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Sažetak
I Svrha je kohezijske politike Europske unije (EU) smanjiti nejednakosti među regijama

EU-a radi postizanja uravnoteženog gospodarskog, društvenog i teritorijalnog razvoja.
Za kohezijsku politiku izdvojeno je otprilike 350 milijardi eura, odnosno jedna trećina
proračuna EU-a za razdoblje 2014. – 2020.

II EU je u prošlosti obično stavljao naglasak na jamčenje toga da se proračunska

sredstva troše u skladu s relevantnim pravilima. Međutim, tijekom posljednjih nekoliko
godina EU radi na tome da se poveća usmjerenost na uspješnost kako bi se uporabom
financijskih sredstava EU-a ostvarile pozitivne promjene za građane. Sud je, u skladu s
odgovornošću da izvješćuje o dobrom financijskom upravljanju koja mu je povjerena
Ugovorom, znatno doprinio tom koraku naprijed.

III U tekuću raspravu o usmjerenosti na uspješnost u okviru kohezijske politike

uključeni su brojni dionici s različitim i katkad oprečnim stajalištima o tome što je
usmjerenost na uspješnost i kako bi je trebalo postići. Ovaj je informativni dokument
dragocjen izvor informacija za sve one koji su uključeni u rad na pronalasku odgovora
na složene političke i praktične izazove povezane s povećanjem usmjerenosti na
uspješnost u tekućem programskom razdoblju i u budućim razdobljima.

IV U ovom se informativnom dokumentu iznose stajališta Suda o načinu na koji se

razvijala usmjerenost na uspješnost, počevši od prethodnog programskog razdoblja pa
sve do prijedloga Komisije za razdoblje 2021. – 2027. Sud je pritom uzeo u obzir i
zakonodavni okvir i njegovu provedbu na razinama Komisije i država članica. U središtu
ovog pregleda nalazi se 14 vodećih načela za koja Sud smatra da imaju glavnu ulogu u
jamčenju usmjerenosti rashoda EU-a na uspješnost. Ta se načela odnose na cjelokupan
ciklus upravljanja politikom, počevši od faze strateškog planiranja preko provedbe pa
sve do faza izvješćivanja i evaluacije.

V Sud je na temelju brojnih revizija uspješnosti koje je proveo u području kohezije

(69 izvješća), kao i pregleda informacija iz drugih izvora koji je usto obavio, procijenio
mjeru u kojoj su ta načela primijenjena u programskim razdobljima 2007. – 2013. i
2014. – 2020. te, pod pretpostavkom da će se provesti prijedlozi Komisije za sljedeće
razdoblje, mjeru u kojoj je vjerojatno da će se ta načela primijeniti u programskom
razdoblju 2021. – 2027. Kad je riječ o elementima koji još nisu provedeni, kao što su
elementi iz razdoblja 2021. – 2027. ili određeni elementi iz razdoblja 2014. – 2020., Sud
je svoju procjenu utemeljio na načinu na koji su osmišljeni trenutačni sustavi.
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VI Sud je utvrdio da je Komisija tijekom navedenih programskih razdoblja poduzela

korake kako bi se ključne značajke djelotvornog sustava upravljanja uspješnošću
uključile i u opći financijski zakonodavni okvir i u zakonodavstvo kojim se posebno
uređuje područje kohezije. Te ključne značajke uključuju definiranje odgovarajuće
razine uspješnosti i potrebnih uvjeta za njezino postizanje, kao i načina na koji se ona
mjeri, na koji se o njoj izvješćuje i na koji se obavlja njezina evaluacija. Razdoblje
2014. – 2020. bilo je posebno obilježeno znatnim promjenama.

VII Međutim, ta poboljšanja u zakonodavnom okviru nisu uvijek popraćena

djelotvornom provedbom na terenu. Nadalje, jedan je od ciljeva predloženog
zakonodavstva za razdoblje 2021. – 2027. pojednostavniti relevantne mehanizme.
Pojednostavnjenje je cilj koji Sud u načelu pozdravlja. Međutim, prema mišljenju Suda
postoji rizik od toga da ta težnja za pojednostavnjenjem u prijedlozima Komisije
dovede do stavljanja manjeg naglaska na uspješnost.

