 896 
posvetovanj med službami (v povprečju po tri za posamezen operativni 
program).

43 Uredba (EU) št. 184/2014.

44 V prejšnjem programskem 
obdobju je moral kolegij 
komisarjev sprejeti samo 
končne operativne programe, 
opažanj pa ne.
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Partnerski sporazumi so bistveno pripomogli 
k osredotočenosti porabe za kohezijsko politiko na 
strategijo Evropa 2020

56 
Partnerske sporazume je bilo treba pripraviti na podlagi intervencijske logike, ki 
je jasno ubesedena in namenjena preprečevanju pretirane razdrobljenosti finan-
ciranja. Države članice morajo opredeliti glavne razvojne potrebe in potrebe po 
naložbah ter v partnerskih sporazumih navesti tiste, ki ustrezajo vnaprej opre-
deljenim tematskim ciljem iz uredbe o splošnih določbah in izvirajo iz strategije 
Evropa 2020. Zaradi povečane uporabe intervencijske logike je bilo treba finanč-
na sredstva dodeliti področjem, na katerih so javne intervencije potrebne v skla-
du s priporočili za posamezne države in analizami držav članic in/ali na katerih je 
potencial za rast največji. Dodelitev finančnih sredstev mora biti skladna s cilji, 
določenimi v partnerskih sporazumih, in mora omogočati doseganje rezultatov, 
ki jih želijo države članice. V operativnih programih pa je bilo treba navesti ustre-
zne nacionalne ali regionalne razvojne potrebe, ki se obravnavajo, ter dodelitev 
finančnih sredstev, hkrati pa so morali biti operativni programi skladni z vsebino 
partnerskih sporazumov.

57 
Komisija lahko zahteva reprogramiranje partnerskih sporazumov in ustreznih 
operativnih programov, če je to potrebno za podporo izvajanja ustreznih pripo-
ročil za posamezne države in priporočil Sveta ali v okviru programov za makroe-
konomsko prilagoditev.45 Kljub temu namerava Komisija uporabljati pooblastila 
za reprogramiranje samo v izjemnih primerih.46

58 
Priporočila za posamezne države se posodabljajo vsako leto, toda z njimi poveza-
ni problemi so večinoma dolgoročni in se iz leta v leto ne spreminjajo bistveno. 
Več kot dve tretjini od 157 priporočil za posamezne države v letu 2014 je vsaj 
delno pomembnih za kohezijsko politiko.

59 
Sodišče je za pet držav članic, zajetih v to revizijo, preučilo, ali njihovi partnerski 
sporazumi zajemajo vse bistvene vidike in zagotavljajo uporabne ugotovitve 
o razvojnih potrebah in potrebah po naložbah teh držav članic. Nato je Sodišče 
ugotavljalo, ali je bil v pogajanjih med Komisijo in državami članicami dosežen 
sporazum o osredotočenosti financiranja na tematske cilje, ki izvirajo iz strategije 
Evropa 2020, in ali so se upoštevale zahteve o omejevanju, določene v uredbah. 
Izid pogajanj je primerjalo tudi z izidom iz obdobja 2007–2013. Nazadnje je pre-
verilo, ali je v partnerskih sporazumih jasno navedeno, kakšne rezultate je treba 
doseči in koliko so ti rezultati povezani s financiranjem EU.

45 Člen 23 Uredbe 
(EU) 1303/2013.

46 COM(2014) 494 final z dne 
30. julija 2014 – Smernice 
o uporabi ukrepov za 
povezovanje uspešnosti 
evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov z dobrim 
gospodarskim upravljanjem 
v skladu s členom 23 Uredbe 
(EU) 1303/2013.
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Partnerski sporazumi so podlaga za dodeljevanje 
proračunskih sredstev tematskim ciljem in naložbenim 
prioritetam

Partnerski sporazumi zagotavljajo ugotovitve o razvojnih 
potrebah in prednostnih področjih porabe v državah članicah

Preučeni partnerski sporazumi so zajemali vse zahtevane ključne vidike

60 
Partnerski sporazumi so obsežni dokumenti. Sporazum za Hrvaško ima na primer 
466 strani, za Romunijo 461 strani, za Španijo 368 strani, za Irsko 265 strani in za 
Poljsko 244 strani. Informacije, predstavljene v partnerskih sporazumih, se po 
strukturi, obliki in ravni podrobnosti znatno razlikujejo med državami članicami. 
Drugače kot za operativne programe zanje uredbe ne določajo obvezne pre-
dloge, vendar je Komisija zagotovila smernice za osnutek predloge in vsebino 
partnerskega sporazuma (glej odstavek 19).

61 
Pregled partnerskih sporazumov za pet držav članic, zajetih v reviziji, ki ga je 
opravilo Sodišče, je pokazal, da so vse:

– utemeljile izbor tematskih ciljev na podlagi ugotovljenih razvojnih potreb 
in potreb po naložbah ter izpolnile zahteve po tematski osredotočenosti iz 
uredb o posameznih skladih,47

– zagotovile informacije o okvirni dodelitvi sredstev iz skladov ESI posamezne-
mu tematskemu cilju,

– opredelile glavne pričakovane rezultate posameznega tematskega cilja ter

– navedle seznam operativnih programov, ki prispevajo k doseganju teh 
rezultatov.

47 Pri Evropskem socialnem 
skladu to velja samo za 
zahtevo po tematski 
osredotočenosti za socialno 
vključenost.
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62 
Kljub temu je Sodišče ugotovilo, da skupna dodeljena finančna sredstva po 
tematskih ciljih v partnerskih sporazumih za Poljsko in Španijo niso bila skladna 
s podatki v operativnih programih. Sodišče je tudi ugotovilo, da bo imela Ko-
misija brez dopolnilnih finančnih informacij držav članic pri Evropskem skladu 
za regionalni razvoj težave pri spremljanju izpolnjevanja zahtev po finančni 
osredotočenosti.

Komisija je analizirala probleme in prioritete za financiranje ter svoja 
opažanja poslala državam članicam pred uradnimi pogajanji o partnerskih 
sporazumih in operativnih programih

63 
Komisija je v svojih dokumentih o stališčih analizirala glavne izzive in oprede-
lila ustrezne prioritete financiranja za posamezne države članice. V njih je na-
vajala tudi priporočila za posamezne države, ki jih je izdal Svet leta 2012 (glej 
odstavek 9). Postopek ugotavljanja razvojnih potreb in naložbenih prioritet je bil 
predmet obširnih razprav in priprav znotraj držav članic, pa tudi pogajanj med 
Komisijo in državami članicami.

Države članice so v partnerskih sporazumih opredelile razvojne potrebe in 
potrebe po naložbah

64 
Pregled, ki ga je opravilo Sodišče, je na podlagi dokazov, ki jih je imela takrat na 
voljo Komisija, pokazal, da so bile v partnerskih sporazumih navedene ugotovitve 
o razmerah za vsak izbrani tematski cilj, na podlagi katerih je bilo mogoče opre-
deliti prednostna področja porabe. Primeri so navedeni v okviru 4.
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 4 Partnerski sporazumi – ugotovitve o nacionalnih razmerah glede na tematski cilj

Raziskave (tematski cilj 1):

Vsaka država članica je zagotovila informacije o intenzivnosti raziskav in razvoja ter odhodkih podjetij za 
raziskave in razvoj. V partnerskih sporazumih so različno obsežno opisani tudi smotrnost na nacionalni ravni, 
izražena z izložki, ki se merijo z elementi, kot so patenti, znanstvene publikacije, kadrovski potencial v raziska-
vah in razvoju, povezave in raven sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami in podjetji ter položaj države 
v evropskem sistemu inovacijskih kazalnikov (EIS).48

Na podlagi tega so države članice v partnerskih sporazumih določile ocene skupnih potreb po naložbah za te-
matski cilj 1. Za Irsko te potrebe po naložbah niso bile izrecno navedene, vendar jih je bilo mogoče razbrati iz 
ugotovitev o razmerah in predvidenih strateških rezultatov. Poljska, Romunija in Hrvaška so navedle, da poleg 
finančne podpore potrebujejo tudi strukturne in/ali regulativne prilagoditve, da bi spodbudile razvoj razisko-
valno-razvojnih dejavnosti. Sodišče pa je ugotovilo, da so bile zagotovljene le delne informacije o vzrokih teh 
razmer in da v partnerskih sporazumih niso bile navedene podrobnosti o tem, katere strukturne spremembe 
so potrebne. Kljub temu partnerski sporazumi izpolnjujejo minimalne zahteve, določene v uredbi o skupnih 
določbah.

Spodbujanje zaposlovanja (tematski cilj 8):

V partnerskih sporazumih posameznih držav članic so obravnavani posebni izzivi, povezani s tematskim 
ciljem 8. Vse preučene države so kot problem navedle visoko brezposelnost mladih. Na Irskem in v Španiji je 
bila opredeljena kot problem splošno visoka raven brezposelnosti, Irska pa je kot problem navedla tudi naraš-
čajočo dolgotrajno brezposelnost. Eden od glavnih problemov na Poljskem je bila na splošno nizka udeležba 
na trgu dela (zlasti žensk in starejših). V partnerskem sporazumu Romunije je bila poudarjena potreba po 
povečanju udeležbe Romov, starejših, žensk in invalidov na trgu dela. Poljska, Romunija in Hrvaška so omenile 
potrebo po izboljšanju uspešnosti javnih služb za zaposlovanje.

48 Evropska komisija, GD za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja, 2014, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/
facts-figures/scoreboards_sl

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_sl
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_sl
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V preučenih partnerskih sporazumih so obravnavani skoraj vsi 
tematski cilji, ki izvirajo iz strategije Evropa 2020

65 
Vseh pet držav članic je v svojih partnerskih sporazumih obravnavalo skoraj vse 
tematske cilje. Poljska, Romunija in Hrvaška so obravnavale vse tematske cilje, 
Španija tematske cilje od 1 do 10, Irska pa ni obravnavala tematskih ciljev 7 in 11.

66 
To je pripeljalo do tega, da ni jasne povezave med priporočili za posamezne drža-
ve in dodeljevanjem sredstev. Preučene države članice so dodeljevanje sredstev 
tematskim ciljem utemeljevale predvsem na podlagi zahtev o omejevanju ter 
z upoštevanjem ugotovljenih nacionalnih potreb in priporočil za posamezne 
države za leti 2012 in 2013. Poleg tega ni jasno, ali je delež finančnih sredstev, 
dodeljenih tematskim ciljem, ustrezen za zadovoljitev ugotovljenih potreb in ali 
omogoča doseganje rezultatov, ki jih želijo države članice.

Pogajanja o partnerskih sporazumih so bila uspešna, ker so 
porabo omejevala na cilje strategije Evropa 2020

Zahteve o tematski osredotočenosti iz uredb o posameznih 
skladih so bile izpolnjene

ESRR – tematski cilji od 1 do 4

67 
Na splošno je 28 držav članic EU približno 62 % sredstev, ki so jim bila dodeljena 
iz sklada ESRR, namenilo za tematske cilje od 1 do 4. Analiza, ki jo je opravilo 
Sodišče, je pokazala tudi, da so dodeljena proračunska sredstva za posamezne 
države članice presegla minimalni prag 50 % za manj razvite regije.
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68 
Financiranje iz sklada ESRR za pet podrobno preučenih držav članic se osredoto-
ča na področja raziskav in inovacij (tematski cilj 1), informacijskih in komunika-
cijskih tehnologij (tematski cilj 2), konkurenčnost MSP (tematski cilj 3) in prehod 
na nizkoogljično gospodarstvo (tematski cilj 4). Uredbe o posameznih skladih za 
nekatere tematske cilje določajo minimalne zahteve za tematsko osredotočenost 
(glej okvir 1). Analiza, ki jo je opravilo Sodišče, je pokazala, da so bile zahteve 
o tematski osredotočenosti na ravni partnerskih sporazumov celo presežene (glej 
tabelo 2).

Ta
be

la
 2 Zahteve za tematsko osredotočenost za ESRR po državah 

članicah na ravni partnerskih sporazumov

ESRR TO 1, 2, 3, 4

bolj razvite regije regije v prehodu manj razvite regije

zahtevani minimum 80 % 60 % 50 %

ES1 81 % 63 % 56 %

HR ni relevantno ni relevantno 61 %

IE 91 % ni relevantno ni relevantno

PL2 70 % ni relevantno 58 %

RO 84 % ni relevantno 51 %

ESRR TO4 (podnebne spremembe)

bolj razvite regije regije v prehodu manj razvite regije

zahtevani minimum 20 % 15 % 12 %

ES 20 % 17 % 18 %

HR ni relevantno ni relevantno 13 %

IE 22 % ni relevantno ni relevantno

PL3 24 % ni relevantno 24 %

RO 48 % ni relevantno 60 %

1  Podatki za Španijo se ne ujemajo z operativnimi programi, saj so v operativnih programih regije 
razvrščene v skladu z merili, določenimi v uredbi o skupnih določbah, in ne v skladu z odstopa-
njem, določenim v uredbi o ESRR.

2 Izpolnjeno na podlagi odstopanj iz člena 4(1) uredbe o ESRR.

3 Izpolnjeno na podlagi odstopanj iz člena 4(3) uredbe o ESRR.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov iz aplikacij IT Komisije Infoview in SFC2014.
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69 
Sodišče je ugotovilo, da pri državah članicah, ki uporabljajo odstopanja iz uredbe 
o ESRR49, finančne informacije, ki so na voljo v operativnih programih, ne omo-
gočajo vedno, da bi ugotovili, ali so zahteve za tematsko osredotočenost upošte-
vane (glej tabelo 2). V takšnih primerih se regije razvrščajo drugače za namene 
tematske osredotočenosti in za klasifikacijo regij NUTS na ravni 2, ki se uporablja 
za načrtovanje programov.50 Brez dodatnih informacij iz držav članic Komisija ne 
bo mogla spremljati izpolnjevanja zahtev po tematski osredotočenosti.

ESS – tematski cilji od 8 do 10

70 
Največji delež finančnih sredstev iz sklada ESS (30,7 milijarde EUR ali približno 
37 %) je bil dodeljen tematskemu cilju 8, tematski cilj 10 „izobraževanje“ pa je 
prejel 27,1 milijarde EUR (približno 33 %). Na splošno so vse države članice EU 
približno 26 % sredstev, ki so jih prejele iz ESS, namenile za tematski cilj 9. Vseh 
pet preučenih držav članic je od 22 % do 36 % dodelilo za „spodbujanje social-
nega vključevanja“ (tematski cilj 9), kar je spet znatno več od minimalnih zahtev 
v uredbi o tem skladu (glej tabelo 3).

Ta
be

la
 3 Zahteve za tematsko osredotočenost za tematski cilj 9 

v preučeni državi članici

zahtevani minimum 20 %

ES 27 %

HR 23 %

IE 36 %

PL 22 %

RO 26 %

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov iz aplikacij IT Komisije Infoview in SFC2014.

49 Člen 4 Uredbe (EU) 1301/2013.

50 Člen 90 Uredbe 
(EU) 1303/2013.
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71 
Analiza, ki jo je opravilo Sodišče, je pokazala, da so bile Komisija in države članice 
uspešne pri omejevanju finančnih sredstev na ravni operativnih programov na 
prioritete, ki izvirajo iz strategije Evropa 2020. Med pogajanji o operativnih pro-
gramih je to neposredno vplivalo na njihovo intervencijsko logiko in ciljne vred-
nosti kazalnikov smotrnosti za izložke, saj se večina ciljnih vrednosti izračunava 
na podlagi stroškov na enoto, določenih glede na izkušnje iz preteklosti.

V obdobju 2014–2020 se je financiranje bolj kot v preteklih obdobjih 
osredotočalo na „pametno in vključujočo rast“

72 
Na splošno so pogajanja med Komisijo in državami članicami za vseh 28 držav 
članic EU privedla do večje koncentracije financiranja na prioritete strategije 
Evropa 2020. Dodeljena sredstva za „vključujočo rast“ (tematski cilji od 8 do 11) 
so se povečala za skoraj 8 %, za „trajnostno rast“ (tematski cilji od 4 do 7) pa so 
se zmanjšala za skoraj 4 % (glej sliko 6). Dodelitev tematskih ciljev prednostnim 
področjem strategije Evropa 2020 „pametna, trajnostna in vključujoča rast“ ni 
določena v uredbah.51 Uvedla jo je Komisija z več dokumenti, ki jih je objavila od 
leta 2014.52

73 
V programskem obdobju 2014–2020 so se finančna sredstva, dodeljena za te-
matski cilj 4 „nizkoogljično gospodarstvo“, znatno povečala, in sicer za približno 
22,4 milijarde EUR (57 %). Hkrati se je znatno zmanjšalo financiranje za: tematski 
cilj 6 „ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov“, za ka-
terega so se dodeljena finančna sredstva zmanjšala za 10,6 milijarde EUR (–30 %), 
in tematski cilj 7 „promet“, za katerega so se dodeljena sredstva zmanjšala za 
16,9 milijarde EUR (–29 %). Skupna dodeljena sredstva za tematske cilje, obrav-
navane v tej reviziji, so se zmanjšala za 8,4 milijarde EUR (–20 %) za tematski cilj 1 
„raziskave“, medtem ko so se sredstva, dodeljena za tematski cilj 8 „spodbujanje 
zaposlovanja“, povečala za 10,3 milijarde EUR (28 %) (glej sliko 6).

51 Letno poročilo Računskega 
sodišča o izvrševanju 
proračuna za proračunsko 
leto 2014, odstavek 3.22.

52 Generalni direktorat za 
regionalno in mestno politiko, 
Evropski strukturni in 
investicijski skladi 2014–2020: 
Uradna besedila in komentarji, 
november 2015.
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a 
6 Dodelitev sredstev iz ESRR, ESS (vključno s pobudo za zaposlovanje mladih) in KS za 

strategijo Evropa 2020 – primerjava med programskima obdobjema 2007–2013 in 
2014–2020

v milijonih EUR

Vključujoča rast 
(TO 8–11)

Trajnostna rast 
(TO 4–7)

Pametna rast 
(TO 1–3)

8 %
6 %
4 %
2 %
0 %

-2 %
-4 %

7 853

-5 221596

TO11TO10TO9TO8TO7TO6TO5TO4TO3TO2TO1

70 %

50 %

30 %

10 %

-10 %

-30 %

2 337

4 788-

88-

10 393

16 926-

111-

22 432

9 842

833-

8 412-

10 616-

Opomba: Finančni podatki za programski obdobji niso neposredno primerljivi. Ocena Sodišča temelji na finančnih podatkih za obdobje 
2007–2013, ki jih je Komisija naknadno kodirala in pripisala tematskim ciljem.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov iz aplikacij IT Komisije Infoview in Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko.
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Preučene države članice v partnerskih sporazumih 
opredeljujejo glavne rezultate, ki jih je treba doseči, toda za 
doseganje teh rezultatov bo poleg financiranja EU potreben 
znaten nacionalni prispevek

74 
Države članice v partnerskih sporazumih za vsak sklad ESI opisujejo izbrane 
tematske cilje in opredeljujejo glavne rezultate intervencij, ki jih pričakujejo (glej 
okvir 2). Sodišče na splošno meni, da je mogoče pričakovane rezultate, oprede-
ljene za tematska cilja 1 in 8, v vseh preučenih partnerskih sporazumih povezati 
z opisanimi potrebami in izzivi. Raven podrobnosti in kakovost informacij o priča-
kovanih rezultatih pa se med preučenimi partnerskimi sporazumi razlikujeta:

– v irskem partnerskem sporazumu so samo drugače ubesedeni rezultati, opre-
deljeni za operativne programe,

– v hrvaškem, španskem in romunskem partnerskem sporazumu pa so določe-
ne prioritete za financiranje v okviru vsakega tematskega cilja in pričakovani 
rezultati za vsak sklad (ESRR, ESS in KS). Poleg tega so v španskem partner-
skem sporazumu določeni posebni cilji, skupni vsem operativnim programom 
za ESS in ESRR, pri čemer so se morali v vseh operativnih programih uporab-
ljati samo ti posebni cilji,

– v poljskem partnerskem sporazumu pa so določeni skupni posebni cilji za 
tematska cilja 1 in 8, razčlenjeni po prioritetah financiranja in ustrezajočih 
pričakovanih rezultatih (glej okvir 5).

Povezava med potrebami po naložbah in rezultati za „spodbujanje zaposlovanja“ 
(tematski cilj 8) – primer Poljske

Poljska je ugotovila, da je nizka stopnja zaposlenosti žensk eden od izzivov, s katerimi se srečuje trg dela. Eden 
glavnih problemov, ki ženskam preprečuje vrnitev na trg dela, je omejena razpoložljivost varstva otrok. Poljska 
želi uporabiti sklade ESI, da bi povečala dostop do varstva otrok do 3. leta starosti in s tem izboljšala zaposlit-
vene možnosti žensk. To je predvideni rezultat, določen v partnerskem sporazumu.

O
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75 
Sodišče je ugotovilo, da so vse preučene države članice v svojih partnerskih spo-
razumih določile ključne kazalnike rezultatov za tematska cilja 1 in 8 za merjenje 
rezultatov, ki naj bi jih dosegle z načrtovanimi naložbami (glej Prilogo IV). V treh 
od petih preučenih partnerskih sporazumov vse kazalnike rezultatov za temat-
ska cilja 1 in 8 spremljajo količinsko opredeljene izhodiščne in ciljne vrednosti. 
Španija je zagotovila kvalitativen opis pričakovane spremembe za tri od štirih 
kazalnikov rezultatov za tematski cilj 8.53 Irska v svojem partnerskem sporazumu 
ni zagotovila izhodiščnih niti ciljnih vrednosti za tematska cilja 1 in 8 in se names-
to tega sklicuje na operativne programe. Izhodišča in cilje je mogoče razbrati iz 
operativnih programov ESRR za tematski cilj 1, ne pa tudi iz operativnega progra-
ma ESS za tematski cilj 8.

76 
Vse revidirane države članice razen Irske so za tematska cilja 1 in 8 kot kazalnika 
strateških rezultatov uporabile dva krovna cilja strategije Evropa 2020: 3 % BDP 
(javnega in zasebnega) je treba vložiti v raziskave in razvoj / inovacije ter doseči 
75-odstotno zaposlenost oseb, starih od 20 do 64 let. Sodišče je ugotovilo tudi, 
da so zastavljeni cilji, kadar se nanje sklicujejo, skladni z nacionalnimi programi 
reform, ki strategijo Evropa 2020 prenašajo v nacionalne cilje.

77 
Skupna dodeljena sredstva iz ESRR za tematski cilj 1 za vseh 28 držav članic znaša 
manj kot 5 % njihove skupne ocenjene porabe za raziskave in razvoj v obdobju 
2014–2020. Poraba za raziskave in razvoj z računov ESRR dosega manj kot 5 % 
skupnih nacionalnih odhodkov za raziskave in razvoj54 v 15 državah članicah. 
V vseh drugih državah članicah je zanemarljiva. Več kot 25 % znaša samo v Litvi, 
Estoniji, na Poljskem in Slovaškem, več kot 50 % pa samo v Latviji.

78 
V skladu s poljskim partnerskim sporazumom naj bi četrtino pričakovanih re-
zultatov za tematski cilj 1 dosegli neposredno z intervencijami skladov ESI. To je 
na splošno v skladu z ustreznim deležem skupne porabe za raziskave in razvoj. 
Nobena od drugih držav članic ni količinsko ocenila pričakovanega prispevka 
skladov ESI k doseganju ciljnih vrednosti, saj tega uredba o skupnih določbah ne 
zahteva (glej Prilogo IV).

53 Letno poročilo Računskega 
sodišča o izvrševanju 
proračuna za proračunsko 
leto 2015, odstavek 3.59 
(UL C 375, 13.10.2016).

54 Na podlagi podatkov 
Eurostata v Total intramural 
R&D expenditure (GERD) by 
sectors of performance 2014.
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79 
Po ocenah naj bi imeli skladi ESI, zlasti ESS, na področju aktivne politike trga dela 
večji vpliv vsaj v nekaterih državah članicah. V Romuniji, na primer, dodeljena 
sredstva iz skladov ESI za „spodbujanje zaposlovanja“ (tematski cilj 8) znašajo več 
kot šestkrat toliko kot nacionalna letna poraba za aktivno politiko trga dela (v 
letu 2014). V praksi se bo financiranje aktivne politike trga dela v Romuniji s skladi 
ESI znatno povečalo.

80 
Sodišče na podlagi analize partnerskih sporazumov meni, da je očitno, da bo 
za doseganje večine rezultatov, določenih v teh dokumentih, poleg porabe iz 
skladov ESI potreben znaten prispevek iz nacionalnih proračunov, pa tudi dodatni 
regulativni ukrepi in strukturne reforme. Obenem nedoseganje rezultata, na pri-
mer stopnje zaposlenosti, morda ne bo posledica neuspešnih intervencij skladov 
ESI, temveč dejavnikov zunaj področja delovanja teh skladov, kot so neugodne 
družbeno-gospodarske razmere in/ali neučinkovite nacionalne politike.

Iz operativnih programov je bolj jasno razvidno, kaj se 
želi doseči z intervencijami in kako naj bi se to 
doseglo, vendar se je v primerjavi s prejšnjim 
programskim obdobjem povečala zapletenost

81 
V operativnih programih bi bilo treba na dosleden in usklajen način določiti 
namen intervencij EU. Navesti bi bilo treba razvojne potrebe, potrebe po nalož-
bah in potencial rasti, težave, ki jih je treba obravnavati, ter določiti smer želenih 
sprememb z jasnimi in skladno zastavljenimi cilji in ciljnimi vrednostmi, ki jih je 
treba doseči, ter ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev.

82 
Sodišče je zato preučilo vzorec 14 operativnih programov v petih državah člani-
cah, zajetih v reviziji, ter preverilo, ali so razvojne potrebe in potrebe po nalož-
bah jasno opredeljene in podprte z dokazi ter ali navedeni cilji na koherenten 
način obravnavajo ugotovljene potrebe. Pričakuje se, da bodo ukrepi prispevali 
k želenim rezultatom. Sodišče je pregledalo tudi splošno strukturo operativnih 
programov za obdobje 2014–2020 in njen vpliv na način določanja kazalnikov 
smotrnosti posebej za merjenje doseganja ciljev in rezultatov.
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Komisija in države članice so v večini primerov uspešno 
pripravile operativne programe s trdnejšo intervencijsko 
logiko kot v prejšnjem programskem obdobju

Operativni programi na splošno temeljijo na trdnejši intervencijski 
logiki

83 
Analiza vzorca preučenih operativnih programov, ki jo je opravilo Sodišče, kaže, 
da so Komisija in države članice na splošno uspešno pripravile operativne pro-
grame s trdnejšo intervencijsko logiko. V okviru 6 je primer, kako je mogoče iz 
operativnih programov razbrati povezavo med razvojnimi potrebami in poseb-
nimi cilji. Toda v nekaterih primerih je treba upoštevati tudi vidike, predstavljene 
v drugih programskih dokumentih (na primer partnerskem sporazumu ali pred-
hodnih ocenah), da bi intervencijsko logiko v celoti razumeli.

Povezava med razvojnimi potrebami in potrebami po naložbah ter posebnimi cilji 
za naložbeno prioriteto 8i („dostop do delovnih mest“) v okviru prednostnih osi 
1A, 1B, 1C in 1D španskega operativnega programa „zaposlovanje, usposabljanje in 
izobraževanje“O

kv
ir

 6

Kazalniki rezultatov
z izhodiščnimi in 

ciljnimi vrednostmi

udeleženci, ki so pridobili 
kvali�kacijo po zaključku 
sodelovanja

udeleženci, vključno
s samozaposlenimi, ki 
imajo zaposlitev po 
zaključku sodelovanja

Poseben cilj

izboljšati zaposljivost, zlasti 
brezposelnih oseb in/ali 
iskalcev zaposlitve,
s pridobivanjem in/ali 
posodabljanjem strokovnih 
znanj in veščin

Potrebe

večja zaposljivost iskalcev zaposli-
tve in ljudi, ki jih je prizadela 
brezposelnost, vključno z dolgo-
trajno brezposelnimi in starejšimi,

izboljšanje uspešnosti aktivnih 
politik zaposlovanja, zagotavljanje 
učinka na enakost spolov in 
zmanjšanje neenakosti, vključitev 
večjega števila udeležencev, ki 
želijo izboljšati svojo zaposljivost

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi španskega operativnega programa „zaposlovanje, usposabljanje in izobraževanje“.
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84 
Komisija je spodbujala države članice, naj uporabljajo logičen okvir za boljšo 
razlago namena intervencij, predlaganih v operativnih programih.55 V preučenem 
vzorcu je v 11 od 14 operativnih programov razvit stiliziran prikaz tega, kako naj 
bi načrtovani ukrepi obravnavali potrebe in s katerimi kazalniki je mogoče najbo-
lje izmeriti doseganje zastavljenih ciljev in rezultatov.

85 
Sodišče za devet od 14 operativnih programov iz vzorca meni, da je mogoče 
cilje, ki so jih določile države članice v zvezi s tematskima ciljema 1 in 8, povezati 
z opredeljenimi razvojnimi potrebami in potrebami po naložbah.

Pomanjkljivosti, ugotovljene v petih od 14 preučenih operativnih 
programov

86 
V štirih operativnih programih zveze med zastavljenimi cilji in opredeljenimi 
razvojnimi potrebami ni bilo mogoče določiti zaradi majhnega števila naložbenih 
prioritet. Sodišče je na primer ugotovilo, da:

– razvojne potrebe in potrebe po naložbah niso bile podprte z dokazi o razme-
rah ali pa zastavljeni cilji niso obravnavali opredeljene potrebe (Romunija56 in 
Španija57). To povzroča tveganje, da intervencije ne bodo ustrezno obravna-
vale najrelevantnejših potreb in bodo javna sredstva napačno dodeljena,

– so bili cilji opredeljeni preširoko, pogosto zato, ker naj bi se nanašali na več 
razsežnosti izboljšanja ali zajeli več regij z različnimi ureditvami (Romunija58 
in Španija59). Cilji niso dovolj natančni glede tega, kaj točno naj bi z interven-
cijami, določenimi v operativnih programih, spremenili (glej okvir 7).

87 
Pri treh operativnih programih ni jasno, kako naj bi nekateri ukrepi, predstavlje-
ni v operativnem programu, prispevali k doseganju njegovih posebnih ciljev in 
rezultatov. To razmerje je v več primerih nejasno ali pa ga ni mogoče uteme-
ljiti (Poljska60, Romunija61 in Španija62), kar kaže na tveganje, da se lahko javna 
sredstva dodelijo narobe ali pa poraba ni v celoti uspešna.

55 Evropska komisija, Monitoring 
and evaluation of European 
Cohesion Policy, ERDF, ESF, CF, 
guidance document on ex-ante 
evaluation, januar 2014 in 
Guidance fiche for desk officers, 
intervention logic, različica 2, 
18.9.2014.

56 Regionalni operativni 
program za ESRR za Romunijo, 
za tematski cilj 1.

57 Regionalni operativni 
program za ESRR „Andaluzija“, 
za tematski cilj 8.

58 Romunski operativni program 
za ESS „človeški kapital“, 
naložbena prioriteta 8v.

59 Španski operativni program za 
ESRR „pametna rast“ in 
regionalni operativni program 
za ESRR „Andaluzija“, tematski 
cilj 1.

60 Poljski operativni program za 
ESS „znanje, izobraževanje, 
rast“, prednostna os IV, 
socialne inovacije in 
mednarodno sodelovanje.

61 Regionalni operativni 
program za ESRR, naložbena 
prioriteta 8b.

62 Španski operativni program za 
Evropski socialni sklad 
z naslovom „zaposlovanje, 
usposabljanje in 
izobraževanje“, naložbena 
prioriteta 8iii, prednostne osi 
6A, 6B, 6C in 6D.
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Primeri preširokih posebnih ciljev (Španija in Romunija)

Opredelitev dveh63 od enajstih posebnih ciljev, ki jih je Romunija določila v svojem operativnem programu na 
področju človeškega kapitala, je široka. Na primer, cilj, opredeljen kot povečanje števila zaposlenih, ki bodo 
uporabljali nova orodja, metode, prakse itd. na področju upravljanja človeških virov in ki bodo imeli korist od 
boljših delovnih pogojev, da bi dejavnosti prilagodili dinamiki potencialno konkurenčnih ekonomskih sektor-
jev, opredeljenih v skladu z nacionalno strategijo za konkurenčnost / področij pametne specializacije, oprede-
ljenih v skladu z nacionalno strategijo za raziskave, razvoj in inovacije, ni jasen. V nasprotju z navodili Komi-
sije64 ne bo mogoče meriti spremembe, dosežene s podporo EU, tj. ali so intervencije prispevale k povečanju 
števila zaposlenih, ki bodo uporabljali nova orodja ali nove metode ali bodo imeli boljše delovne pogoje itd.

Španija je določila seznam posebnih ciljev, ki naj bi se uporabljali v vseh operativnih programih Evropskega 
sklada za regionalni razvoj / Kohezijskega sklada v državi članici. Tako so bili različni regionalni problemi vklju-
čeni v širše cilje, ki so odražali različne razsežnosti tega, kar naj bi bilo doseženo. Na primer, v okviru temat-
skega cilja 1 je bil za operativni program Evropskega sklada za regionalni razvoj z naslovom „pametna rast“ 
določen posebni cilj krepitve raziskovalno-razvojnih institucij ter oblikovanja, konsolidacije ter izboljšanja 
znanstvene in tehnološke infrastrukture. V tem primeru ni jasno, kaj naj bi se doseglo: ali krepitev raziskoval-
no-razvojnih institucij ali oblikovanje ali izboljšanje ali konsolidacija znanstvene in tehnološke infrastrukture. 
Čeprav je bilo pomanjkanje jasnosti in osredotočenosti navedeno v opažanjih Komisije o partnerskem spora-
zumu,65 ciljev niso spremenili.

63 Posebna cilja št. 3.8 in 3.9.

64 Str. 5 različice 1 (z dne 6.5.2013) dokumenta Guidance Fiche on Intervention Logic, v skladu s katero posebni cilji odražajo spremembo, vključno 
s smerjo spremembe, ki jo želi država članica doseči s podporo EU. Ta sprememba bi morala biti čim podrobneje določena, tako da bi lahko 
intervencija, ki naj bi prejela podporo, prispevala k spremembi in bi bilo mogoče ovrednotiti ta učinek. Zato je priporočljivo, da se v okviru 
Evropskega sklada za regionalni razvoj / Kohezijskega sklada ne izbere cilj povečanja produktivnosti v regiji X (kar je odvisno od prevelikega 
števila dejavnikov), ampak cilj povečanja produktivnosti sektorja Y v regiji X.

65 Opažanje št. 59 v dokumentu z znakom Ares (2014) 2 366 781 z dne 16.7.2014, in sicer opažanja o partnerskem sporazumu s Španijo: Posebni cilji 
so temelj za pripravo programov. Zato je treba poudariti, da sedanji posebni cilji niso dovolj konkretni za zaznavanje spremembe izhodiščnega 
položaja in ne bodo ustrezna osnova za kazalnike rezultatov. Poleg tega velikokrat cilj ni samo en, ampak jih je več, posledica česar je veliko 
ukrepov za njihovo doseganje. Posebni cilji bi morali zajemati samo en cilj, pa tudi število ukrepov bi moralo biti omejeno (sicer bo z ustreznimi 
kazalniki rezultatov težko slediti njihovemu učinku).

O
kv

ir
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Zaradi strukture operativnih programov je število 
kazalnikov smotrnosti, ki jih je treba spremljati, vedno 
večje, vedno več pa je tudi zahtev glede poročanja

88 
Operativni programi za obdobje 2014–2020 so zasnovani kot tridimenzionalna 
matrika, ki povezuje prednostne osi, ki jih je določila vsaka posamezna država 
članica, izbrane naložbene prioritete in vrste regij, ki se obravnavajo (glej Prilo-
go III). Posebni cilji in kazalniki uspešnosti za izložke in rezultate so predstavljeni 
za kombinacijo teh elementov, tj. za vsako posamezno naložbeno prioriteto, ki 
se obravnava v okviru prednostne osi. Zapletenost operativnih programov je 
odvisna zlasti od, prvič, števila prednostnih osi, ki jih je opredelila država članica, 
in števila naložbenih prioritet, ki jih obravnavajo, ter drugič od števila kazalnikov 
za posamezne program, ki jih je država članica izbrala poleg ali namesto skupnih 
kazalnikov. Dodaten dejavnik je število vrst regij, ki so zajete v programu.

89 
V španskem operativnem programu za ESS se tematski cilj 8 obravnava v okviru 
12 različnih prednostnih osi (tri glavne osi so razdeljene na štiri vrste regij), vsaka 
od njih pa je razdeljena na različne naložbene prioritete (od 1 do 4) in nato še na 
različno število posebnih ciljev. Da bi strukturo poenostavili, so se španski organi 
odločili, da bodo za merjenje ukrepov v okviru vseh prednostnih osi, ki zajemajo 
tematski cilj 8, uporabili samo štiri kazalnike izložkov in štiri kazalnike rezultatov.