VIII U tablici 1. u nastavku sažeto se prikazuje procjena koju je Sud obavio za svako

od 14 vodećih načela. U tablici je vidljivo da je ostvaren napredak u povećanju
usmjerenosti na uspješnost u okviru kohezijske politike, posebice kad je riječ o izradi
programa. Međutim, i dalje postoji niz područja u kojima ima prostora za poboljšanje:
strateško planiranje, provedba politike, prikupljanje i uporaba informacija o uspješnosti
u fazama praćenja/izvješćivanja i evaluacije te jamčenje održivosti. Cjelokupno
gledajući, Sud je utvrdio da nema dovoljno financijskih poticaja za postizanje
odgovarajuće razine uspješnosti.

Tablica 1. – Procjena vodećih načela po programskim razdobljima
Programsko razdoblje

Odlomci

1. Načela u vezi sa strateškim planiranjem
1. EU je formulirao jasnu i dosljednu
viziju onoga što želi postići
financijskim sredstvima za kohezijsku
politiku, ali potrebno je preuzeti
odgovornost za provedbu te vizije i
primijeniti je na operativnoj razini

14. – 23.

2. U dodjeli financijskih sredstava
državama članicama uzimaju se u
obzir utvrđene potrebe te se ona
temelji na informacijama o
uspješnosti

24. – 29.

2007. –
2013.

2014. –
2020.

2021. –
2027.

5

2. Načela u vezi s izradom programa
3. Postoji jasna logika intervencije

31. – 38.

4. Financijska sredstva odgovarajuće su
usmjerena

39.

5. Uspostavljen je jednostavan i
dosljedan okvir za mjerenje
uspješnosti

40. – 49.

6. Uspostavljeni su mehanizmi za
poticanje uspješnosti

50. – 56.

3. Načela u vezi s provedbom programa
7. Države članice pravodobno
upotrebljavaju dodijeljena sredstva
za kohezijsku politiku

58. – 64.

8. Pri odabiru i provedbi projekata
primjenjuje se pristup koji je
usmjeren na uspješnost

65. – 71.

9. Izmjene programa temelje se na
elementima uspješnosti, uključujući
rezultate

72. – 78.

4. Načela u vezi s praćenjem i izvješćivanjem
10. Sustavima praćenja jamči se
prikupljanje pravodobnih i
kvalitetnih podataka o uspješnosti

80. – 90.

11. Odgovornost za uspješnost jasno je
utvrđena

91. – 98.

12. Informacije o uspješnosti
upotrebljavaju se za poduzimanje
korektivnih mjera i potporu procesu
strateškog planiranja

99. – 104.

5. Načelo u vezi s evaluacijom
13. Evaluacije na razini programa i
politike upotrebljavaju se za
donošenje odluka

106. – 113.
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6. Horizontalno načelo
14. Održivost je ugrađena u predmetni
ciklus kako bi se zajamčila dugoročna
djelotvornost javnih intervencija

114. – . 124.

Napomena: Komisija se u slučaju određenih vodećih načela ne slaže s procjenom koju Sud iznosi,
uključujući 1. i 9. vodeće načelo.
Izvor: Sud. Polja označena crvenom bojom: ispunjena je tek nekolicina povezanih kriterija. Polja
označena žutom bojom: povezani kriteriji ispunjeni su u određenoj mjeri. Polja označena zelenom
bojom: povezani kriteriji većinom su ispunjeni.

IX Sud je u pogledu tih pitanja iznio brojne preporuke u prijašnjim izvješćima,

posebice u vezi s 1. i 9. vodećim načelom, koja su u tablici 1. u prethodnom dijelu
teksta označena crvenom bojom za razdoblje 2021. – 2027. Sud je također istaknuo
potrebu za time da se kašnjenja tijekom predmetnog ciklusa smanje na najmanju
moguću razinu. Kumulativna kašnjenja u provedbi, zajedno s preklapanjem razdoblja
prihvatljivosti, vode do toga da se naglasak umjesto na elemente uspješnosti stavlja na
uporabu sredstava.
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Uvod
Pojam uspješnosti u EU-u

01 Rashodi Europske unije (EU) na godišnjoj razini iznose otprilike 140 milijardi eura.

Tijekom posljednjih nekoliko godina sve se veći naglasak stavlja na mjeru u kojoj su tim
rashodima ostvarene pozitivne koristi, odnosno na uspješnost. U zakonskim aktima
EU-a za uspješnost se često upotrebljava pojam „dobro financijsko upravljanje”. U
skladu s Financijskom uredbom „dobro financijsko upravljanje” znači izvršenje
proračuna u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti, koja se
definiraju kako slijedi 1:
o

ekonomičnost – sredstva trebaju biti pravodobno dostupna, u primjerenoj količini
i primjerene kvalitete te po najboljoj cijeni

o

učinkovitost – najbolji odnos između upotrijebljenih sredstava, poduzetih
aktivnosti i postignutih ciljeva

o

djelotvornost – mjera u kojoj su željeni ciljevi postignuti s pomoću poduzetih
aktivnosti.