Zahteve glede poročanja o kazalnikih izložkov na področju kohezije so se 
potrojile

90 
V zvezi s kazalniki izložkov so se zahteve glede poročanja zaradi sedanje matrične 
strukture operativnega programa povečale za 196 % za ESRR in za 93 % za ESS, 
saj se lahko kazalniki, opredeljeni v operativnem programu, uporabljajo za raz-
lične prednostne osi in naložbene prioritete. Poleg tega so se zaradi zahteve, da 
se o kazalnikih poroča po kategorijah regij,66 zahteve glede poročanja dodatno 
povečale za 23 % za ESRR in za 36 % za ESS (glej sliko 7). V poljskem operativnem 
programu za ESS je bilo na primer na začetku opredeljenih 163 kazalnikov iz-
ložkov. Ko bodo kazalniki razčlenjeni glede na prednostne osi, naložbene prio-
ritete in kategorije regij, bodo morali nacionalni organi poročati o 422 različnih 
kazalnikih.

66 Izvedbena uredba Komisije 
(EU) št. 288/2014.
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Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov iz aplikacije IT Komisije Infoview.
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7 Zahteve glede poročanja v zvezi s kazalniki izložkov (kolikokrat je treba poročati 
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Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov iz aplikacije IT Komisije Infoview.

Zahteve glede poročanja o kazalnikih rezultatov za ESS so se podvojile

91 
V zvezi s kazalniki rezultatov so se zahteve glede poročanja zaradi sedanje ma-
trične strukture operativnega programa povečale za 27 % za ESRR in za 57 % za 
ESS, saj se lahko kazalniki, opredeljeni v operativnem programu, uporabljajo za 
različne prednostne osi, naložbene prioritete in posebne cilje. V zvezi s poroča-
njem po kategorijah regij so se zahteve glede poročanja za ESS povečale za 36 % 
(glej sliko 8). Kombinacija teh zahtev podvoji količino podatkov, ki jih je treba 
pošiljati za Evropski socialni sklad. V poljskem nacionalnem operativnem progra-
mu za ESS se število kazalnikov rezultatov na primer poveča s 135 na 366, potem 
ko se kazalniki razčlenijo po prednostnih oseh, naložbenih prioritetah, posebnih 
ciljih in kategorijah regij.

Sl
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8 Zahteve glede poročanja v zvezi s kazalniki rezultatov (kolikokrat je treba poročati 
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Razlike med posameznimi skladi v zvezi 
s kategorizacijo finančnih podatkov in merjenjem 
smotrnosti za operativne programe bodo v prihodnjih 
letih verjetno povzročile težave pri spremljanju 
programov

92 
Sistem za evidentiranje finančnih tokov in ocenjevanje smotrnosti za progra-
me bi moral biti usklajen s tematskimi cilji, ki izvirajo iz strategije Evropa 2020. 
Kazalniki smotrnosti za merjenje izložkov in rezultatov intervencije, ki so opisani 
v operativnem programu, bi morali odražati intervencijsko logiko in pripomoči 
k stroškovno učinkovitemu spremljanju doseganja posebnih ciljev. Poleg tega bi 
morala obstajati možnost, da se kazalniki združijo na ravni EU in primerjajo med 
različnimi operativnimi programi.

93 
Sodišče je zato preverilo, ali je Komisija vzpostavila ustrezen sistem za evidenti-
ranje dodeljevanja finančnih sredstev specifičnim vrstam intervencij za ESRR in 
ESS. Podrobno je analiziralo tudi metodologijo, povezano s pojmom smotrnosti, 
za oba sklada in to, kako so Komisija in države članice opredelile kazalnike 
smotrnosti za izložke in rezultate. Nazadnje je izračunalo skupno število kazalni-
kov, ki jih je treba spremljati v obdobju 2014–2020, da bi ocenilo, ali lahko sistem 
deluje stroškovno učinkovito.

Pristop k finančnemu spremljanju naložb se med skladi ESI 
razlikuje

94 
Operativni programi v programskem obdobju 2014–2020 za vsako prednostno 
os vključujejo okvirno dodelitev finančnih sredstev za šest kategorij intervenci-
je: domena ukrepa, oblika financiranja, vrsta ozemlja, mehanizmi za ozemeljsko 
izvrševanje, tematski cilji in sekundarno področje v okviru ESS. O dveh dodatnih 
kategorijah (razsežnost gospodarska dejavnost in razsežnost lokacija) je treba 
poročati v poznejši fazi. Teh osem kategorij intervencije temelji na nomenklaturi, 
ki jo je Komisija sprejela za razvrščanje finančnih podatkov.67 Ta nomenklatura 
vsebuje 120 različnih področij intervencije in samo ta področja je treba uporabiti 
za opredelitev vsebine ukrepov, ki naj bi se financirali.68

67 Uredba (EU) št. 215/2014.

68 Kode od 1 do 101 se 
uporabljajo za operativne 
programe ESRR, kode od 102 
do 120 pa za ESS.
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95 
Ta sistem kategorij intervencije ima pomembno vlogo pri spremljanju programov 
in poročanju držav članic o izvajanju njihovih programov v letnih poročilih o iz-
vajanju, ker opredeljuje, katere informacije so lahko hitro na voljo za poročanje 
o tem, za kaj so bila finančna sredstva porabljena.

Evropski socialni sklad: domene ukrepov so v celoti usklajene 
z naložbenimi prioritetami

96 
V primeru ESS so domene ukrepov v celoti usklajene z naložbenimi prioritetami, 
tj. vsaka naložbena prioriteta neposredno ustreza eni domeni ukrepa. Intervencij-
ska koda 102 je na primer povezana izključno z naložbeno prioriteto 8i.

97 
V skladu s tem pristopom se finančna podpora dodeljuje sorazmerno s tem, kolik-
šen je njen prispevek. Na ta način je lahko ciljna vrednost kazalnikov izložkov – in 
pozneje stopnja doseganja te vrednosti (o kateri se tudi poroča po naložbenih 
prioritetah) – povezana s skupnimi stroški ustreznih ukrepov. Domene ukrepov 
je mogoče uporabiti tudi za spremljanje zahtev za tematsko osredotočenost. 
Horizontalna vprašanja, povezana z vsemi prioritetami intervencij (npr. podneb-
ne spremembe ali enakost spolov), se zajamejo z dodatno razsežnostjo kategorij 
intervencije, t.i. sekundarnega področja v okviru ESS.

Evropski sklad za regionalni razvoj: iste domene ukrepov je 
mogoče uporabiti za različne tematske cilje ali naložbene 
prioritete

98 
Pri ESRR je za razliko od ESS mogoče iste domene ukrepov uporabiti v okviru 
različnih tematskih ciljev ali naložbenih prioritet. O finančnih sredstvih, dodelje-
nih specifičnim tematskim ciljem, je treba poročati v okviru razsežnosti kategorij 
intervencij „tematski cilj“ (glej sliko 9).
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Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi operativnih programov.

Sl
ik

a 
9 Povezava med naložbenimi prioritetami in kategorijami intervencij – primer 

hrvaškega nacionalnega operativnega programa za ESRR v zvezi s tematskim 
ciljem 1

Domene ukrepov, pripisane tematskemu cilju

002 raziskave in inovacijski procesi v velikih podjetjih
056 naložbe v infrastrukturo, zmogljivosti in opremo MSP v neposredni povezavi z raziskavami in inovacijskimi dejavnostmi
057 naložbe v infrastrukturo, zmogljivosti in opremo velikih družb v neposredni povezavi z raziskavami in inovacijskimi 

dejavnostmi
058 infrastruktura za raziskave in inovacije (javna)
059 infrastruktura za raziskave in inovacije (zasebna, vključno z znanstvenimi parki)
060 raziskave in inovacijske dejavnosti v javnih raziskovalnih središčih in kompetenčnih središčih, vključno z mreženjem
061 raziskave in inovacijske dejavnosti v zasebnih raziskovalnih središčih, vključno z mreženjem
063 podpora grozdom in poslovne mreže, predvsem v korist MSP
065 infrastruktura, procesi, prenos tehnologije za raziskave in inovacije ter sodelovanje v podjetjih s poudarkom na nizkoogljič-

nem gospodarstvu in odpornosti ... 
070 spodbujanje energetske učinkovitosti v velikih podjetjih
121 priprava, izvajanje, spremljanje in pregled

Posebni cilj 1b2
– povečanje dejavnosti raziskav, 
razvoja in inovacij v poslovnem 

sektorju z oblikovanjem inovacijam 
prijaznega okolja

Posebni cilj 1b1
– povečanje razvoja novih izdelkov 

in storitev, ki je posledica dejavnosti 
raziskav in razvoja

Posebni cilj 1a1
– povečanje zmogljivosti za raziskave in 
razvoj v sektorju za raziskave in razvoj za 

izvajanje odličnih raziskav in zadovoljevan-
je potreb gospodarstva

Naložbena prioriteta 1b
– spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter 

vzpostavljanjem povezav in sinergij med podjetji, centri za 
raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim 

sektorjem ...

Naložbena prioriteta 1a
– izboljšanje infrastrukture za raziskave in 

inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na 
področju raziskav in inovacij ter spodbujanje 

kompetenčnih centrov

Prednostna os 1
– krepitev gospodarstva z uporabo raziskav in inovacij

Struktura OP za tematski cilj 1
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99 
Ta pristop omogoča horizontalno kategorizacijo naložbenih prioritet glede na 
njihova skupna, medsektorska vprašanja, vendar ne omogoča sledenja finančnim 
tokovom za posamezne naložbene prioritete. Zato se dodeljevanje in poraba 
sredstev spremljata samo po tematskih ciljih na ravni posameznih prednostnih 
osi. Finančnih podatkov ni mogoče zlahka združiti na enaki ravni kot informa-
cije o smotrnosti, finančnega napredka pri izvajanju naložbenih prioritet pa ni 
mogoče učinkovito izmeriti. Pomanjkanje relevantnih finančnih podatkov ovira 
oceno stroškovne uspešnosti in stroškovne učinkovitosti intervencij ter primer-
javo smotrnosti med operativnimi programi in med državami članicami za vsak 
porabljen evro.

Dodeljevanje finančnih sredstev posameznim domenam ukrepov 
je treba kodirati glede na različne kategorije regij

100 
Države članice morajo finančna sredstva, dodeljena različnim domenam ukrepov, 
razdeliti še po kategorijah regij (kot so manj razvite regije, regije v prehodu in 
bolj razvite regije). Sodišče je ugotovilo, da se pristopi držav članic k temu razliku-
jejo (glej okvir 8).

Dodeljevanje finančnih sredstev kategorijam regij – primeri Poljske, Romunije in 
Španije

Sodeč po partnerskem sporazumu sta se na Poljskem za razdeljevanje sredstev med regije uporabljala dva 
ključa: proporcionalno dodeljevanje sredstev, pri katerem je razmerje med sredstvi, dodeljenimi obema vrsta-
ma regij, stalno, ter standardno dodeljevanje, pri katerem se sredstva dodeljujejo sorazmerno s številom regij, 
zajetih v naložbo.

V Romuniji je bilo uporabljeno proporcionalno dodeljevanje, odvisno od narave ukrepov, in sicer na podlagi 
števila regij, prebivalstva ali števila MSP.

V Španiji se regionalne in centralna vlada vnaprej dogovorijo o razdeljevanju sredstev iz ESRR med regije, med 
izvajanjem pa se poraba dodeljujejo regijam v skladu z lokacijo projekta.

O
kv

ir
 8
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101 
Države članice uporabljajo različne pristope tudi v zvezi z razdelitvijo finanč-
nih virov in informacijami o smotrnosti po kategoriji regij. Ti različni nacionalni 
pristopi k dodeljevanju finančnih sredstev neposredno vplivajo na število kazal-
nikov, njihove ciljne vrednosti in mejnike, ključne izvedbene korake operativnega 
programa in finančne kazalnike, ki se uporabljajo, tj. vrednosti kazalnikov izlož-
kov in rezultatov po vrstah regij se določijo s pomočjo različnih razdelitvenih 
ključev. Kar je še pomembnejše: to, da ni skupnega pristopa, negativno vpliva 
na primerljivost in točnost informacij, ki jih zagotavljajo države članice z več kot 
eno kategorijo regij. To lahko vpliva zlasti na izpolnjevanje zahtev po tematski 
osredotočenosti.

Med skladoma obstajajo razlike glede uporabe skupnih 
kazalnikov izložkov in možnosti, da države članice opredelijo 
dodatne kazalnike izložkov za posamezen program

ESRR in ESS imata skupne kazalnike izložkov, vendar je treba 
o vseh teh kazalnikih letno poročati le v okviru operativnih 
programov ESS

102 
ESRR in ESS imata skupne kazalnike izložkov: 40 kazalnikov, razvrščenih v osem 
kategorij, za ESRR in 23 kazalnikov, povezanih o osebami in subjekti, za ESS (glej 
tabelo 4).

Ta
be

la
 4 Kazalniki izložkov – razlike med ESRR in ESS

ESRR ESS

Skupni kazalniki izložkov
da, 

40 skupnih kazalnikov izložkov, razvrščenih v osem 
kategorij

da, 
23 skupnih kazalnikov izložkov, povezanih z osebami 

in subjekti

Obvezna uporaba skupnih kazalnikov 
izložkov

da 
(kadar je ustrezno)

da 
(v letnih poročilih o izvajanju)

Merjeni ukrepi Samo dokončani ukrepi Delno ali v celoti izvedeni ukrepi

Razčlenitev po kategorijah regij
da 

(izhodiščne in ciljne vrednosti, razčlenjene po katego-
rijah regij)

da 
(izhodiščne in ciljne vrednosti, razčlenjene po katego-

rijah regij in neobvezno po spolu)

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi predpisov in usmerjevalnih dokumentov.
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103 
Države članice morajo za operativne programe za ESS zbrati podatke o vseh 
skupnih kazalnikih izložkov, tudi če v operativnem programu niso bile določe-
ne ciljne vrednosti za te kazalnike, in o njih poročati Komisiji. V primeru ESRR je 
uporaba skupnih kazalnikov izložkov obvezna, kadar so ti relevantni za interven-
cije, ki naj bi prejele podporo. Sodišče je ugotovilo, da je Generalni direktorat za 
regionalno in mestno politiko spodbujal države članice, naj uporabljajo te skupne 
kazalnike, da bi bilo mogoče napredek, dosežen pri izvajanju programov, oceniti 
tudi na ravni EU, in sicer z združitvijo nacionalnih kazalnikov. Analiza, ki jo je opra-
vilo Sodišče, pa je pokazala, da države članice v preučenih operativnih programih 
za ESRR niso dosledno uporabljale teh skupnih kazalnikov izložkov.

104 
V skladu s smernicami Komisije za tematski cilj 1 bi morale biti naložbe iz ESRR 
usmerjene v tehnološki razvoj ter uporabne raziskave in razvoj ter povezane s po-
slovnimi potrebami, vendar so bili skupni kazalniki izložkov za merjenje poslovne 
motivacije za izvajanje raziskav uporabljeni le delno. Kazalnika, uporabljena za 
merjenje zaveze podjetja k razvoju proizvoda, ki je nov v podjetju ali nov na trgu 
(CO28 in CO29), sta bila uporabljeni samo v 57 % operativnih programov s sred-
stvi, dodeljenimi za tematski cilj 1. Drugi kazalniki so bili uporabljeni v 40 % do 
90 % operativnih programov (glej sliko 10). To pomeni, da teh kazalnikov izložkov 
ni mogoče smiselno združiti na ravni EU.

Sl
ik

a 
10 Skupni kazalniki izložkov iz kategorije „raziskave in razvoj“, uporabljeni 

v operativnih programih s sredstvi, dodeljenimi za tematski cilj 1

CO24 CO25 CO26 CO27 CO28 CO29 CO28 in CO29

40 %

65 %

90 %

64 %
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Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov iz aplikacije IT Komisije Infoview.
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105 
V povprečju so bili uporabljeni štirje od šestih skupnih kazalnikov, opredeljenih 
za kategorijo „raziskave in razvoj“, 165 od 168 operativnih programov s sredstvi, 
dodeljenimi za tematski cilj 1, pa je te skupne kazalnike uporabljalo za merjenje 
intervencij na področju raziskav in razvoja. Sodišče je ugotovilo, da v vzorcu za 
enega od devetih operativnih programov s sredstvi, dodeljenimi za tematski 
cilj 1, kazalnik CO 29 ni bil uporabljen, čeprav je bil nedvomno relevanten za mer-
jenje izložkov (glej okvir 9).

Primer relevantnega skupnega kazalnika izložkov, ki ni bil uporabljen (Španija)

Operativni program za ESRR regije Andaluzija v Španiji vključuje dejavnosti, povezane z inovacijami v pod-
jetjih. Po navedbah regionalnih organov bi bil kazalnik „število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so 
novi v podjetju“ (CO29) relevanten, vendar so se med pogajanji v dogovoru s Komisijo odločili, da ga ne bodo 
uporabili, ker je ta učinek že zajet s kazalnikom „število podjetij, ki prejemajo podporo“ (CO01). Vendar sta 
relevantna oba omenjena kazalnika, ker zagotavljata različne informacije o izložkih, ki naj bi se dosegli.

O
kv

ir
 9

O kazalnikih izložkov za posamezne programe so se Komisija in države 
članice pogajale za vsak primer posebej

106 
Države članice lahko poleg skupnih kazalnikov izložkov uporabljajo tudi kazalnike 
izložkov za posamezne programe. O teh kazalnikih se morajo Komisija in države 
članice pogajati za vsak primer posebej.

107 
Na splošno je vseh 28 držav članic EU za ESRR oblikovalo skupaj 2 240 različnih 
kazalnikov izložkov za posamezne programe poleg 40 skupnih kazalnikov izlož-
kov. V povprečju je bilo za vsak operativni program za ESRR uporabljenih 13,2 
različnih kazalnikov izložkov za posamezne programe in 14,8 skupnih kazalnikov 
izložkov (glej sliki 11 in 12).
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11 Skupno število kazalnikov izložkov, uporabljenih v operativnih programih za ESRR 
in ESS vseh držav članic (brez intervencij KS in pobude za zaposlovanje mladih ter 
kazalnikov tehnične pomoči)

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov iz aplikacije IT Komisije Infoview.
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Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov iz aplikacije IT Komisije Infoview.
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a 
12 Povprečno število kazalnikov izložkov, uporabljenih na operativni program 

v vseh državah članicah (brez intervencij KS in pobude za zaposlovanje mladih ter 
kazalnikov tehnične pomoči)

vsi TO ESRR vsi TO ESS

6,2

14,8

13,513,2

skupni kazalnikikazalniki za posamezne programe

TO 11TO 10TO 9TO 8TO 11TO 10TO 9TO 8TO 7TO 6TO 5TO 4TO 3TO 1 TO 2

ESRR ESS

1,5

3,5

2,8

3,3

1,1

2,7

2,82,1

3,0

1,3

4,4
6,2

2,1

6,0

7,27,3

4,7
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108 
Za sklad ESS uredba določa 23 skupnih kazalnikov izložkov, ki se nanašajo na 
osebe in subjekte. V operativnih programih bi morali biti uporabljeni, kadar je to 
ustrezno, enkrat letno pa je treba o njih poročati v letnem poročilu o izvajanju 
operativnega programa (glej tabelo 4).

109 
Analiza, ki jo je opravilo Sodišče, je pokazala, da je 28 držav članic EU za vse 
operativne programe razvilo skupaj 1 769 kazalnikov izložkov ESS za posamezne 
programe. Povprečno je bilo v vsakem operativnem programu za ESS uporablje-
nih 13,5 različnih kazalnikov izložkov za posamezne programe in 6,2 skupnih 
kazalnikov izložkov.

Kazalniki rezultatov ESS in ESRR merijo različne stvari na 
različne načine, zato podatkov ni mogoče smiselno združiti 
na ravni Unije

Kazalniki smotrnosti za rezultate so v okviru ESRR in ESS različno 
opredeljeni

110 
Analiza, ki jo je opravilo Sodišče, kaže tudi, da je mogoče nekatere kazalnike, 
mišljene kot kazalnike izložkov za ESRR, razumeti kot kazalnike rezultatov ESS. Na 
primer skupni kazalnik izložkov za ESRR, opredeljen za produktivne naložbe, „po-
večanje zaposlovanja v podjetjih, ki prejemajo podporo“, je mogoče razumeti kot 
neposreden rezultat ukrepa. Taki rezultati pa se ne merijo sistematično s skup-
nimi kazalniki izložkov za vse tematske cilje, ki jih podpirajo intervencije ESRR. 
Do tega je prišlo, ker pojem rezultata v uredbi o skupnih določbah in uredbah 
o posameznih skladih ni dosledno opredeljen.

111 
Sodišče je v letnem poročilu za leto 201569 že opozorilo, da Komisija ni dovolj 
jasno opredelila kazalnikov uspešnosti. Komisija je v odgovoru navedla, da sta 
pojma „izložek“ in „rezultati“ opredeljena v smernicah o boljši pravni ureditvi iz 
maja 2015.70 Sodišče je te smernice preučilo in ugotovilo, da opredelitev rezulta-
tov zajame neposredne učinke intervencij, v skladu s pristopom, ki se uporablja 
za ESS. To pa ni pripeljalo do sprememb. Ugotovilo je tudi, da ta ključna pojma 
nista opredeljena v finančni uredbi.

69 Letno poročilo Računskega 
sodišča o izvrševanju 
proračuna za proračunsko 
leto 2015, odstavek 3.59.

70 Delovni dokument služb 
Komisije Better regulation 
Guidelines, SWD(2015) 111 final, 
19.5.2015.
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112 
Kazalnikov smotrnosti za rezultate za posamezne programe ni mogoče združiti 
na ravni EU niti za ESRR niti za ESS.71 Skupni kazalniki rezultatov obstajajo samo 
za ESS, za ESRR pa ne (glej tabelo 5). Za ESRR torej teh podatkov ni mogoče 
združiti na ravni EU, saj lahko države članice uporabljajo različne kazalnike (ali 
podobne kazalnike z majhnimi razlikami v njihovi opredelitvi) za merjenje iste 
vrste posebnih ciljev.

71 Analiza v zvezi s tematskim 
ciljem 8, ki jo je opravilo 
Sodišče, je na primer pokazala, 
da je bilo samo 11 % 
kazalnikov rezultatov za 
posamezne programe 
uporabljenih v več kot enem 
operativnem programu ESS.

Ta
be

la
 5 Rezultati intervencij – razlike med ESRR in ESS

Prispevek k doseganju 
rezultatov

Razčlenitev po 
kategorijah regij

Ciljne vrednosti 

Izhodiščne vrednosti

Skupni kazalniki 
rezultatov

Obvezna uporaba skupnih 
kazalnikov rezultatov

neposredni rezultati se lahko merijo
s kazalniki rezultatov; učinek je treba izmeriti 

naknadno z ocenami
meri se naknadno z ocenami

da 
(izhodiščne in ciljne vrednosti, razčlenjene po 

kategorijah regij in neobvezno po spolu)
ne

skupni kazalniki morajo biti kvantitativni;
kumulativna vrednost, ki odraža učinke intervencij 

(podatki o smotrnosti iz preteklosti, če je le 
mogoče, in po reprezentativnih vzorcih skupnih 

kazalnikov dolgoročnejših rezultatov)

kvantitativne ali kvalitativne;
povezane z vsemi potencialnimi upravičenci, 

nanje vplivajo program in drugi dejavniki

obvezne za vsak kazalnik rezultatov;
vrednost kazalnika rezultatov na začetku 

programskega obdobja za državo/regijo v skladu
z najnovejšimi razpoložljivimi podatki

(statističnimi ali upravnimi) ali rezultati anket

nič v izrednih okoliščinah, če izračun ni mogoč;
vrednost pri podobnih obstoječih ali preteklih 

intervencijah na podlagi najnovejših 
razpoložljivih podatkov

da
(v letnih poročilih o izvajanju)ne

Ja
skupni kazalniki neposrednih rezultatov in skupni 
kazalniki dolgoročnejših rezultatov (samo v zvezi

z osebami, ne subjekti)

ne
(individualno usklajeni v pogajanjih z državami 

članicami)

ESSESRR

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi predpisov in usmerjevalnih dokumentov.
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113 
Analiza tematskega cilja 1, ki jo je opravilo Sodišče, je na primer pokazala, da je 
bilo samo 12 % kazalnikov rezultatov ESRR uporabljenih v več kot enem opera-
tivnem programu, kar pomeni, da so bili za večino posebnih ciljev ESRR razviti 
individualni kazalniki rezultatov. 28 držav članic EU je pripravilo skupaj 2 955 
kazalnikov rezultatov za posamezne programe za ESRR.72 V vsakem operativnem 
programu je bilo v povprečju uporabljenih 17,4 različnih kazalnikov rezultatov za 
posamezne programe (glej sliki 13 in 14).

Sl
ik

a 
13 Skupno število kazalnikov rezultatov, uporabljenih v operativnih programih za ESRR 

in ESS vseh držav članic (brez intervencij KS in pobude za zaposlovanje mladih ter 
kazalnikov tehnične pomoči)

72 Te številke se nanašajo na vse 
kazalnike, ki jih je oblikovalo 
28 držav članic EU (kot so 
dostopne v aplikaciji IT 
Komisije Infoview) za vse 
tematske cilje v okviru ESRR 
(brez KS).

ESS (vsi TO)ESRR (vsi TO)

21

1 976
2 955

skupni kazalnikikazalniki za posamezne programe

ESRR ESS

1

8

9
21
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639
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Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov iz aplikacije IT Komisije Infoview.
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114 
Uredba o ESS določa pet skupnih kazalnikov neposrednih rezultatov in štiri kazal-
nike dolgoročnejših rezultatov,73 ki se uporabljajo pri intervencijah ESS za merje-
nje prispevka sklada k spremembam, ki se nanašajo na osebe. Skupnih kazalnikov 
rezultatov za merjenje vpliva na subjekte ni. Uredba določa tudi devet skupnih 
kazalnikov neposrednih rezultatov in tri kazalnike dolgoročnih rezultatov za po-
budo za zaposlovanje mladih.74 O njih so se individualno pogajale in dogovorile 
Komisija in države članice.

115 
Vendar ni obvezno, da se v operativnem programu uporabljajo vsi skupni kazal-
niki. Države članice lahko poleg skupnih uporabijo tudi kazalnike rezultatov za 
posamezne programe. V obdobju 2014–2020 je 28 držav članic EU uporabilo vseh 
devet skupnih kazalnikov rezultatov ESS in pripravilo dodatnih 1 976 kazalnikov 
rezultatov za posamezne programe.75 Povprečno je bilo v vsakem operativnem 
programu za ESS uporabljenih 3,1 skupnih kazalnikov rezultatov in 14,4 različnih 
kazalnikov rezultatov za posamezne programe (glej sliki 13 in 14).

Sl
ik

a 
14 Povprečno število kazalnikov rezultatov, uporabljenih na operativni program 

v vseh državah članicah (brez intervencij KS in pobude za zaposlovanje mladih ter 
kazalnikov tehnične pomoči)
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Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov iz aplikacije IT Komisije Infoview.

73 Priloga I k Uredbi (EU) 
št. 1304/2013.

74 Priloga II k Uredbi (EU) 
št. 1304/2013.

75 Te številke se nanašajo na vse 
kazalnike, ki jih je oblikovalo 
28 držav članic EU (kot so 
dostopne v aplikaciji IT 
Komisije Infoview) za vse 
tematske cilje v okviru ESS 
(brez pobude za zaposlovanje 
mladih).
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Kazalniki rezultatov za ESRR niso izrecno povezani 
z intervencijami, ki jih program financira

116 
Pri opredelitvi pojma „rezultat“ obstajajo med ESRR in ESS bistvene razlike. Za 
ESRR je rezultat specifična razsežnost dobrobiti in napredka za ljudi, ki je vzrok 
za ukrep, tj. kar naj bi se s prispevkom zasnovanih intervencij spremenilo.76 Na 
rezultate ne vpliva samo financiranje iz ESRR, temveč tudi zunanji dejavniki (glej 
okvir 10).

76 Generalni direktorat za 
regionalno in mestno politiko, 
Guidance document on 
monitoring and evaluation 
(Usmerjevalni dokument 
o spremljanju in ocenjevanju) 
za ESRR in KS za programsko 
obdobje 2014–2020, 
marec 2014, str. 4.

Primer kazalnika rezultatov za ESRR (Španija)

Eden od izbranih kazalnikov rezultatov iz španskega operativnega programa za ESRR „pametna rast“ je delež 
podjetij, ki uvajajo tehnične inovacije, glede na skupno število dejavnih podjetij. Izhodiščno vrednost je izra-
čunal nacionalni statistični urad na podlagi nacionalne ankete. Z anketo naj bi zbrali informacije o strukturi 
procesov uvajanja inovacij v vseh vrstah podjetij v Španiji, ne le tistih, ki jih financira ESRR (to je približno 7 % 
vseh relevantnih podjetij). Posledica tega je, da rezultata ni mogoče v celoti pripisati operativnemu programu.
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117 
Povedano drugače, v primeru operativnih programov ESRR ni mogoče ločeno 
obravnavati učinka, ki se pripisuje intervencijam ESRR, poleg tega pa ni znano, 
kateri dejavniki lahko vplivajo na doseganje rezultatov. Prednost tega pristopa je, 
da omogoča pregled glavne predvidene spremembe, toda za oceno spremem-
be ali učinka, ki ga je mogoče pripisati intervenciji ESRR, morajo države članice 
uporabiti dodatne pristope.
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Kazalniki rezultatov ESRR se osredotočajo na specifično razsežnost 
predvidene spremembe

118 
Kazalniki rezultatov ESRR v večini primerov zagotavljajo samo informacije 
o specifični razsežnosti pričakovane spremembe, odvisno od ukrepa, ki se izvaja. 
Zato se za isto naložbeno prioriteto uporabljajo različni kazalniki rezultatov. Na 
primer v osmih od 14 preučenih operativnih programov so sredstva dodeljena za 
ustvarjanje raziskovalne infrastrukture in nakup raziskovalne opreme (naložbe-
na prioriteta 1a), vendar imajo skoraj vsi operativni programi opredeljene svoje 
lastne kazalnike rezultatov za merjenje napredka na tem področju, včasih celo 
operativni programi v isti državi (glej okvir 11).

Primeri kazalnikov rezultatov ESRR za naložbeno prioriteto 1a, ki so jih opredelile 
države članice (Hrvaška, Irska, Poljska, Romunija in Španija)

Naložbe, ki jih podpira poljski operativni program „pametna rast“, naj bi prispevale k večji porabi podjetij za 
raziskave, ki jih opravljajo raziskovalne organizacije. To temelji na predpostavki, da se bosta povečali kakovost 
raziskav in njihova vrednost za podjetja in da bodo zato podjetja kupovala storitve raziskav in razvoja pri teh 
raziskovalnih organizacijah.

V romunskem operativnem programu „konkurenčnost“ bi morale naložbe prispevati k izboljšanju raziskoval-
nih zmogljivosti in razvoju konkurenčnosti podjetij. To se bo merilo kot prispevek, pritegnjen v okviru progra-
ma Obzorje 2020, in povečanje števila znanstvenih objav. Namen španskega operativnega programa „Anda-
luzija“ je povečati število predloženih prijav patentov. V hrvaškem operativnem programu „konkurenčnost in 
kohezija“ je kazalnik rezultatov število objav v znanstvenih revijah, v irskih operativnih programih pa število 
industrijskih partnerjev. Noben od teh kazalnikov ni opredeljen povsem enako.

Po mnenju OECD so nekateri od teh kazalnikov, zlasti poraba za raziskave in razvoj ter statistični podatki o pa-
tentih in znanstvene objave, ustrezni za merjenje inovacij.77 ESRR spodbuja sinergije s sredstvi za raziskave in 
razvoj, zlasti s programom Obzorje 2020, zato je mogoče tudi sodelovanje v tem programu šteti za pokazatelj 
izboljšanih raziskovalnih zmogljivosti. Toda ti kazalniki lahko dajejo le delne informacije o tem, kako bodo 
raziskave uporabljene v korist gospodarskega razvoja ustreznih regij ali držav.

77 OECD in Eurostat, Oslo Manual, guidelines for collecting and interpreting innovation data, tretja izdaja, 2005.
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Kazalniki rezultatov ESS so neposredno povezani z intervencijami 
ESS

119 
Pri ESS je pojem „rezultat“ povezan s specifičnimi intervencijami ESS. Evidentira 
spremembo v konkretnih razmerah, večinoma v zvezi s subjekti ali udeleženci, 
ki prejemajo podporo. Po mnenju Generalnega direktorata za zaposlovanje, 
socialne zadeve in vključevanje je priporočljivo določiti kazalnike, ki so čim bliže 
dejavnostim, ki se izvajajo v okviru ustrezne naložbene prioritete. Poleg tega se 
„učinek“ v okviru ESS nanaša na doseganje ciljev, zastavljenih v okviru predno-
stne osi, tj. korist za širše skupine v družbi, ki presegajo udeležence ali subjekte, 
ki so neposredno prejeli podporo.

120 
Drugače povedano, poudarek je na neposrednih učinkih intervencij ESS, pri če-
mer se čim bolj omeji morebitni učinek zunanjih dejavnikov na kazalnik, o kate-
rem se poroča. Rezultati so lahko neposredni (razmere takoj po koncu dejavnosti) 
ali dolgoročnejši (razmere v določenem času po koncu dejavnosti) (glej okvir 12).

Primer kazalnika rezultatov ESS, uporabljenega v operativnem programu za 
človeški kapital v Romuniji

Zaposlovanje v nekmetijskih podjetjih na mestnih območjih v Romuniji se bo spodbujalo s podporo za usta-
navljanje zagonskih podjetij ali za ustvarjanje delovnih mest v obstoječih MSP ter zagotavljanjem prilagojene-
ga svetovanja/usmerjanja in podjetniškega usposabljanja.

Poseben cilj se meri s tremi kazalniki rezultatov. Eden od njih je število ustvarjenih in obstoječih delovnih 
mest šest mesecev po zaključku intervencij za pomoč brezposelnim in neaktivnim osebam. Štejejo se delovna 
mesta udeležencev v ukrepih ESS.
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Za merjenje učinka intervencij ESRR in ESS bodo potrebne ocene

121 
Učinek intervencij ESRR in ESS bo treba ugotavljati z ocenami med izvajanjem 
operativnega programa in po njem (naknadne ocene).78 To bo zahtevnejše pri in-
tervencijah ESRR, pri katerih bodo morali pristojni organi zbrati dodatne podatke 
o rezultatih, ki jih je mogoče neposredno pripisati projektom. Da bi ugotovili, ali 
je rezultat, npr. povečano število znanstvenih objav, mogoče pripisati interven-
cijam ESRR ali drugim zunanjim dejavnikom, bo treba opraviti primerjavo s su-
bjekti, ki niso prejeli podpore, in sicer z ocenjevanjem, za katerega bo treba zbrati 
dodatne informacije.

122 
Na Poljskem so organi upravljanja zato prostovoljno uvedli kazalnike neposrednih 
rezultatov, da bi evidentirali neposredne koristi intervencij ESRR in zagotovili 
razpoložljivost podatkov za ocene uspešnosti, učinkovitosti in učinka intervencij 
ESRR. Ti kazalniki neposrednih rezultatov niso vključeni v operativne programe 
in niso predmet rednega poročanja v okviru letnega poročila o izvajanju. Zato 
podatki o neposrednih rezultatih ne bodo takoj na voljo Komisiji in širšemu ob-
činstvu (na odprti podatkovni platformi za sklade ESI).

123 
Informacije o neposrednih rezultatih sklada ESS bodo neposredno povezane 
z intervencijami, zato bodo zagotavljale trdnejšo z dokazi podprto osnovo za 
ocenjevanje učinka ESS, potrebnih pa bo manj dodatnih podatkov kot za inter-
vencije ESRR.

Izhodiščne in ciljne vrednosti za ESRR in ESS se zaradi različnih 
opredelitev pojma „rezultat“ izračunavajo različno

124 
Izhodiščne in ciljne vrednosti, določene za kazalnike rezultatov ESRR, temeljijo 
predvsem na statističnih podatkih, ki jih hranijo nacionalni statistični organi in 
se nanašajo na vse potencialne upravičence intervencij ESRR ter zajemajo vse 
zunanje dejavnike in evidentirajo učinke na celotno državo ali regijo. Ti kazalniki 
rezultatov ne določajo ciljev v zvezi s smotrnostjo za intervencije ESRR, zato jih ni 
mogoče šteti za neposredne rezultate operativnih programov. Za doseganje teh 
rezultatov so odgovorne predvsem države članice, v manjši meri pa tudi organi 
upravljanja operativnih programov.

78 Člena 56 in 57 Uredbe (EU) 
št. 1303/2013.
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125 
Izhodiščne in ciljne vrednosti za ESS se večinoma izračunavajo na podlagi zgo-
dovinskih podatkov in preteklih izkušenj, ki so neposredno povezane z interven-
cijam ESS, kar pomeni, da so kazalniki rezultatov odvisni od kazalnikov izložkov. 
Na primer, izhodiščna vrednost za skupni kazalnik „udeleženci, vključno s samo-
zaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja“ ustreza koeficientu 
smotrnosti (delež oseb, ki so se zaposlile po udeležbi na usposabljanju ESS), 
doseženem v primerljivih programih.

126 
Kazalniki rezultatov ESS kažejo, koliko so operativni programi prispevali k speci-
fičnim ciljem, uporabiti pa jih je mogoče tudi za ugotavljanje prispevka interven-
cij ESS h kazalnikom strateških rezultatov, določenim v partnerskem sporazumu. 
Za doseganje rezultatov so nedvomno odgovorni organi upravljanja. Ker so 
rezultati opredeljeni v smislu prebivalstva, ki ima koristi od podpore ESS, naj bi 
imeli organi upravljanja večji vpliv na doseganje rezultatov.