02 Načelo ekonomičnosti odnosi se na resurse koje je potrebno uložiti. Učinkovitost i
djelotvornost povezane su s onim što je potrebno postići tim uloženim resursima te
stoga obuhvaćaju sljedeće:
o

ostvarenja – ono što je ostvareno provedbom određenog programa, primjerice
izgrađena zračna luka

o

rezultate – neposredne posljedice programa za izravne korisnike ili primatelje,
primjerice broj putnika koji se služe tom zračnom lukom

o

učinke – dugoročne promjene koje se barem djelomično mogu pripisati djelovanju
EU-a, primjerice gospodarske koristi koje proizlaze iz izgradnje zračne luke (pri
čemu mogu biti relevantni i drugi čimbenici kao što su emisije ugljika).
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Kohezija

03 U ovom informativnom dokumentu ispituje se usmjerenost na uspješnost u

okviru jednog od najvažnijih područja djelovanja EU-a – kohezije. Kohezijske politike
osmišljavaju se radi ostvarivanja jednog od glavnih ciljeva EU-a: promicanja
gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije među državama članicama EU-a 2. Način
na koji su se financiranje i prioriteti kohezijske politike s vremenom razvijali prikazan je
u tablici 2. Tablica pokazuje sljedeće:
o

iznos financijskih sredstava znatno se povećao u odnosu na sam početak, no od
razdoblja 2007. – 2013. ostao je uglavnom nepromijenjen

o

do razdoblja 2007. – 2013. nije bilo stabilnosti kad je riječ o fondovima kojima se
doprinosi provedbi kohezijske politike. Od tog razdoblja ti se fondovi nisu mijenjali

o

od razdoblja 2007. – 2013. ciljevima kohezijske politike pridodana je teritorijalna
(tj. prekogranična) suradnja, kao i ciljevi koji proizlaze iz dugoročnih
desetogodišnjih strategija EU-a 3

o

prema podatcima iz lipnja 2019. nije predviđena strategija koja bi naslijedila
strategiju Europa 2020. i čijoj bi se provedbi trebalo doprinositi sredstvima za
kohezijsku politiku i za druga područja politike.
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Tablica 2. – Razvoj financiranja i prioriteta kohezijske politike EU-a
Programsko
razdoblje
Proračun
(% ukupnog
proračuna)
Fondovi

1989. – 1993.

2000. – 2006.

2007. – 2013.

2014. – 2020.

2021. – 2027.

69 milijardi ECU-a*
(20 %)

168 milijardi ECU-a*
(30 %)

235 milijardi eura
(33 %)

347 milijardi eura
(36 %)

355 milijardi eura
(37 %)

330 milijardi eura
(34 %)

EFRR, ESF, EFSJP –
Komponenta za
smjernice

EFRR, ESF, EFSJP –
Komponenta za
smjernice, FIUR i KF

EFRR, ESF, EFSJP –
Komponenta za
smjernice, FIUR i
KF

EFRR, ESF, KF

EFRR, ESF, KF

EFRR, ESF, KF

[Lisabonska
strategija za
razdoblje
2000. – 2010.]**

Lisabonska
strategija za
razdoblje
2000. – 2010.
Strategija Europa za
razdoblje
2010. – 2020.

Strategija Europa za
razdoblje 2010. – 2020.

-

3 prioritetna cilja:
— promicanje
razvoja i
strukturne
prilagodbe
regija
— prilagodba
područja
suočenih sa

3 prioritetna cilja:
— rast i
zapošljavanje
u
najnerazvijenij
im regijama
— konkurentnost
svih ostalih
regija EU-a

11 tematskih ciljeva
— istraživanje i
inovacije
— informacijske i
komunikacijske
tehnologije (IKT)
— konkurentnost
MSP-ova
— niskougljično
gospodarstvo

5 ciljeva politike:
— inovativna i
pametna
gospodarska
preobrazba
— zelenija Europa
s niskom
razinom emisija
ugljika
— mobilnost i IKT

Strategija na
razini EU-a
koja se
odražava u
zakonodavno
m okviru za
kohezijsku
politiku

Ciljevi
ulaganja

1994. – 1999.