127 
Za ESS je treba podatke zabeležiti79 za vse udeležence (z zelo redkimi izjemami) in 
subjekte vsako leto, udeležence pa je treba spremljati tudi po zaključku ustre-
znega ukrepa, da bi izračunali skupne kazalnike rezultatov (o katerih je tudi treba 
poročati v letnem poročilu o izvajanju). Poleg tega je treba o vrednostih kazalni-
kov poročati razčlenjeno po spolu, kadar je to relevantno.

128 
Podatki o zaposlenosti udeležencev pa se ne smejo uporabljati mehanično, saj 
so lahko neobjektivni zaradi dejavnikov, na katere organi upravljanja, odgovorni 
za izvajanje programa, nimajo velikega vpliva. V skladu z ustreznimi smernicami 
Komisije rezultati odražajo razmere udeležencev po koncu sodelovanja v sofinan-
ciranem projektu.80 To pomeni, da tudi zaposlitev udeleženca, ki je sofinancirani 
program usposabljanja zapustil, ne da bi ga dokončal, šteje kot rezultat, tudi 
če te njegove zaposlitve ni mogoče pripisati predvsem udeležbi na usposablja-
nju, temveč družbenim in gospodarskim razmeram v državi/regiji ali drugim 
dejavnikom.

129 
Na sliki 15 so povzete prednosti in slabosti različnih pristopov h kazalnikom 
smotrnosti, ki ju uporabljata oba sklada.

79 Razen za kazalnika 
„brezdomstvo ali brez 
možnosti nastanitve“ in „s 
podeželskih območij“.

80 Monitoring and Evaluation of 
European Cohesion Policy – 
European Social Fund – 
Guidance Document, junij 2015.
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Prednosti in slabosti pristopov ESRR in ESS k merjenju smotrnosti

Sl
ik

a 
15

1 Glej odstavek 112.

Vir: Evropsko računsko sodišče.

• Kazalniki rezultatov ne omogočajo merjenja neposredne-
ga učinka intervencij. 

• Rezultati posameznih projektov se ne zbirajo. Za oceno 
bo potrebno zbiranje dodatnih informacij o neposrednih 
rezultatih projektov.

• O podatkih o neposrednih rezultatih projektov se Komisiji 
ne poroča redno, zato tudi njihov nadzor ni reden.

• Ni skupnih kazalnikov rezultatov, zato rezultatov
ni mogoče združiti na ravni EU.1

• Skupni kazalniki izložkov so obvezni samo,
če so relevantni.

• Kazalnikov za posamezne programe je veliko.
• Kategorije intervencij niso usklajene z naložbenimi 

prioritetami.

• Kazalniki rezultatov merijo neposredni učinek 
intervencij v zvezi s osebami.

• Na voljo so informacije o neposrednih rezultatih,
ki so neposredno povezani z intervencijami.
Ocene bodo imele dobro osnovo za oceno učinka.

• Podatki o neposrednih rezultatih projektov se redno 
sporočajo Komisiji in so na voljo pravočasno, poleg 
tega pa se nadzirajo.

• Obstajajo skupni kazalniki izložkov in rezultatov
v zvezi z osebami, zato je podatke mogoče združiti na 
ravni EU.

• Kategorije intervencij so usklajene z naložbenimi 
prioritetami.

• Večja odgovornost za doseganje rezultatov
(za intervencije, s katerimi naj bi izboljšali razmere 
oseb/subjektov, ki prejemajo pomoč).

• Kazalniki rezultatov zagotavljajo pregled glavnih 
pričakovanih učinkov na regijo/državo.

• Obstajajo skupni kazalniki izložkov, zato je podatke 
mogoče združiti na ravni EU.

• Kazalniki rezultatov ne zagotavljajo pregleda 
nad zaželenimi strateškimi spremembami. 

• Za ocene bo treba zbrati dodatne informacije.
• Države članice morajo obvezno zbirati obsežne 

podatke.
• Veliko je kazalnikov za posamezne programe.

SLABOSTI

PREDNOSTI

ESSESRR
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Razlike v metodologiji in veliko število kazalnikov za 
posamezne programe bodo povzročili znatno upravno 
breme, kako bodo ti podatki uporabljeni, pa še ni jasno

Različne zahteve za poročanje za ESRR in ESS

130 
Po mnenju Sodišča je to, da so bile z uredbami o posameznih skladih uvedene 
različne zahteve za zbiranje podatkov o smotrnosti za izložke in rezultate ter 
poročanje o njih, slabost v sistemu, ki je bil vzpostavljen za obdobje 2014–2020. 
Pomen izraza smotrnost se med obema skladoma razlikuje, zato morajo države 
članice zasnovati sisteme za spremljanje smotrnosti za vsak sklad posebej celo 
v primeru operativnih programov, ki se financirajo iz več skladov.

131 
Poleg tega predstavlja težavo tudi skupno število različnih kazalnikov smotrnosti: 
teh kazalnikov za izložke in rezultate je več tisoč, tako skupnih kot za posamezne 
programe. Za vse te kazalnike bodo morali organi upravljanja zbrati podatke in 
o njih poročati. Revizijski organi bodo morali poleg dela v zvezi s pravilnostjo 
odhodkov preveriti tudi, ali so sistemi za zbiranje in hrambo podatkov zanesljivi.

132 
Po mnenju Sodišča obstaja tveganje, da bo ta celovit pristop k zbiranju informacij 
v zvezi s smotrnostjo povzročil veliko upravno breme za organe upravljanja in ne 
bo prinesel sorazmerne koristi. Poleg tega še vedno ni jasno, kako nameravajo 
države članice in/ali Komisija uporabljati in spremljati informacije, za katere bo 
treba zbirati podatke.
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Zbrane podatke o izložkih in rezultatih bi v prihodnjem 
programskem obdobju lahko uporabili za krepitev priprave 
proračuna na podlagi rezultatov

133 
Sodišče ugotavlja, da ima Komisija na voljo širok nabor podatkov o smotrnosti za 
izložke in rezultate. Na voljo tudi zainteresiranim stranem v realnem času na javni 
platformi o kohezijskih podatkih, zato jih bodo pristojni organi in Komisija, pa 
tudi zunanje zainteresirane strani, lahko nadzirali.

134 
Komisija lahko upošteva dejanske podatke o smotrnosti, da bi ponovno ocenila 
veljavnost historičnih stroškov na enoto, ki so bili uporabljeni za določanje ciljnih 
vrednosti, in/ali da bi potrdila stroškovno uspešnost in stroškovno učinkovitost. 
Sodišče je v enem svojih prejšnjih poročil na primer opozorilo na velike razli-
ke v stroških na enoto med državami članicami pri gradnji avtocest. Komisiji je 
priporočilo, naj analizira vzroke za te razlike in zagotovi, da se bodo uporabljale 
najboljše prakse.81

135 
Menimo, da bi to lahko pripeljalo celo do uporabe takih informacij za dodelje-
vanje finančnih sredstev za intervencije po letu 2020 na način, ki bi bolj temeljil 
na smotrnosti (glej okvir 13). Uredba o skupnih določbah določa skupne akcij-
ske načrte, v okviru katerih je dodeljevanje finančnih sredstev odvisno samo od 
ravni doseganja izložkov ali rezultatov.82 Ta možnost se doslej ni uporabila še za 
nobenega od operativnih programov 28 držav članic, kar kaže, da države članice 
za dodeljevanje sredstev nerade uporabljajo ureditve, ki temeljijo na smotrnosti. 
Vzrok za to bi lahko bilo tudi to, da zaenkrat ni na voljo dovolj zanesljivih infor-
macij o povprečnih stroških na enoto.

136 
Za obdobje po letu 2020 bi moralo biti državam članicam lažje opredeliti, ko-
likšen proračun potrebujejo za zadovoljevanje svojih potreb in uresničevanje 
priporočil za posamezne države, ter zagotoviti izložke in rezultate, predvidene 
v operativnih programih.

81 Posebno poročilo št. 5/2013 
z naslovom „Ali so sredstva 
kohezijske politike EU za ceste 
dobro porabljena?“

82 Člen 106 Uredbe 
(EU) 1303/2013.
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Priprava proračuna na podlagi rezultatov

Po mnenju Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) se pristopi k pripravi proračuna na pod-
lagi rezultatov na splošno razvijajo s časom in spreminjajo z vsakim novim postopkom načrtovanja proračuna. 
Pristopi se razlikujejo tudi med državami, saj se morajo prilagoditi nacionalnemu političnemu okviru.83

OECD uporablja več opredelitev priprave proračuna na podlagi rezultatov, saj ugotavlja, da ni ene same dogo-
vorjene standardne niti enega samega modela opredelitve priprave proračuna na podlagi rezultatov.84

Na splošno obstajata dva glavna pristopa.

Namen priprave proračuna na podlagi rezultatov je obogatiti zagotavljanje informacij nosilcem odločanja 
oziroma spremeniti način odločanja o proračunih.85 Dodeljena finančna sredstva je treba povezati z merljivimi 
rezultati. Toda sedaj se v postopku odločanja informacije o prihodnji ali pretekli smotrnosti uporabljajo skupaj 
z drugimi informacijami.

Po drugi strani pa proračun na podlagi rezultatov vsako povečanje sredstev izrecno povezuje s povečanjem 
izložkov ali drugih rezultatov. Gledano širše je proračun na podlagi rezultatov prikaz informacij o tem, kaj 
so organizacije naredile ali nameravajo narediti z zagotovljenimi sredstvi. To pomeni, da se o dodeljevanju 
finančnih sredstev odloča na podlagi predvidenih izložkov in/ali rezultatov ali se jih vsaj upošteva.

83 OECD, Learnings from the 2011/2012 OECD survey on performance budgeting, 11. letno srečanje mreže višjih uradnikov za proračun za smotrnost in 
rezultate, Konferenčni center OECD Pariz, 26. in 27. november 2015.

84 OECD, Performance Budgeting: A Users’ Guide, dokument o politiki, marec 2008.

85 Allen Schick, The Metamorphoses of performance budgeting, OECD Journal on budgeting, zvezek 2013/2.
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137 
Komisija je bila na splošno učinkovita pri pogajanjih o partnerskih sporazumih in 
operativnih programih na področju kohezije za obdobje 2014–2020. Pogajanja 
z državami članicami je zaključila v predpisanih rokih, osredotočila financiranje 
na strategijo Evropa 2020 in zagotovila trdnejšo intervencijsko logiko v opera-
tivnih programih. Ni pa uspela uskladiti ureditve finančnega spremljanja med 
skladi niti zagotoviti dosledne opredelitve kazalnikov smotrnosti za izložke in 
rezultate, kar bi bilo potrebno za smiselno združevanje in primerjavo podat-
kov o smotrnosti med programi. Poleg tega glede na skupno število kazalnikov 
smotrnosti, ki jih je treba spremljati, in stalno potrebo po dopolnilnih podatkih 
za ugotavljanje učinka skladov EU obstaja tveganje, da bo ta sistem smotrnosti za 
obdobje 2014–2020 povzročil znatno upravno breme.

Komisija je obvladovala zamude pri pogajanjih o partnerskih sporazumih 
in operativnih programih

138 
Evropski parlament in Svet sta zakonodajni sveženj za kohezijsko politiko spre-
jela decembra 2013, tj. tik pred začetkom programskega obdobja 2014–2020. 
V primerjavi s prejšnjim obdobjem to pomeni petmesečno zamudo, delno zato, 
ker je Komisija svoj zakonodajni predlog dala pozneje, delno pa zato, ker je bilo 
za zaključek pogajanj potrebnega več časa. Komisija je sekundarno zakonodajo 
sprejela do januarja 2016, tj. po tem, ko je že potrdila večino operativnih progra-
mov (glej odstavke 33 do 37).

139 
Kljub težavam je partnerske sporazume in operativne programe v glavnem spre-
jela do roka, določenega v uredbi o skupnih določbah. Zadnji partnerski spora-
zum je bil sprejet novembra 2014, zadnji operativni program pa decembra 2015. 
Uporabila je proaktiven pristop in neformalna pogajanja začela že leta 2012, kar 
je tudi pripomoglo k ublažitvi učinka poznega sprejetja uredb. Zagotovila je tudi 
precejšnje število navodil za države članice, vendar ne naenkrat in šele v pozni 
fazi postopka (do septembra 2014). Komisija je navodila lahko dokončala šele, ko 
je bil sprejet zakonodajni okvir (decembra 2013) (glej odstavka 47 in 48).
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140 
Države članice so vse partnerske sporazume predložile pravočasno (do apri-
la 2014), pogajanja pa so bila v povprečju zaključena po petih mesecih. V primer-
javi z ustreznim korakom pri pripravi nacionalnih strateških referenčnih okvirov 
za obdobje 2007–2013 je to bistveno hitreje in je pomagalo delno nadoknaditi 
zamude (glej odstavka 48 in 49).

141 
Države članice so večino osnutkov operativnih programov (85 %) predložile 
v predpisanem roku. Komisija uradnih pogajanj za 15 % operativnih programov 
ni mogla začeti v treh mesecih po predložitvi partnerskih sporazumov. V pov-
prečju je sprejemanje operativnega programa trajalo približno osem mesecev 
(brez obdobij mirovanja, tj. obdobij od pošiljanja opažanj državam članicam do 
predložitve operativnega programa). To je primerljivo s prejšnjim obdobjem. 
Do decembra 2014 je bilo sprejetih 64 % operativnih programov v okviru cilja 
„naložbe za rast in razvoj“. V prejšnjem programskem obdobju 2007–2013 je bilo 
v enakovrednem obdobju sprejetih 98 % operativnih programov. Glavni vzrok za 
to je bila zamuda pri sprejemanju zakonodajnega svežnja (glej odstavek 49).

142 
To kaže, da so bila pogajanja tokrat zahtevnejša. Glavni razlogi za to so bile do-
datne zahteve, kot je predhodna pogojenost ali zahteva po določitvi bolj ekspli-
citne intervencijske logike, težave z informacijsko tehnologijo ter potreba po več 
krogih odobritev Komisije, ki so vključevali zamudna posvetovanja med službami 
in znotraj njih. Poleg tega so se pojavile težave s kakovostjo prvotnih osnutkov 
programskih dokumentov (glej odstavke 53 do 55).

Priporočilo 1

Komisija naj zagotovi, da bo pravočasno predložila zakonodajne predloge za 
kohezijsko politiko za obdobje po letu 2020, da bo ostalo dovolj časa za dokon-
čanje pogajanj med Evropskim parlamentom in Svetom pred začetkom program-
skega obdobja.

Ciljni datum izvedbe: obdobje pripravljanja zakonodajnih predlogov za ob-
dobje po letu 2020.



80Zaključki in priporočila 

Partnerski sporazumi so bistveno pripomogli k osredotočenosti porabe za 
kohezijsko politiko na strategijo Evropa 2020

143 
Izkazalo se je, da so partnerski sporazumi učinkovito orodje za omejevanje 
financiranja ESI na tematske cilje in prioritete za naložbe. Preučeni partnerski 
sporazumi zajemajo vse bistvene vidike in zagotavljajo ugotovitve o razvojnih 
potrebah in prioritete za naložbe v državah članicah. Komisiji in državam člani-
cam je uspelo osredotočiti finančna sredstva EU za obdobje 2014–2020 na cilje 
strategije Evropa 2020 za rast in delovna mesta. Financiranje je osredotočeno na 
omejeno število ključnih področij v okviru tematskih ciljev, zahteve za tematsko 
osredotočenost posameznih skladov pa so bile na splošno presežene. Na splošno 
je v primerjavi s programskim obdobjem 2007–2013 več sredstev dodeljenih za 
konkurenčnost MSP, podnebne spremembe in zaposlovanje, manj pa za promet 
in okolje (glej odstavka 57 in 68).

144 
Sodišče pa je ugotovilo, da informacije v partnerskih sporazumih niso vedno 
usklajene z informacijami v operativnih programih in da pri državah članicah, 
ki uporabljajo odstopanja iz uredbe o ESRR, finančne informacije, ki so na voljo 
v operativnih programih, ne omogočajo vedno ugotavljanja, ali so zahteve o te-
matski osredotočenosti upoštevane (glej odstavek 69).

Priporočilo 2

(a) Države članice naj Komisiji zagotovijo potrebne finančne informacije, da bo 
ta lahko učinkovito spremljala upoštevanje zahtev za tematsko osredotoče-
nost (vključno z odstopanji, določenimi v uredbi o ESRR).

(b) Komisija naj zagotovi, da bodo države članice spoštovale omejitev financira-
nja ESI na tematske cilje.

Ciljni datum izvedbe: vsako leto od leta 2017 naprej.
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145 
Države članice v partnerskih sporazumih opredelijo glavne rezultate, ki jih je 
treba doseči, vendar na splošno pričakovanega prispevka skladov ESI k doseganju 
ciljnih vrednosti ne ocenijo količinsko. Kljub temu je očitno, da bo za doseganje 
večine rezultatov, določenih v partnerskih sporazumi, poleg porabe iz skladov ESI 
potreben znaten prispevek iz nacionalnih proračunov, pa tudi dodatni regulativni 
ukrepi in strukturne reforme. Obenem nedoseganje rezultata morda ne bo posle-
dica neuspeha intervencij v okviru skladov ESI, temveč dejavnikov zunaj področja 
delovanja teh skladov, kot so neugodne družbeno-gospodarske razmere in/ali 
neučinkovite nacionalne politike (glej odstavke 74 do 80).

Iz operativnih programov je bolj jasno razvidno, kaj se želi doseči 
z intervencijami in kako naj bi se to doseglo, vendar se je povečala 
zapletenost

146 
Za večino preučenih operativnih programov velja, da so Komisija in države 
članice uspešno pripravile programe s trdnejšo intervencijsko logiko, in sicer so 
določile, kakšen je namen intervencije (posebni cilji/rezultati) in kako naj bi ga 
dosegle (financiranje – ukrepi – izložki). Kjer so obstajale slabosti, je bil vzrok 
zanje ta, da razvojne potrebe niso bile dokumentirane in cilji očitno niso obrav-
navali ugotovljenih potreb. Cilji so bili pogosto tudi preširoko opredeljeni ali pa je 
bilo vprašljivo, ali bodo ukrepi, predstavljeni v operativnem programu, prispevali 
k doseganju njegovih ciljev in rezultatov. V takšnih primerih obstaja tveganje, da 
bodo javna sredstva napačno dodeljena ali ne bodo porabljena najbolj uspešno 
(glej odstavke 81 do 87).