5 prioritetnih ciljeva:
— promicanje
razvoja i
strukturne
prilagodbe
regija
— pronalazak
rješenja za pad
industrijske
djelatnosti

-

6 prioritetnih ciljeva:
— promicanje
razvoja i
strukturne
prilagodbe
regija
— pronalazak
rješenja za pad
industrijske
djelatnosti
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Programsko
razdoblje

1989. – 1993.
—
—
—

borba protiv
dugotrajne
nezaposlenosti
profesionalna
integracija
mladih osoba
reforma ZPP-a i
promicanje
ruralnog
razvoja

1994. – 1999.
—

—

—
—

borba protiv
dugotrajne
nezaposlenosti i
profesionalna
integracija
mladih osoba
prilagodba
radnika
industrijskim
promjenama
promicanje
ruralnog razvoja
regije s iznimno
niskom
gustoćom
naseljenosti

2000. – 2006.

—

strukturnim
poteškoćama
modernizacij
a sustava
obrazovanja,
osposobljava
nja i
zapošljavanja

2007. – 2013.
—

prekogranična
suradnja

2014. – 2020.
—

—
—
—

—
—
—

prilagodba
klimatskim
promjenama,
sprječavanje
rizika i
upravljanje
rizicima
zaštita okoliša i
učinkovitost
resursa
održiv promet
promicanje
zapošljavanja i
podrška
mobilnosti radne
snage
socijalna
uključenost
obrazovanje i
osposobljavanje
jačanje
institucijskih
kapaciteta

2021. – 2027.
—
—

europski stup
socijalnih prava
održiv razvoj
urbanih,
ruralnih i
obalnih
područja i
lokalne
inicijative

* Europska valutna jedinica (ECU, engl. European Currency Unit) skup je valuta država članica Europske zajednice. Upotrebljavala se kao obračunska jedinica do
1. siječnja 1999. kad je zamijenjena eurom u paritetnoj vrijednosti.
** Lisabonska strategija stupila je na snagu približno u isto vrijeme kao i programsko razdoblje 2000. – 2006., ali nije se odražavala u zakonodavnom okviru za kohezijsku
politiku za to razdoblje.
Izvor: na temelju časopisa Komisije Inforegio Panorama br. 26., lipanj 2008. (za podatke o proračunu, fondovima i ciljevima ulaganja za razdoblja 1989. – 1993.,
1994. – 1999., 2000. – 2006., 2007. – 2013.), podataka Komisije (za proračun za razdoblja 2014. – 2020. i 2021. – 2027.) i prethodnih revizija koje je proveo Sud.
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Cilj ovog informativnog dokumenta i pristup koji se u njemu
primjenjuje

04 Ovaj informativni dokument nije revizijsko izvješće. Temelji se ponajprije na

opsežnim revizijskim aktivnostima koje je Sud proveo tijekom proteklih godina, a svrha
mu je pružiti pregled mjere u kojoj se u načinu na koji je osmišljena kohezijska politika i
njezinoj provedbi naglasak stavlja na uspješnost umjesto na pridržavanje pravila. Sud
smatra da bi ovaj pregled trebao biti koristan za sve one koji su uključeni u planiranje
okvira za sljedeće programsko razdoblje, kako na razini institucija EU-a, tako i na razini
država članica.

05 Prvo se procjenjuje način na koji su se ključne značajke kohezijske politike

razvijale na putu prema uspostavi djelotvornog sustava upravljanja uspješnošću.
Procjena je obavljena i na razini općeg zakonodavnog okvira (i drugih inicijativa
Komisije) i na razini zakonodavstva EU-a kojim se posebno uređuje područje kohezije.

06 Sud potom utvrđuje 14 vodećih načela za koja smatra da ih je potrebno uzeti u

obzir kako bi se kohezijska politika usmjerila na uspješnost. Svrha tih načela nije pružiti
sveobuhvatni okvir te je moguće da se neka od njih ne primjenjuju izravno na druga
područja politike EU-a; u njima se održavaju glavna pitanja koja je Sud utvrdio tijekom
provedenih revizija uspješnosti. Ona se odnose na cjelokupni ciklus upravljanja
predmetnom politikom, od planiranja na samom početku do evaluacije po dovršetku
provedbe. Na slici 1. u nastavku iznose se vodeća načela u vezi s pet glavnih faza
upravljanja (kratki opisi faza upravljanja dostupni su u okviru analize vodećih načela
kasnije u ovom dokumentu). Jedno od tih načela (jamčenje održivosti) po svojoj je
prirodi horizontalno i primjenjuje se na niz faza.

12

Slika 1. – Ciklus provedbe kohezijske politike

Strateško
planiranje

13.: Evaluacije na razini
programa i politike
upotrebljavaju se za
donošenje odluka

Evaluacija

10.: Sustavima praćenja jamči se
prikupljanje pravodobnih i
kvalitetnih podataka o
uspješnosti
11.: Odgovornost za uspješnost
jasno je utvrđena
12.: Informacije o uspješnosti
upotrebljavaju se za
poduzimanje korektivnih
mjera i potporu procesu
strateškog planiranja

1.: EU je formulirao jasnu i dosljednu viziju onoga
što želi postići financijskim sredstvima za
kohezijsku politiku, ali potrebno je preuzeti
odgovornost za provedbu te vizije i primijeniti
je na operativnoj razini
2.: U dodjeli financijskih sredstava državama
članicama uzimaju se u obzir utvrđene potrebe
te se ona temelji na informacijama o
uspješnosti

Praćenje i
izvješćivanje

Izrada programa

Provedba

14.: Horizontalno: Održivost je ugrađena u predmetni
ciklus kako bi se zajamčila dugoročna djelotvornost
javnih intervencija

3.: Postoji jasna logika intervencije
4.: Financijska sredstva odgovarajuće
su usmjerena
5.: Uspostavljen je jednostavan i
dosljedan okvir za mjerenje
uspješnosti
6.: Uspostavljeni su mehanizmi za
poticanje uspješnosti
7.: Države članice pravodobno
upotrebljavaju dodijeljena sredstva
za kohezijsku politiku
8.: Pri odabiru i provedbi projekata
primjenjuje se pristup koji je
usmjeren na uspješnost
9.: Izmjene programa temelje se na
elementima uspješnosti, uključujući
rezultate

Izvor: Sud.

07 Sud je predmetna vodeća načela utvrdio na temelju prosudbe, oslanjajući se na

bogato revizijsko iskustvo koje ima u tom području, te ih je procijenio ponajprije na
temelju revizijskih aktivnosti koje je u proteklom desetljeću proveo u tom području
(ukupno 69 izvješća s odgovorima Komisije). Informacije proizašle iz tih aktivnosti
nadopunjene su informacijama iz drugih izvora, kako unutar institucija EU-a
(npr. studije koje je proveo Europski parlament, izvješća Službe Komisije za unutarnju
reviziju) tako i izvan njih (npr. iz OECD-a). Sud analizira mjeru u kojoj je svako od tih
načela odgovarajuće primijenjeno u programskim razdobljima 2007. – 2013. i
2014. – 2020. i, na temelju prijedloga Komisije 4, način na koji bi ih bilo moguće uzeti u
obzir u programskom razdoblju 2021. – 2027. Sud je o ovom informativnom
dokumentu raspravio s Komisijom te je u relevantnim slučajevima uzeo u obzir njezine
primjedbe.
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Usmjerenost na uspješnost u okviru
kohezijske politike
Razvoj zakonodavnog okvira za upravljanje uspješnošću

08 U ovom se odjeljku donosi pregled na visokoj razini u kojem se iznose značajke

usmjerenosti na uspješnost utvrđene u zakonodavnom okviru. U sljedećem odjeljku to
se pitanje ispituje u kontekstu svakog od vodećih načela te se procjenjuje mjera u kojoj
su Komisija i države članice zajedno primijenile relevantne mehanizme.