147 
Zapletenost operativnih programov za obdobje 2014–2020 je odvisna od nasled-
njih parametrov: števila prednostnih osi, ki jih opredelijo države članice, števila 
naložbenih prioritet, ki jih te osi obravnavajo, in števila kategorij regij, ki jih 
zajemajo operativni programi. Poleg tega je odvisna od števila kazalnikov za po-
samezen program, ki jih izberejo države članice. Operativni programi za obdobje 
2014–2020 so zasnovani kot tridimenzionalna matrika, ki povezuje prednostne 
osi, ki jih je individualno določila vsaka država članica, izbrane naložbene priori-
tete in vrste regij, ki se obravnavajo. To zagotavlja strateško skladnost načrtova-
nja programov, vendar tudi znatno povečuje število kazalnikov smotrnosti, ki jih 
je treba spremljati, saj se zaradi upoštevanja specifičnega konteksta, v katerem 
poteka financiranje znotraj operativnega programa, še pomnožijo. V vzorcu 
preučenih operativnih programov se je število kazalnikov izložkov povečalo za 
približno 450 %, število kazalnikov rezultatov pa za približno 500 % (glej odstav-
ke 88 do 91).
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Razlike med posameznimi skladi v zvezi s kategorizacijo finančnih 
podatkov in merjenjem smotrnosti za operativne programe bodo 
v prihodnjih letih verjetno povzročile težave pri spremljanju programov

148 
Pristop k finančnemu spremljanju naložb se razlikuje med ESRR in ESS, pa tudi 
med državami članicami z več kot eno kategorijo regij (npr. manj razvite regije, 
regije v prehodu in bolj razvite regije). Zlasti pri ESRR povezave med ukrepi in 
financiranjem ni enostavno vzpostaviti, saj finančne informacije niso usklajene 
z naložbenimi prioritetami, kar bo oviralo spremljanje napredka, saj ne bo jasno, 
koliko sredstev je bilo dodeljenih za izvajanje naložbenih prioritet, ki prejemajo 
podporo ESRR (glej odstavke 92 do 99).

149 
Med skladoma obstajajo tudi razlike glede uporabe skupnih kazalnikov izlož-
kov, države članice pa imajo možnost, da opredelijo dodatne kazalnike izložkov 
za posamezen program. Tudi tu bodo pri ESRR znatne težave z združevanjem 
informacij o smotrnosti za izložke, saj so države članice v povprečju izbrale skoraj 
toliko kazalnikov za posamezne programe kot skupnih kazalnikov. Na splošno je 
28 držav članic EU za ESRR oblikovalo skupaj 2 240 različnih kazalnikov izložkov 
za posamezne programe poleg 40 skupnih kazalnikov izložkov. Povprečno je bilo 
v vsakem operativnem programu za ESRR uporabljenih 13,2 različnih kazalnikov 
izložkov za posamezne programe in 14,8 skupnih kazalnikov izložkov (glej odstav-
ke 100 do 109).

150 
Pri kazalnikih rezultatov so razmere še bolj problematične, saj kazalniki rezulta-
tov pri ESRR in ESS merijo različne stvari in na različne načine. Pojem „rezultat“ 
se v uredbah o posameznih skladih tolmači različno. Skupni kazalniki rezultatov 
obstajajo samo za ESS, za ESRR pa ne, vendar se niti ti ne uporabljajo pogosto. 
28 držav članic EU je pripravilo skupaj 2 955 kazalnikov rezultatov za posamezne 
programe za ESRR. V povprečju je bilo v vsakem operativnem programu ESRR 
uporabljenih 17,4 različnih kazalnikov rezultatov a posamezne programe. Za ESS 
obstaja 23 skupnih kazalnikov rezultatov in 1 976 dodatnih kazalnikov rezultatov 
za posamezne programe. V povprečju je bilo za vsak operativni program Evrop-
skega socialnega sklada uporabljenih 3,1 skupnih kazalnikov rezultatov in 14,4 
različnih kazalnikov rezultatov za posamezne programe. Zato se za oba sklada 
zdi nemogoče, da bi podatke o smotrnosti lahko smiselno združili na ravni EU. 
Na splošno se zdi, da je glede na stroške rednega zbiranja teh podatkov števi-
lo kazalnikov smotrnosti preveliko. Sodišče je v mnenju št. 1/201786 priporočilo 
uskladitev opredelitve terminologije v zvezi s smotrnostjo za izložke in rezultate 
(glej odstavke 110 do 130).

86 Glej mnenje št. 1/2017 
o predlogu spremembe 
uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta 
o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za splošni 
proračun Unije (odstavek 148).
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151 
Države članice morajo finančna sredstva, dodeljena različnim domenam ukrepov, 
in podatke o smotrnosti razdeliti še po kategorijah regij (npr. manj razvite regije, 
regije v prehodu in bolj razvite regije). Sodišče je ugotovilo, da imajo države čla-
nice različne pristope k temu. Ti različni nacionalni pristopi neposredno vplivajo 
na število kazalnikov izložkov, njihove ciljne vrednosti in mejnike, ključne izved-
bene korake in finančne kazalnike, ki se uporabljajo za operativne programe, tj. 
vrednosti kazalnikov izložkov in rezultatov po vrstah regij se določijo s pomočjo 
različnih razdelitvenih ključev. Kar je še pomembnejše: ker ni skupnega pristopa, 
sta vprašljivi primerljivost in točnost informacij, ki jih zagotavljajo države članice 
z več kot eno kategorijo regij. To lahko vpliva zlasti na izpolnjevanje zahtev po 
tematski osredotočenosti (glej odstavke 100 do 101).

Priporočilo 3

Komisija naj v finančni uredbi opredeli enotno terminologijo za izložke in rezul-
tate ter predlaga, naj se ta opredelitev vključi v finančno uredbo, ter zagotovi, da 
bo ta opredelitev izložkov in rezultatov upoštevana v predlogih sektorskih uredb 
za obdobje po letu 2020;

Ciljni datum izvedbe: obdobje pripravljanja zakonodajnih predlogov za ob-
dobje po letu 2020.

Priporočilo 4

Komisija naj izvede analizo kazalnikov za posamezne programe in skupnih ka-
zalnikov za izložke in rezultate za obdobje 2014–2020, da bi ugotovila, kateri so 
najrelevantnejši in najprimernejši za ugotavljanje učinka intervencij EU.

Države članice naj prenehajo uporabljati nepotrebne kazalnike za posamezne 
programe, kadar pride do spremembe programa.

Ciljni rok za uresničitev: do sredine leta 2018.
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152 
Tako kot v preteklosti bo treba učinek porabe za kohezijsko politiko na dose-
ganje predvidenih rezultatov ugotavljati z ocenami. V ta namen morajo biti na 
voljo podatki o rezultatih, ki jih je mogoče neposredno pripisati sofinanciranim 
operacijam. Za operativne programe ESS se bodo neposredni rezultati intervencij 
sistematično zbirali, države članice pa bodo o njih poročale Komisiji. Kazalniki 
rezultatov ESRR pa ne evidentirajo neposrednih rezultatov projektov in ne bodo 
takoj na voljo, razen če se države članice odločijo, da bodo te dodatne podatke 
zbirale prostovoljno (glej odstavke 121 do 123).

Priporočilo 5

Komisija naj:

 ο razširja dobre prakse držav članic v zvezi z ocenjevanjem, s katerimi je mogo-
če najbolje ugotoviti učinek intervencij EU ter

 ο pomaga državam članicam pri posodabljanju njihovih načrtov ocenjevanja, ki 
vsebujejo te dobre ocenjevalne prakse.

Države članice naj zagotovijo zbiranje podatkov, pomembnih za ugotavljanje 
učinkov intervencij ESRR.

Ciljni rok za uresničitev: do konca leta 2017.

153 
To, da so bile z uredbami o posameznih skladih uvedene različne zahteve za zbi-
ranje podatkov o smotrnosti za izložke in rezultate ter poročanje o njih, je velika 
slabost v sistemu, ki je bil vzpostavljen za obdobje 2014–2020. Analiza, ki jo je 
opravilo Sodišče, kaže, da je mogoče nekatere kazalnike, mišljene kot kazalnike 
izložkov za ESRR, razumeti kot kazalnike rezultatov za ESS. Neposredni rezultati 
pa se ne merijo sistematično s skupnimi kazalniki izložkov za vse tematske cilje, ki 
jih podpirajo intervencije ESRR (glej odstavke 124 do 130).



85Zaključki in priporočila 

154 
Posledica tega je, da morajo države članice razviti sisteme za spremljanje skla-
dnosti za vsak sklad posebej celo v primeru operativnih programov, ki se finan-
cirajo iz več skladov. Te razlike v metodologiji in pretirano število kazalnikov 
za posamezne programe bodo povzročili znatno upravno breme, kako bodo ti 
podatki uporabljeni, pa še ni jasno. Še vedno ni jasno, kako nameravajo države 
članice in/ali Komisija uporabljati in spremljati informacije o smotrnosti, za katere 
bo treba zbirati in preverjati podatke ter o njih, vsaj o tistih za skupne kazalnike, 
poročati Komisiji. Izboljšana razpoložljivost podatkov o smotrnosti za izložke pa 
bi lahko pripeljala do uporabe takih stroškov na enoto in informacij o uspešnosti 
in učinkovitosti intervencij za dodeljevanje proračunskih sredstev za intervencije 
po letu 2020, ki bo bolj temeljila na smotrnosti (glej odstavke 131 do 134).

Priporočilo 6

Komisija naj:

 ο v obdobju 2014–2020 uporabi podatke, zbrane z letnimi poročili o izvajanju, 
ter rezultate ad hoc in naknadnih ocen za primerjalno analizo smotrnosti ter 
spodbujanje uporabe primerjalnih analiz zaradi seznanjanja s politikami, 
kadar je to primerno;

 ο kadar je to primerno, za financiranje intervencij na področju kohezije v ob-
dobju po letu 2020 uporabi koncept proračuna, ki temelji na rezultatih in ki 
vsako povečanje sredstev povezuje s povečanjem izložkov ali drugih rezul-
tatov. Pri tem bi morala Komisija uporabiti podatke o dejanskih stroških na 
enoto, ugotovljenih v obdobju 2014–2020.

Ciljni datum izvedbe: obdobje pripravljanja zakonodajnih predlogov za ob-
dobje po letu 2020.

To poročilo je sprejel senat II, ki ga vodi članica Evropskega Računskega sodišča 
Iliana IVANOVA, v Luxembourgu na zasedanju 8. februarja 2017.

 Za Evropsko računsko sodišče

 Klaus-Heiner LEHNE
 Predsednik
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Primerjava ključnih regulativnih določb, uvedenih za obdobje 2014–2020, s podob-
nimi določbami iz prejšnjih obdobij

Intervencijska logika
Okvir smotrnosti poslovanja Predhodna 

pogojenostProgramsko 
obdobje

Razvoj Tematska 
osredotočenost Kazalniki smotrnosti

2014–2020  ο okrepljena 
intervencijska 
logika

 ο zahteve po temat-
ski osredotoče-
nosti po skladih 
(ESRR proti ESS), 
tematskih ciljih 
(ESRR, KS) ali 
naložbenih pri-
oritetah (ESS) in 
kategorijah regij

 ο strukturirana upora-
ba kazalnikov;

 ο skupni kazalniki 
izložkov, določeni 
s pravno podlago 
(za ESS in ESRR), 
ter skupni kazalniki 
rezultatov za ESS;

 ο obvezno poročanje 
o vseh skupnih 
kazalnikih za ESS

 ο obvezna rezerva za 
smotrnost poslovanja 
v višini 6 % sredstev, 
dodeljenih za ESRR, ESS in 
KS v okviru cilja „naložbe 
za rast in delovna mesta“;

 ο metodologijo za oceno 
smotrnosti določa uredba;

 ο izguba sredstev je mo-
goča v primeru velikega 
neuspeha pri doseganju 
mejnikov

 ο tematski predhodni 
pogoji;

 ο splošni predhodni 
pogoji;

 ο obvezne;
 ο možnost začasne 

ukinitve vmesnih 
plačil

2007–2013  ο tradicionalna 
intervencijska 
logika

 ο sredstva dodelje-
na kategorijam 
odhodkov, 
povezanim 
z lizbonsko strate-
gijo, po geografski 
upravičenosti

 ο kazalniki se upora-
bljajo v različni meri 
v različnih državah 
članicah;

 ο skupni kazalniki so 
določeni v smerni-
cah Komisije; o nji-
hovi uporabi se je 
Komisija z državami 
članicami dogovorila 
leta 2008, vendar 
uporaba ni obvezna

 ο 3-odstotna rezerva za 
smotrnost poslovanja za 
konvergenčni cilj in/ali cilj 
regionalne konkurenčnosti 
in zaposlovanja;

 ο vzpostavljena na pobudo 
države članice, ni obvezna;

 ο izguba sredstev ni mogoča

 ο ni izrecnih predho-
dnih pogojev

2000–2006  ο tradicionalna 
intervencijska 
logika

 ο osredotočenost na 
prednostne cilje, 
pobude Skup-
nosti in število 
prebivalcev, ki jih 
zajamejo sredstva

 ο kazalniki se upora-
bljajo v različni meri 
v različnih državah 
članicah;

 ο skupni kazalniki so 
določeni v smerni-
cah Komisije, vendar 
so navedeni kot 
primeri; ni spodbude 
k njihovi uporabi

 ο obvezna rezerva za 
smotrnost poslovanja 
v višini 4 % odobritev za 
prevzem obveznosti;

 ο metodologijo za oceno 
smotrnosti določajo 
države članice;

 ο izguba sredstev ni mogoča

 ο ni izrecnih predho-
dnih pogojev

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi pregleda veljavne zakonodaje in smernic Komisije.
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Strategija Evropa 2020, tematski cilji in tematska osredotočenost1
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ilo

ga
 II

Te
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sk
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ilj

Pr
io

rit
et

e 
in

 ci
lji

1. Razvoj
V raziskave in razvoj ter sektor inovacij je treba vložiti 3 % BDP EU (javnih in zasebnih sredstev skupaj).

2. Izobraževanje
Zmanjšanje osipa pod 10 %; 
vsaj 40 % prebivalstva v starosti od 30 do 34 let z dokončano terciarno izobrazbo. 

3. Podnebne spremembe in energetska trajnost 
Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990;
povečanje deleža energije iz obnovljivih virov v končni porabi energije na 20 %; 
20-odstotno izboljšanje energetske učinkovitosti.

4. Zaposlovanje
75-odstotna stopnja zaposlenosti v starostni skupini 20–64 let.

5. Boj proti revščini in socialni izključenosti 
Zmanjšanje števila ljudi, ki sta jih prizadeli ali jih ogrožata revščina in socialna izključenost,
za vsaj 20 milijonov.

Vključujoča rast

TO 8 – spodbujanje trajnostne-
ga in kakovostnega zaposlova-
nja ter podpora mobilnosti 
delovne sile

TO 9 – spodbujanje socialnega 
vključevanja ter boj proti 
revščini in diskriminaciji

TO 10 – naložbe
v izobraževanje, usposabljanje 
in poklicno usposabljanje za 
spretnosti in vseživljenjsko 
učenje

TO 11 – izboljšanje institucio-
nalnih zmogljivosti javnih 
organov in deležnikov ter 
učinkovita javna uprava

Trajnostna rast

TO 4 – podpora prehodu na 
nizkoogljično gospodarstvo 
v vseh sektorjih

TO 5 – spodbujanje 
prilagajanja podnebnim 
spremembam, preprečevanje 
in obvladovanje tveganj

TO 6 – ohranjanje in varstvo 
okolja ter spodbujanje 
učinkovite rabe virov

TO 7 – spodbujanje 
trajnostnega prometa in 
odprava ozkih grl
v ključnih omrežnih 
infrastrukturah

Pametna rast

TO 1 – krepitev raziskav, 
tehnološkega razvoja in 
inovacij

TO 2 – povečanje dostopa do 
informacijskih in komunikacij-
skih tehnologij (IKT) ter 
njihove uporabe in kakovosti 
(cilj širokopasovne povezave)

TO 3 – povečanje konkurenč-
nosti malih in srednjih podjetij 
(MSP)

1  Dodelitev tematskih ciljev prednostnim področjem strategije Evropa 2020 „pametna, trajnostna in vključujoča rast“ ni določena v uredbah. 
Komisija jo je uvedla v več dokumentih, ki jih je objavila od leta 2014.
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Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi objave Komisije Panorama, Inforegio, št. 48, 2013.
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TO  8

Regije v prehodu

12 % 50 %

15 % 60 %

20 % 80 %

TO4

PODPORA IZ ESS

PODPORA IZ KS

TO 1

TO 2 TO 3

TO 8

TO 9
TO 10

TO 4 TO 11

TO 5 TO 6

TO 7

glavne prioritete
ESRR

glavne prio
rite

te 

ESS

PO
DPORA IZ ESRR

Manj razvite regije

Bolj razvite regije

TO 1–4

TO4 TO 1–4

TO4 TO 1–4

70 %

80 %

60 %20 %

20 %

20 %

TO9 največ 5 prednostnih naložb

TO9

TO9

največ 5 prednostnih naložb

največ 5 prednostnih naložb

Osredotočenost na največ 5 naložbenih prioritet (IP) v okviru tematskih 
ciljev in 20-odstotna osredotočenost na socialno vključenost, boj proti 
revščini in diskriminaciji v vsaki državi.

Za Evropski socialni sklad
Naložbe se morajo osredotočati na vsaj 2 od 4 glavnih prioritet s posebej 
dodeljenimi sredstvi za nizkoogljično gospodarstvo (TO4).

Za Evropski sklad za regionalni razvoj

Strategija Evropa 2020, tematski cilji in tematska osredotočenost
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Struktura kohezijske politike
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I
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Vir: Evropsko računsko sodišče.

Naložbene prioritete so posebne dejavnosti, ki jih je treba razviti v okviru vsakega tematskega cilja. Biti mo-
rajo osnova za opredelitev posebnih ciljev. Naložbene prioritete tematskih ciljev, ki so bili preučeni v tej reviziji, 
so:

Pr
ilo

ga
 II

I

 
(b)

 (a)

TO1: „krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij z:

aktivno in zdravo staranje.(vi)

prilagajanje delavcev, podjetij in podjetnikov na spremembe;(v)

enakost med moškimi in ženskami na vseh področjih,
tudi pri dostopu do zaposlitve, poklicnem napredovanju, 
usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja in 
spodbujanju enakega plačila za enako delo;

(iv)

samozaposlovanje, podjetništvo in ustanavljanje podjetij, 
vključno z inovativnimi mikro, malimi in srednjimi podjetji;

(iii)

trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, 
ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, 
vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, 
in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek 
izvajanja jamstva za mlade;

(ii)

dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne 
osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami,
ki so oddaljene od trga dela, tudi prek lokalnih pobud za 
zaposlovanje in spodbujanje mobilnosti delavcev.