09 Tijekom posljednjih nekoliko godina inicijative za povećanje usmjerenosti

proračuna EU-a na uspješnost bile su sve češće. Slika 1. pokazuje da je Komisija u svoj
opći zakonodavni okvir (i inicijative) postupno uključivala ključne značajke potrebne za
uspostavu djelotvornog sustava upravljanja uspješnošću. To uključuje definicije
uspješnosti i dobrog financijskog upravljanja, uporabu utemeljenih ciljeva i pokazatelja
te strukturiranu evaluaciju onoga što je postignuto.
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Slika 1. – Razvoj ključnih značajki za uspješnost na razini EU-a
1968.
Financijska uredba
 Ukl jučuju se načela ekonomičnosti i
dobrog financijskog upravljanja.
1990.
Financijska uredba
 Ukl jučuje s e načelo i splativosti.
 Ukl jučuje s e zahtjev za utvrđiva nje
kva nti ficiranih ci ljeva za izvršenje proračuna i
pra ćenje njihova ostva renja.

2010.
Inicijative Komisije
 Komi sija u okvi ru preispitivanja proračuna naglašava
„va žnost i zrade proračuna utemeljenog na rezultatima i
mjerenja kojim s e vodi ra čuna o stva rnom učinku
umjesto o uloženim resursima”.
 Pa rl ament, Vi jeće i Revi zorski sud započinju s raspravom
o pi ta nju politika EU-a utemeljenih na rezultatima i
prora čuna utemeljenog na uspješnosti, posebice u
okvi ru ra da Odbora Europskog parlamenta za
prora čunski nadzor i godišnjeg postupka davanja
ra zrješnice.

2002.
Financijska uredba
 Ci l jevi moraju ispunjava ti kri terije SMART
(tj. bi ti određeni, mjerljivi , dostižni,
rel evantni i vremenski utvrđeni).
 Utvrđuje s e da koncept dobrog financijskog
upra vl janja obuhvaća načela ekonomičnosti,
uči nkovi tosti i djelotvornosti
 Uvodi s e zahtjev u s kladu s kojim su
i ns titucije dužne provoditi ex ante i ex post
eva l uacije programa i a ktivnosti
 Ja ča ju s e mehanizmi praćenja i i zvješćiva nja
uvođenjem zahtjeva da Komisija prati
pos tizanje ciljeva s pomoću pokazatelja
us pješnosti, izvješćuje proračunsko tijelo na
godi šnjoj ra zini i pruža jamstvo u pogledu
dobrog financijskog upravljanja u s vojim
godi šnjim i zvješćima o radu.

2011.
Inicijative Komisije
 Komi sija u svojoj komunikaciji o dodanoj
vri jednosti EU-a ta j koncept definira kao
„vri jednost koja se djelovanjem EU-a dodaje
vri jednosti koja bi se ostvarila samostalnim
djel ovanjem države članice”.
2015.
Inicijative Komisije
 Komi sija ponovno i zražava svoju predanost boljim rezultatima
pokretanjem inicijative „Proračun EU-a usmjeren na rezultate”,
os mišljene s ci ljem s tavl janja većeg naglaska na rezultate, pružanja
i nformacija o postignućima i ntervencija EU-a i ostvarivanja najveće
moguće dodane vri jednosti ulaganja EU-a.
 Komi sija pokreće inicijativu „Bolja regulativa za bolje rezultate” u
okvi ru koje potvrđuje va žnost evaluacija i kvalitetno osmišljenog
za konodavstva za povećanje dodane vri jednosti intervencija EU-a.
2018.
Financijska uredba
 Uvodi s e zahtjev u s kladu s kojim se uporaba financijskih sredstava treba
us mjeriti na uspješnost, odnosno ciljeve programa potrebno je utvrditi
ex ante, a na predak u njihovu ostvariva nju pratiti s pomoću pokazatelja
us pješnosti i i zvješćiva ti o njemu Europski parlament.
 Utvrđuje s e da pokazatelji uspješnosti moraju biti relevantni, prihvaćeni,
vjerodostojni, jednostavni i pouzdani (kriteriji RACER) te se pruža definicija
„poka zatelja ostvarenja” i „pokazatelja rezultata”.
 Uvodi s e novi oblik potpore, „financiranje koje nije povezano s
troš kovima”, čime se uvodi mogućnost pružanja financijske potpore na
temelju postizanja rezultata i/ili ispunjavanja određenih uvjeta.
 Ja ča se uloga evaluacija uvođenjem zahtjeva da s e one moraju temeljiti na
doka zima o uspješnosti programa i aktivnosti. U okvi ru evaluacija također
je potrebno ispitati dodanu vri jednost EU-a.

Izvor: Sud, na temelju pregleda financijskih uredbi i drugih dokumenata Komisije.
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10 Te promjene na razini EU-a odrazile su se na usmjerenost na uspješnost u okviru

kohezijske politike, koja je tijekom pripreme za programsko razdoblje 2014. – 2020.
dobivala sve veći politički zamah. U svrhu ispunjavanja ciljeva i ciljnih vrijednosti
postavljenih u strategiji Europa 2020. Komisija je 2010. naglasila potrebu za
poboljšanjem djelotvornosti kohezijske politike stavljanjem naglaska na rezultate 5. U
skladu s time, jamčenje usmjerenosti na rezultate bilo je prema Komisiji glavni temelj
za donošenje zakonodavnog paketa za programsko razdoblje 2014. – 2020. 6 Slično
tome, usmjerenost na rezultate jedan je od glavnih ciljeva na kojima se temelje
prijedlozi Komisije za razdoblje 2021. – 2027. Komisija posebno naglašava potrebu za
boljim usklađivanjem financiranja s prioritetima EU-a 7.

11 Prilog I. sadržava više pojedinosti o načinu na koji se opća inicijativa EU-a za

povećanje usmjerenosti na uspješnost odražava u području kohezijske politike. U
njemu se opisuje mjera u kojoj su elementi koji su, prema mišljenju Suda, ključni za
djelotvornu uporabu financijskih sredstava EU-a ugrađeni u zakonodavstvo EU-a kojim
se uređuje područje kohezije. Prilog pokazuje da se do razdoblja 2014. – 2020. broj
takvih elemenata u zakonodavstvu o kohezijskoj politici sve više povećavao, no u
trenutačnim prijedlozima za razdoblje 2021. – 2027. dio tih elemenata nije zadržan
zbog nastojanja Komisije da pojednostavi kohezijsku politiku.

Vodeća načela

12 Sud za svako od 14 vodećih načela iznosi procjenu za tri programska razdoblja

zajedno s glavnim povezanim razlozima. Također se iznose dodatne pojedinosti o
kriterijima koje je Sud primijenio u procjeni, zajedno s primjerima iz izvješća Suda koji
ih potkrjepljuju. Budući da se ciklus provedbe kontinuirano nastavlja, postoje mnoge
poveznice među različitim vodećim načelima.

1. – Načela u vezi sa strateškim planiranjem

13 Proces započinje strateškim planiranjem na razini EU-a, tijekom kojeg Komisija,

Vijeće i Europski parlament utvrđuju prioritete na razini cijelog EU-a (primjer je
strategija Europa 2020.) i posebne prioritete za kohezijsku politiku. Tijekom tog
procesa suzakonodavci također utvrđuju proračun za relevantnu politiku i pravila
njegove uporabe u sklopu relevantnog višegodišnjeg financijskog okvira (VFO). U
pravilu postoji skup zajedničkih pravila, tj. Uredba o zajedničkim odredbama, koja se
primjenjuje na tri kohezijska fonda (EFRR, ESF i KF) i na neke druge fondove te koja se
nadopunjuje posebnim pravilima za svaki fond. Za ovu fazu Sud iznosi dva vodeća
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načela koja se odnose na formuliranje vizije i dodjelu financijskih sredstava državama
članicama.

1.

EU je formulirao jasnu i
dosljednu viziju onoga što želi
postići financijskim sredstvima
za kohezijsku politiku, ali
potrebno je preuzeti
odgovornost za provedbu te
vizije i primijeniti je na
operativnoj razini

2007. – 2013. 2014. – 2020. 2021. – 2027.

14 Stvaranje jasne vizije onoga što se želi postići uporabom financijskih sredstava

polazišna je točka svakog strateškog planiranja. Uzevši u obzir složeni strateški okvir u
kojem EU djeluje, formuliranje takve vizije sa sobom donosi određene izazove. Za
razdoblje 2014. – 2020. strategija EU-a (strategija Europa 2020.) prenesena je u
kohezijsku politiku, što nije bio slučaj za razdoblje 2007. – 2013. Za razdoblje
2021. – 2027. ne postoji sveobuhvatna strategija na razini EU-a čijoj bi provedbi
rashodi u području kohezije trebali doprinositi 8. Osim toga, i dalje postoje određeni
nedostatci: međusobno suprotstavljeni i neusklađeni skupovi strateških ciljeva koji su
katkad nerealistični te za čije ostvarenje određeni dionici katkad ne preuzimaju
potpunu odgovornosti ili ne rade na njihovoj primjeni na operativnoj razini.
1.
Kohezijsku politiku EU-a potrebno je smjestiti u strateški kontekst, s
povezanim strateškim ciljevima i ciljnim vrijednostima