(i)

TO8: „spodbujanje trajnostnega in kakovostnega 
zaposlovanja ter podpora mobilnosti delovne sile“:

izboljšanjem infrastrukture za raziskave in inovacije ter 
zmogljivosti za razvoj odličnosti na področju raziskav in 
inovacij ter spodbujanjem kompetenčnih centrov, zlasti 
tistih v evropskem interesu;

spodbujanjem naložb podjetij v raziskave in inovacije ter 
vzpostavljanjem povezav in sinergij med podjetji, centri 
za raziskave in razvoj ter visokošolskim sektorjem, zlasti 
s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in 
storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških 
inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem 
povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij 
prek pametne specializacije ter podpiranjem 
tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov 
za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih 
proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje, zlasti na 
področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter 
razširjanja tehnologij za splošno rabo“.
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Kazalniki strateških rezultatov – analiza partnerskih sporazumov za pet zajetih 
držav članic

(a) za tematski cilj 1

Država Glavni kazalnik rezultatov v partnerskem 
sporazumu

Izhodiščna 
vrednost (leto)

Vmesni 
cilj (2020)

Dodelitve EU iz 
skladov ESI v EUR 

(od tega ESRR)

Prispevek EU 
k ciljni vrednosti

ES odhodki za raziskave in razvoj v razmerju do BDP (GERD) 1,3 % (2012) 2,00 %

4 653 741 999 
(4 424 158 787)

ni relevantno

ES poraba za raziskave in razvoj, ki jo financira zasebni 
sektor 45,6 % (2012) 60,0 % ni relevantno

ES podjetja, ki uvajajo tehnološke inovacije, v razmerju do 
vseh aktivnih podjetij z 10 ali več zaposlenimi

13,22 % 
(2010–2012) 25,00 % ni relevantno

IE povečanje števila industrijskih partnerjev, ki sodelujejo 
s financiranimi centri za strateške raziskave v regijah ni relevantno ni relevantno

186 992 153 
(142 000 000)

ni relevantno

IE povečanje števila dovoljenj kot posledica raziskav v regiji 
Southern and Eastern ni relevantno ni relevantno ni relevantno

IE
število MSP, ki so stranke agencije Enterprise Ireland 
v regiji Border, Midland and Western in porabijo več kot 
100 000 EUR letno za raziskave in razvoj

ni relevantno ni relevantno ni relevantno

HR odhodki za raziskave in razvoj v razmerju do BDP (GERD) 0,75 % (2012) 1,40 % 690 292 165 
(664 792 165) ni relevantno

PL odhodki za raziskave in razvoj v razmerju do BDP (GERD) 0,90 % (2012) 1,70 %
8 436 055 741 

(8 351 428 665)

26 %

PL odhodki podjetniškega sektorja za raziskave in razvoj 
v razmerju do BDP 0,30 % (2012) 0,80 % 30 %

RO odhodki za raziskave in razvoj v razmerju do BDP (GERD) 0,49 % (2012) 2,00 % 1 061 811 455 
(973 404 255) ni relevantno

1 Sklic se nanaša na kazalnike rezultatov v operativnih programih.
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(b) za tematski cilj 8

Država Kazalnik rezultatov v partnerskem sporazumu Izhodiščna 
vrednost (leto)

Vmesni 
cilj (2020)

Dodelitve EU iz 
skladov ESI v EUR 

(od tega ESRR, 
ESS, YEI)

Prispevek EU 
k ciljni vrednosti

ES povečanje stopnje zaposlenosti v starostni skupini 
20–64 let 59,3 % (2012) 74 %

4 195 708 141 
(3 645 694 060)

ni relevantno

ES stopnja brezposelnosti mladih 55,7 % (2013) znižati izhodiščno 
vrednost ni relevantno

ES stopnja brezposelnosti manj kvalificiranih delavcev 34 % (2012) znižati izhodiščno 
vrednost ni relevantno

ES delež srednje in visokokvalificiranih zaposlitev v razmer-
ju do skupne stopnje zaposlenosti 78,97 % (2012) zvišati izhodiščno 

vrednost ni relevantno

IE
brezposelni in drugi iskalci zaposlitve, vključno z dol-
gotrajno brezposelnimi in mladimi brezposelnimi, se 
zaposlijo ali vključijo v izobraževanje ali usposabljanje

ni relevantno ni relevantno
307 325 622 

(299 075 622)

ni relevantno

IE
več mladih do 25. leta starosti, zlasti tistih, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, se vključi 
v izobraževanje, usposabljanje ali se zaposli

ni relevantno ni relevantno ni relevantno

HR povečanje stopnje zaposlenosti v starostni skupini 
20–64 let 55,4 % (2013) 62,9 % 680 687 318 

(532 933 273) ni relevantno

PL povečanje stopnje zaposlenosti v starostni skupini 
20–64 let (M/Ž)

57,6 % Ž (2013)
72,1 % M (2013)

62,3 % Ž
79,8 % M

5 796 315 058 
(5 450 532 063)

5 %
3,2 %

PL povečanje stopnje zaposlenosti v starostni skupini 
55–64 let (M/Ž)

31,0 % Ž (2013)
51,3 % M (2013)

34,5 % Ž
64,4 % M

4,7 %
1,6 %

PL povečanje stopnje zaposlenosti na podeželju na 53,3 % 50,3 % (2013) 53,3 % 6,2 %

RO povečanje stopnje zaposlenosti v starostni skupini 
20–64 let 63,8 % (2012) 70 % 2 334 594 271 

(1 770 988 630) ni relevantno

Vir: Evropsko računsko sodišče.
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Komisije

Povzetek

IV
Komisija se sklicuje na svoj odgovor v odstavku 55.

Skupni odgovor Komisije na odstavka VII in VIII:
Komisija ugotavlja, da kazalniki smotrnosti za rezultate za programa ESRR in ESS niso namenjeni združevanju na 
ravni EU. Ti posebni kazalniki so primerni za določanje ciljev in poročanje o smotrnosti v zvezi s cilji, skupni kazalniki 
pa omogočajo poročanje o dosežkih na podlagi predhodno določenih kategorij, ki odražajo pogosto uporabljene 
naložbe po vsej EU. Kazalniki izložkov za posamezne programe se nanašajo na fizične izdelke, ki omogočajo razu-
mevanje sprememb, doseženih z intervencijami, ki jih EU financira v okviru programov. Te intervencije so prilago-
jene za odpravo razvojnih zastojev, značilnih za posamezne kraje. Te morajo biti nedvomno specifične za regijo in 
predvidene ukrepe.

VIII
Komisija se sklicuje na svoje odgovore v odstavkih 90, 91, 110, 112, 131 in 134 ter okviru 13.

IX
Prva alinea: Komisija se sklicuje na svoj odgovor v priporočilu 2.

Druga alinea: Komisija se sklicuje na svoj odgovor v priporočilu 5.

Tretja alinea: Komisija se sklicuje na svoj odgovor v priporočilu 4.

X
Prva alinea: Komisija se sklicuje na svoj odgovor v priporočilu 1.

Druga alinea: Komisija se sklicuje na svoj odgovor v priporočilu 2.

Tretja alinea: Komisija se sklicuje na svoj odgovor v priporočilu 3.

Četrta alinea: Komisija se sklicuje na svoj odgovor v priporočilu 4.

Peta alinea: Komisija se sklicuje na svoj odgovor v priporočilu 5.

Šesta alinea: Komisija se sklicuje na svoj odgovor v priporočilu 6.



Odgovori Komisije 94

Opažanja

36
Predlog Komisije za obdobje 2014–2020 je bil predstavljen malce pozneje kot predlog za obdobje 2007–2013. Glavna 
razloga za zamudo pri začetku veljavnosti uredbe sta bila večja zapletenost zakonodajnih pogajanj (okrepljena 
vloga EP, predlog, ki je zajemal pet skladov) in dejstvo, da sta sozakonodajalca uredbo o večletnem finančnem 
okviru sprejela šele decembra 2013. Sektorske zakonodaje ne bi bilo mogoče sprejeti pred tem, tudi če bi Komisija 
prej predstavila svoje predloge.

37
Komisija je dala prednost sprejetju sekundarne zakonodaje skladno s potrebami cikla načrtovanja programov. 
Sekundarna zakonodaja, potrebna za sprejetje partnerskih sporazumov oziroma operativnih programov in za vzpo-
stavitev osnovnih struktur za izvajanje, je bila sprejeta do marca 2014, do januarja 2015 pa so bili sprejeti akti, ki so 
zagotavljali poglavitna pravila za izvajanje. Dejstvo, da je bil pravni okvir dokončan šele januarja 2016, ni vplivalo na 
začetek načrtovanja programov.

Poleg tega so hkrati z zakonodajnimi pogajanji potekali postopki priprave in posvetovanja z državami članicami, da 
se omogoči pravočasno sprejetje sekundarne zakonodaje.

49
Komisija ugotavlja, da je mogoče njeno uspešnost pri pogajanjih in sprejemanju programov glede na prejšnje 
programsko obdobje ugotavljati tudi s primerjanjem prvih 12 mesecev po sprejetju pravnega okvira. Na podlagi 
dvanajstmesečnega obdobja od sprejetja ustreznih zakonodajnih svežnjev v obeh obdobjih bi dobili natančnejši 
vpogled v stanje. To bi pomenilo, da je bilo v obdobju 2014–2020 v prvih dvanajstih mesecih po sprejetju uredbe 
sprejetih 40 % operativnih programov, v istem časovnem okviru programskega obdobja 2007–2013 pa je bilo spreje-
tih 6 % operativnih programov.

52
Komisija ugotavlja, da 703 dnevi, ki jih je izpostavilo Sodišče, vključujejo neformalno predložitev operativnega pro-
grama, kar ni skladno z zahtevami uredbe o skupnih določbah.

53
Komisija ugotavlja, da so zaradi potrebe po številnih opažanjih nastale nekatere zamude. Poleg tega se Španija ni 
strinjala s tem, da bi opažanja predložila v angleščini, kar je povzročilo zamudo pri njihovi predložitvi španskim 
organom. Pri Poljski so zamude pri pošiljanju opažanj nastale zaradi potekajočih pogajanj o partnerskem spora-
zumu. Ker so bili operativni programi predloženi pred sprejetjem partnerskega sporazuma, so morala biti opažanja 
usklajena in skladna s sprejetim partnerskim sporazumom.



Odgovori Komisije 95

55
Komisija ugotavlja, da je bilo v predpisanem roku (tj. 6 mesecev za operativne programe in 4 mesece za partner-
ske sporazume) sprejetih 100 % partnerskih sporazumov in 99 % operativnih programov. Komisija je potrebovala 
povprečno 107 dni/3,6 meseca za sprejetje operativnega programa in povprečno 81 dni za sprejetje partnerskega 
sporazuma (ob upoštevanju postopka „ustavitve ure“ skladno s členom 3 uredbe o skupnih določbah).

Glej tudi odgovor Komisije v odstavku 52.

Tretja alinea: Glede na gospodarski pomen dodeljevanja sredstev v okviru kohezijske politike Komisija kakovost pro-
gramov jemlje zelo resno, poleg tega je vzpostavila postopke za zagotovitev posvetovanja vseh zadevnih služb, da 
bi se tako združilo vse razpoložljivo strokovno znanje za zagotavljanje kakovosti programov, kar omogoča učinko-
vito porabo proračuna EU.

62
Z informacijskimi orodji na ravni Komisije bo omogočeno spremljanje izpolnjevanja zahtev glede finančne osredoto-
čenosti, vključno z dodatnimi informacijami, ki se zahtevajo od zadevnih držav članic zunaj partnerskega sporazuma 
in operativnih programov.

66
Komisija je med pogajanji preverila, ali so imela priporočila za posamezne države prednost v partnerskih sporaz-
umih in pri specifičnih ciljih operativnih programov. Vendar ni nobene regulativne zahteve, da bi bila na podlagi 
priporočil za posamezne države dodeljena specifična sredstva.

74
Komisija ugotavlja, da navedene zahteve veljajo za vse države članice. Kakovost informacij je odvisna od zaneslji-
vosti sistemov za spremljanje, za katere so odgovorne.

75
Komisija v zvezi z irskim partnerskim sporazumom ugotavlja, da je skladen z zahtevami iz uredbe, kar zadeva povze-
tek glavnih želenih rezultatov, in da so v operativnih programih navedene potrebne podrobnosti.

76
Kar zadeva irski partnerski sporazum, je v njem pogosto sklicevanje na irske ciljne vrednosti, vključno v uvodu na 
strani 10, glavni želeni rezultati pa ne vključujejo specifičnega sklicevanja na cilje strategije Evropa 2020. Te ciljne 
vrednosti so vplivale tudi na pripravo operativnih programov. Oba operativna programa se pogosto sklicujeta tako 
na strategijo Evropa 2020 kot na irske ciljne vrednosti.



Odgovori Komisije 96

86
Prva alinea: Komisija v zvezi z regionalnim operativnim programom za ESRR „Andaluzija“, za tematski cilj 8, meni, 
da so andaluzijski organi med pogajanjem o OPERATIVNEM PROGRAMU poleg informacij, vključenih v program 
in partnerski sporazum, podali dovolj pojasnil glede nujnosti vlaganja v infrastrukturo in opremo za zavod za 
zaposlovanje.

Druga alinea: Komisija glede Romunije ugotavlja, da zelo velika večina ciljev ni bila opredeljena preširoko. Komisija 
meni, da imajo posebni cilji določen niz kazalnikov izložkov in rezultatov. V zvezi s Španijo so cilji operativnega pro-
grama podrobneje določeni v nacionalnih in regionalnih strategijah za pametno specializacijo in večletnem načrtu 
za pripravo proračuna in določitev prednostnih naložb v raziskovalne infrastrukture, na katere se nanaša operativni 
program.

87
Komisija ugotavlja, da je v zvezi s Poljsko prednostna os IV, socialne inovacije in mednarodno sodelovanje, jasno 
razdeljena na vrste ukrepov, opredeljenih za dva posebna cilja: mikro in makro socialne inovacije in nadnacionalna 
mobilnost.

Vse te vrste projektov naj bi prispevale k:

– novim zamislim in rešitvam politik, ki jih je treba pripraviti, preizkusiti in izvajati bodisi na lokalni/nižji bodisi na 
nacionalni ravni;

– programom mobilnosti za upravičenost posameznikov v okviru intervencije operativnega programa znanje, 
izobraževanje in razvoj.

Komisija glede Španije ugotavlja zanemarljiv obseg dodelitve sredstev za prednostne osi 6A, 6B, 6C in 6D (7 milijo-
nov EUR oziroma 0,33 % za operativni program, s skupno dodelitvijo 2,1 milijarde EUR). Poleg tega je treba opozoriti, 
da so dejavnosti na teh prednostnih oseh dejansko dopolnilne glede na tiste, razvite na prednostni osi 1, ki zajema 
tematski cilj 8 „zaposlovanje“ z lastnim posebnim ciljem 8.3.1. Te prednostne osi razvijajo le element „socialnih ino-
vacij“ glavnih ukrepov, financiranih v okviru posebnega cilja. Zato jih ni mogoče obravnavati kot samostojni ukrep.

90
Komisija ugotavlja, da je poglavitni element kohezijske politike ta, da so dodeljena sredstva višja za manj razvite 
regije in da se v skladu s tem izvaja poročanje, tj. glede na kategorijo regije.

91
Komisija se sklicuje na svoj odgovor v odstavku 90.

Komisija ugotavlja, da morajo vse države članice poročati o vseh skupnih kazalnikih za ESS, saj zagotavljajo zelo 
pomembne informacije, vendar jim zanje ni treba postaviti ciljev.

Zahteve o poročanju iz uredbe o skupnih določbah so bile opredeljene v soglasju z državami članicami. Organi 
upravljanja o večini teh kazalnikov po potrebi že poročajo.

Kazalniki iz okvira smotrnosti poslovanja (tabela 6 v operativnem programu) so podskupina kazalnikov programa 
(tabeli 4 in 5). Ne pomenijo nobenega dodatnega bremena pri poročanju.
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101
Komisija ugotavlja, da je dejstvo, da države članice uporabljajo različne pristope, odsev tematskega in regionalnega 
značaja ukrepov kohezijske politike.

104
Komisija ugotavlja, da se v skladu z uredbo po potrebi uporabljajo skupni kazalniki izložkov. Usmerjenost v rezultate 
državam članicam omogoča, da določijo kazalnike, ki jih bodo uporabljale, na podlagi oblikovanja posebnega cilja 
in določitve ukrepov, katerih izvedbo načrtujejo. Kazalnikov, ki se uporabljajo v 40 % do 90 % operativnih progra-
mov, ni mogoče šteti za „omejeni obseg“.

Okvir 9: Primer relevantnega skupnega kazalnika izložkov, ki ni bil uporabljen (Španija)
Komisija ugotavlja, da tematski cilj 1 zajema zelo raznovrstne prednostne naložbe, kar zagotavlja več kot kazal-
nike smotrnosti pod tem naslovom. Komisija bi želela opozoriti na intervencijsko logiko sedanjega programskega 
obdobja, pri čemer je mogoče specifični cilj, ki vključuje želeno spremembo/rezultat, doseči z različnimi ukrepi, 
ki jih je treba preoblikovati v različne ustrezne kazalnike smotrnosti. V španskem primeru sta bila relevantna tako 
kazalnik CO01 kot CO29. Država članica se je odločila – tudi zaradi neširjenja kazalnikov –, da omeji uporabljene 
relevantne kazalnike na združenega, CO01.

110
Komisija ugotavlja, da je koncept kazalnikov rezultatov dejansko drugačen v uredbi o ESS in uredbi o ESRR pred-
vsem zaradi različnih ciljev in pričakovanih rezultatov obeh skladov. Zato vseh kazalnikov ni mogoče združiti po 
skladih.

Komisija preučuje možnost, da bi zagotovila uskladitev teh konceptov v okviru razprav po letu 2020.

111
Odgovori Komisije na poglavje 3 letnega poročila za leto 2015, na katero se sklicuje Sodišče, se nanašajo tudi na 
dejstvo, da so bili pred sprejetjem raznih uredb o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, sprejete 
smernice za boljše pravno urejanje (maj 2015). Poleg tega je vsebina teh uredb rezultat političnega pogajanja med 
sozakonodajalcema, posledica česar so nekatere neskladnosti.

Od sprejetja smernic za boljše pravno urejanje bi se morala terminologija boljšega pravnega urejanja dosledno upo-
rabljati pri spremljanju in vrednotenju vseh programov. Dosledne uporabe izrazov v vsej zakonodaji pa kratkoročno 
morebiti ne bo mogoče doseči.

112
Komisija ugotavlja, da kazalniki smotrnosti za rezultate za programa ESRR in ESS niso namenjeni združevanju na 
ravni EU. Ti posebni kazalniki so primerni za določanje ciljev in poročanje o smotrnosti v zvezi s cilji, skupni kazalniki 
pa omogočajo poročanje o dosežkih na podlagi predhodno določenih kategorij.

ESRR ne vključuje skupnih kazalnikov za rezultate, saj je rezultat „nekaj,kar naj bi se spremenilo s prispevkom zasno-
vanih intervencij“. Različni dejavniki lahko usmerijo pričakovani rezultat proti želeni spremembi ali proč od nje. Za 
boljšo predstavitev specifičnega konteksta, v katerem potekajo intervencije, države članice vzpostavljajo specifični 
kazalnik za rezultate, ki upošteva vse te parametre.
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115
Komisija ugotavlja, da dejansko ni treba, da bi operativni program opredelil cilje za vse skupne kazalnike. Zato niso 
vsi v operativnem programu. Vendar je treba o njih poročati za vse prednostne naložbe.

124
Kot je navedeno v dokumentu Guidance document on Monitoring and evaluation (smernice o spremljanju in vred-
notenju ESRR), se kazalniki rezultatov v ESRR nanašajo na specifično razsežnost dobrobiti in napredka za ljudi, ki 
je vzrok za ukrep politike in se nanaša na vse potencialne upravičence. V nasprotju s kazalniki izložkov se kazalniki 
rezultatov ne nanašajo izključno in le na naložbe ESRR. Naložba ESRR bo verjetno pomembno prispevala k pred-
videni spremembi, ob tem pa bodo imeli učinek tudi drugi zunanji dejavniki – zunaj nadzora, ki ga izvaja organ 
upravljanja, in včasih celo zunaj nadzora, ki ga izvajajo nacionalni in/ali regionalni organi.

127
Komisija ugotavlja, da je treba podatke o kazalnikih dolgoročnejših rezultatov zbirati na podlagi reprezentativnega 
vzorca in torej ne za vse udeležence (glej Prilogo I k uredbi o ESS).

128
Komisija poudarja, da ocena neto učinkov presega področje spremljanja in je predmet vrednotenja, ki ga izvajajo 
organi upravljanja. Organi upravljanja morajo vsaj enkrat oceniti vpliv posameznega specifičnega cilja. Komisija 
intenzivno spodbuja izvajanje ocenjevanja vpliva nasprotnih dejstev z ocenjevanjem neto učinkov ESS, kar je 
mogoče na podlagi zbiranja in shranjevanja posameznih podatkov o udeležencih.

130
Komisija ugotavlja, da obstajajo različne zahteve glede informacij, vendar to ni nujno razlog za popolnoma dru-
gačne sisteme spremljanja smotrnosti.

131
Komisija ugotavlja, da programi ESRR zajemajo zelo različne naložbene teme in delujejo v heterogenih socialnih, 
ekonomskih in geografskih kontekstih. Poudarek pri novem pristopu za obdobje 2014–2020, usmerjenem v rezul-
tate, je na jasnejši opredelitvi ciljev politike, razjasnjenih v zadevnih uredbah za posamezne sklade. Skupni kazalniki 
za izložke ESRR v zvezi z informacijami o smotrnosti zajemajo najpogosteje uporabljene ukrepe za zagotavljanje 
smiselnega združevanja na ravni EU. Vendar ne zadoščajo za to, da bi zajeli kompleksnost in raznovrstnost ukrepov, 
ki jih države članice izvajajo po vsej EU. Zato so države članice poleg skupnih kazalnikov izrecno izbrale kazalnike 
za posamezne programe (kazalnike bodisi izložkov bodisi rezultatov), da bi se tako upošteval posebni kontekst, 
v katerem delujejo programi. V številnih primerih so na voljo ustrezne informacije, zbirajo pa se predvsem po načelu 
od spodaj navzgor.



Odgovori Komisije 99

132
Glej odgovor Komisije v odstavku 131.

134
Komisija meni, da enoten pristop za vse pri pripravi proračuna na podlagi smotrnosti ni izvedljiv niti praktičen, 
skladno s strokovno raziskavo, iz katere izhaja, da ni najboljšega načina izvajanja priprave proračuna na podlagi 
smotrnosti. Praksa kaže, da poskusi izvajanja togega pristopa vodijo v birokratsko preverjanje na podlagi kontrol-
nega seznama, ne prispevajo pa k dejanskemu orodju za upravljanje proračuna.

Glej tudi odgovor Komisije na okvir 13.

V zvezi z možnimi vzroki za razlike v stroških na enoto pri gradnji avtocest med državami članicami, na katere se skli-
cuje Sodišče, je Komisija v prejšnjem navedenem poročilu ugotovila,1 da „se običajno pri napovedih povpraševanja 
in s tem ustreznih stroškov uporabe upošteva zelo specifičen kontekst regij […] Tehnično zahtevnejše ceste imajo 
višje stroške na kilometer kot druge ceste.. Ta analiza je tudi močno odvisna od geografskih okoliščin, v katerih so 
bile zgrajene revidirane ceste.“

Komisija se je v zvezi s tem strinjala, da bo še naprej izvajala nadaljnje študije glede stroškov na enoto.

Okvir 13: Priprava proračuna na podlagi smotrnosti
OECD* je pripravo proračuna na podlagi smotrnosti opredelila kot pripravo proračuna, pri čemer se dodeljena 
finančna sredstva povežejo z merljivimi rezultati. Obstajajo tri širše vrste: predstavitvena priprava proračuna na 
podlagi smotrnosti, priprava proračuna na podlagi informacij o smotrnosti in neposredna priprava proračuna na 
podlagi smotrnosti. * Glej spletišče OECD na naslovu: http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetoffici-
alsnetworkonperformanceandresults.htm. Komisija tesno sodeluje z OECD v okviru prizadevanj za proračun EU, 
osredotočen na rezultate, za uvedbo praktičnih izboljšav v obstoječem okviru smotrnosti poslovanja programov, 
vzpostavljenim z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2014–2020.

Informacije o smotrnosti niso in ne bi smele biti edini element, na podlagi katerega se sprejemajo odločitve o prora-
čunu, in zato je običajno, da se upoštevajo tudi druge informacije.

Proračun EU je proračun na podlagi smotrnosti in proračunskemu organu omogoča, da v postopku priprave prora-
čuna upošteva informacije o smotrnosti, tako da zagotavlja informacije o ciljih programov in napredku pri njihovem 
doseganju (tj. kaj je narejeno ali kaj se pričakuje, da bo narejeno s sredstvi, dodeljenimi posameznemu programu) 
v programskih izjavah, priloženih osnutku proračuna. Izrecno povezovanje posameznega povečanja virov s poveča-
njem izložkov ali drugih rezultatov na proračunski ravni se v praksi redko uporablja, če pa se, pa samo v posebnih 
primerih (Svetovna banka, OECD). Neposredni pristop k pripravi proračuna, pri čemer se vsako povečanje/zmanjša-
nje virov povezuje s povečanjem/zmanjšanjem izložkov ali drugih rezultatov, se ne šteje za izvedljivega ali primer-
nega na ravni proračuna EU pri posameznih programih in načinih upravljanja.

1 Skupni odgovor Komisije na odstavka 32 in 33 v Posebnem poročilu št. 5/2013 „Ali so sredstva kohezijske politike EU za ceste dobro porabljena?“.

http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
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Zaključki in priporočila

136
Komisija ugotavlja, da je podatke, ki jih države članice zagotavljajo o vseh skupnih kazalnikih izložkov, za ESS pa 
tudi o skupnih kazalnikih rezultatov, mogoče združevati in da se bodo združevali po skladih na ravni EU, Komisija 
pa vsako leto EP, Svetu, EESO in Odboru regij zagotovi zbirno poročilo. Prvo poročilo je bilo sprejeto 20. 12. 2016 
(COM(2016) 812). Poleg tega so javno dostopni podrobnejši podatki in so na voljo na odprti podatkovni platformi2.

Komisija meni, da skupni kazalniki – kot sta jih sprejela sozakonodajalca v uredbah za posamezni sklad – zagota-
vljajo podatke, potrebne, da se lahko proračunskemu organu in evropskim državljanom pokaže, kaj dosegajo skladi 
ESI in da je proračun EU osredotočen na rezultate in doseganje rezultatov.

137
Komisija ugotavlja, da sta sozakonodajalca uredbo o večletnem finančnem okviru sprejela šele decembra 2013. Sek-
torske zakonodaje ne bi bilo mogoče sprejeti pred tem, tudi če bi Komisija prej pripravila svoj predlog.

Komisija poudarja, da je treba upoštevati še en dejavnik, in sicer da morata splošna pravila o skladih (tj. CPR) zdaj 
sprejeti še Svet in EP.

Komisija je dala prednost sprejetju sekundarne zakonodaje, skladno s potrebami cikla načrtovanja programov. 
Sekundarna zakonodaja, potrebna za sprejetje partnerskih sporazumov oziroma operativnih programov in za vzpo-
stavitev osnovnih struktur za izvrševanje, je bila sprejeta do marca 2014 (države članice so prve osnutke obravna-
vale leta 2013), do januarja 2015 pa so ji sledili akti, ki so zagotovili poglavitna pravila za izvajanje. Dejstvo, da je bil 
pravni okvir dokončan šele januarja 2016, ni vplivalo na začetek načrtovanja programov.

138
Komisija v zvezi s smernicami opozarja, da je pred sprejetjem in začetkom veljavnosti osnovnih aktov o njih že raz-
pravljala strokovna skupina za delegirane in izvedbene akte. Jasno je, da lahko Komisija smernice dokonča šele, ko 
sozakonodajalca uskladita in sprejmeta zakonodajni okvir. Glej odgovor Komisije v odstavku 37.

2 https://cohesiondata.ec.europa.eu/

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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140
Komisija ugotavlja, da je bilo celotno obdobje priprave programov precej krajše kot za obdobje 2007–2013. Več 
podrobnejših statističnih podatkov je na voljo v odstavkih 49, 52, 53 in 55.

141
Komisija se sklicuje na svoj odgovor v odstavku 55.

Priporočilo 1
Komisija sprejema to priporočilo; pravočasna predstavitev zakonodajnih predlogov za kohezijsko politiko je za 
Komisijo prednostna naloga. Vendar je čas odvisen od sprejetja predloga uredbe o večletnem finančnem okviru. 
Komisija mora skladno s členom 25 uredbe o večletnem finančnem okviru3 do 1. januarja 2018 predložiti predlog 
za večletni finančni okvir za obdobje po letu 2020. Predlog Komisije za zakonodajni sveženj o kohezijski politiki za 
obdobje po letu 2020 bo predložen naknadno.

Komisija bo tesno sodelovala s sozakonodajalcema, da bi se zakonodajni okvir pravočasno sprejel in začel pravo-
časno veljati.

143
Komisija je vzpostavila sistem za spremljanje tematske osredotočenosti na podlagi podatkov iz operativnih progra-
mov, skupaj z dodatnimi informacijami od zadevnih držav članic, prepričana je, da to zadostuje za ugotavljanje, ali 
so izpolnjene zahteve glede tematske osredotočenosti.

Več podrobnosti je v odgovoru Komisije v odstavku 62.

Priporočilo 2

a)
Komisija se seznani s priporočilom, ki je naslovljeno na države članice.

b)
Komisija sprejema priporočilo. Komisija poudarja, da se skladnost z zahtevami glede tematske osredotočenosti pre-
verja ob sprejetju/spremembi operativnega programa. Med izvajanjem se skladnost spremlja na podlagi podatkov, 
ki jih države članice zagotavljajo v letnem poročilu o izvajanju.

144
Komisija se sklicuje na svoja odgovora v odstavkih 75 in 76.

145
Komisija se sklicuje na svoja odgovora v odstavkih 86 in 87.

3 Uredba (EU, Euratom) št. 1311/2013.
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146
Komisija ugotavlja, da je kohezijska politika krajevno usmerjeni instrument, ki zagotavlja prilagojene rešitve za spe-
cifične potrebe in izzive držav članic in regij. Zato so bile zahteve glede poročanja določene v soglasju z državami 
članicami, da zadovoljivo izražajo specifičen kontekst posameznega operativnega programa ter omogočajo smi-
selno poročanje in vrednotenje. Več podrobnosti je na voljo v odgovorih Komisije v odstavkih 90 in 91.

147
Komisija ugotavlja, da čeprav finančne informacije v ESRR dejansko niso formalno usklajene s tistimi o smotrnosti, 
države članice te informacije imajo in si jih lahko priložnostno izmenjujejo.

Komisija poudarja, da bodo te informacije skoraj zagotovo na voljo za programe za ocenjevanje vpliva na programe 
v obdobju in za proučevanje stroškovne uspešnosti in stroškovne učinkovitosti intervencij.

148
Komisija se sklicuje na svoj odgovor v odstavku 104.

149
Komisija proučuje možnost, da bi zagotovila uskladitev teh konceptov v okviru razprav za obdobje po letu 2020. Za 
nadaljnjo analizo glej tudi odgovore Komisije v odstavkih od 110 do 112.

150
Komisija ugotavlja, da so bile za določitev lastnega pristopa k razdelitvi po kategorijah regij odgovorne države čla-
nice, zaradi česar so mogoče razlike v metodologiji. Zagotovljene so bile smernice, da bi se olajšala pravilna izvedba 
te razdelitve. Glej odgovor Komisije v odstavku 101.

Priporočilo 3
Komisija delno sprejema to priporočilo.

Komisija se strinja, da bo proučila možnosti za skladno terminologijo v zvezi s smotrnostjo v finančni uredbi in 
v sektorskih pravnih podlagah za obdobje po letu 2020. Vendar Komisija v tej fazi ne more sprejeti nobene posebne 
zaveze glede zakonodajnih predlogov za obdobje po letu 2020.

Priporočilo 4
Komisija sprejema to priporočilo, ki bo izvedeno ob pripravi predlogov za obdobje po letu 2020:

Komisija na podlagi podatkov za obdobje 2014–2020 proučuje možnost širše uporabe skupnih kazalnikov rezultatov 
in izložkov. Za določitev vpliva pa bo potrebno ocenjevanje (tako kot v preteklosti).

Komisija ugotavlja, da je priporočilo naslovljeno na države članice.
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151
Komisija se sklicuje na svoj odgovor v odstavku 124.

Priporočilo 5
Komisija sprejema priporočilo in ga bo še naprej izvajala, kot je navedeno spodaj:

Komisija še naprej razširja dobre ocenjevalne prakse.

Na podlagi partnerstva za ocenjevanje ESS in drugih dejavnosti, kot je podpora, ki jo nudi CRIE (Center za raziskave 
ocenjevanja vplivov), spodbuja uporabo ocenjevanja vpliva nasprotnih dejstev.

Poleg tega se ocenjevalna mreža REGIO od dva- do trikrat letno sestaja z državami članicami z namenom, med dru-
gim, razširjanja dobrih praks med svojimi članicami.

Komisija ob podpori službe za pomoč uporabnikom REGIO-EMPL Evaluation Help desk pomaga državam članicam 
pri posodabljanju njihovih načrtov ocenjevanja in pregledu ocenjevanja, ki ga izdelajo države članice (medsebojni 
strokovni pregled).

Komisija ugotavlja, da je priporočilo naslovljeno na države članice.

152
Komisija se sklicuje na svoja odgovora v odstavkih 130 in 131.

153
Komisija se sklicuje na svoja odgovora v odstavkih 130 in 131.

Priporočilo 6
Prva alinea: Komisija sprejema to priporočilo. Komisija v obdobju 2014–2020 povzetke letnih poročil AIR pošilja EP 
oziroma Svetu. Seznanjanje s politikami omogočajo tudi podatki o kazalnikih, ciljih in njihovem doseganju, ki so na 
voljo na odprti podatkovni platformi za sklade ESI. Komisija z državami članicami uporablja tudi ocenjevalno mrežo 
za spodbujanje izmenjave rezultatov dobre prakse in seznanjanje s politikami iz ocenjevanja.

Druga alinea: Komisija ne sprejema tega priporočila Računskega sodišča. Proračun EU temelji na smotrnosti, kar pro-
računskemu organu omogoča, da med proračunskim postopkom upošteva informacije o smotrnosti z zagotavlja-
njem informacij o ciljih programov in napredka pri njihovem doseganju (tj. kaj je doseženo oziroma katere dosežke 
se pričakuje s sredstvi, dodeljenimi za vsak program) v izjavah o programih, ki so priložene predlogu proračuna. 
Eksplicitna povezava vsakega povečanja sredstev s povečanjem izložkov ali drugih rezultatov na ravni proračuna se 
v praksi redko uporablja in še to le v posebnih primerih (Svetovna banka, OECD). Šteje se, da pristop k upravljanju 
proračuna, pri katerem je vsako povečanje/zmanjšanje sredstev neposredno povezano s povečanjem/zmanjšanjem 
izložkov ali drugih rezultatov, ni izvedljiv ali uporaben na ravni proračuna EU, pri programih in načinih upravljanja.





KAKO DO PUBLIKACIJ EVROPSKE UNIJE

Brezplačne publikacije:

•  en izvod: 
na spletni strani EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  več kot en izvod ter plakati in zemljevidi:  
pri predstavništvih Evropske unije (http://ec.europa.eu/represent_sl.htm), 
pri delegacijah v državah, ki niso članice EU (http://eeas.europa.eu/delegations/index_sl.htm),  
pri službi Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_sl.htm) ali  
s klicem na telefonsko številko 00 800 6 7 8 9 10 11 (brezplačna številka za celotno EU) (*).
(*)  Informacije so brezplačne, kakor tudi večina klicev (nekateri operaterji, telefonske govorilnice ali hoteli lahko klic zaračunajo).

Publikacije, ki so naprodaj:

• na spletni strani EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Dogodek Datum

Sprejetje revizijskega memoranduma / začetek revizije 11.11.2015

Osnutek poročila uradno poslan Komisiji (ali drugemu revidirancu) 15.12.2016

Sprejetje končnega poročila po razčiščevalnem postopku 8.2.2017

Prejeti uradni odgovori Komisije (ali drugega revidiranca) v vseh jezikih 30.3.2017



Partnerski sporazumi so strateški naložbeni načrti za 
države članice EU, v katerih so navedena nacionalna 
prednostna področja porabe sredstev iz evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov za programsko 
obdobje 2014–2020.
V tem poročilu Sodišče preučuje, ali so partnerski 
sporazumi, ki so jih podpisale Evropska komisija in države 
članice, pripomogli k uspešnejšemu usmerjanju sredstev 
v skupni višini 350 milijard EUR.

Ugotovilo je, da so Komisija in države članice kljub 
začetnim težavam sredstva bolj osredotočile na področje 
rasti in delovnih mest ter bolje opredelile potrebe po 
naložbah in jih uspešno preslikale v cilje in pričakovane 
rezultate. Določile so ukrepe za zadovoljevanje potreb in 
izložke za programe, vključene v sporazume. Vendar je 
bilo pripravljeno nepotrebno veliko kazalnikov smotrnosti, 
merjenje smotrnosti pa med skladi ni usklajeno. Sodišče 
daje Komisiji in državam članicam več priporočil za 
izboljšanje delovanja sporazumov.
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