15 Strategijama na razini EU-a u kojima se utvrđuju strateški ciljevi EU-a s ciljnim

vrijednostima za razdoblja 2007. – 2013. i 2014. – 2020. pružene su strateške
smjernice 9 za uporabu financijskih sredstava za kohezijsku politiku. Trenutačno ne
postoji istovjetna strategija na razini EU-a za razdoblje nakon 2020. godine 10. Za
područje kohezije Komisija u Uredbi o zajedničkim odredbama predlaže pet ciljeva
politike na visokoj razini. Njihova je prednost ta što omogućuju kontinuitet financiranja
jer se njima pruža potpora istim prioritetnim područjima kao i u razdoblju
2014. – 2020.11 U slučaju da se za razdoblje nakon 2020. izradi nova sveobuhvatna
strategija, to će se dogoditi nakon dogovaranja novog VFO-a. Takav slijed događaja, u
okviru kojeg se javni proračun određuje nakon utvrđivanja ciljeva politike i
osmišljavanja politika, nije ni uobičajen ni logičan 12.
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2.
Potrebno je izbjegavati različite skupove strateških ciljeva kojima su
obuhvaćena različita vremenska razdoblja i ciljevi

16 Strateško okruženje u kojem se upotrebljavaju financijska sredstva za kohezijsku

politiku obuhvaća skup strateških okvira/ciljeva koji se međusobno preklapaju 13, što je
posljedica složenih političkih procesa na europskoj i svjetskoj razini. Na slici 2. vidljivo
je da je povrh glavnih desetogodišnjih strategija EU-a (Lisabonska strategija i strategija
Europa 2020.) utvrđen niz drugih obveza, primjerice prioriteti i planovi Komisije za
ispunjavanje međunarodnih obveza EU-a (kao što je Pariški klimatski sporazum).
Istodobno je sredstva za kohezijsku politiku potrebno upotrebljavati i u svrhe utvrđene
posebno za tu politiku.

Slika 2. – Preklapanja i vremenski neusklađeni strateški okviri i ciljevi za
djelovanje EU-a
Pariški sporazum

KLJUČNE
MEĐUNARODNE
OBVEZE EU-a

Ciljevi održivog razvoja

Lisabonska strategija

Strategija Europa 2020.

POTROŠNJA
SREDSTAVA
I PROPISI

Europsko
vijeće:
do 2014.
1. Barrosova
Komisija

POTROŠNJA
SREDSTAVA

Europsko vijeće:
strateški program za Uniju u
vrijeme promjena

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

strategija sljedećeg
Europskog vijeća

Junckerova Komisija:
deset prioriteta

2. Barrosova Komisija

VFO za razdoblje 2007. – 2013.

2007.

Strategija Europa 2020. + ?

program sljedeće Komisije
VFO za razdoblje 2021. –
2027.

VFO za razdoblje 2014. – 2020.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

Izvor: informativni dokument „Prijedlog Komisije za višegodišnji financijski okvir za razdoblje
2021. – 2027.”, slika 6.

17 Istodobno postojanje niza strateških okvira i ciljeva s razdobljima provedbe,

ciljevima, pokazateljima i ciljnim vrijednostima koji se preklapaju složeno je i može biti
zbunjujuće 14. Sud je istaknuo da je, za razliku od Lisabonske strategije (2000. – 2010.),
koja je donesena za razdoblje koje je odgovaralo razdoblju VFO-a 2000. – 2006.,
strategija Europa 2020. (kojom je obuhvaćeno razdoblje 2010. – 2020.) donesena u
sredini razdoblja VFO-a 2007. – 2013., u trenutku u kojem su mehanizmi praćenja,
evaluacije i izvješćivanja već bili utvrđeni. Zbog toga djelotvorno izvješćivanje o
doprinosu proračuna EU-a provedbi strategije EU-a nije bilo moguće 15.

18 Niz vanjskih izvora također je skrenuo pozornost na to pitanje, posebice na

„zagušenje ciljeva”, koje vodi do poteškoća u strateškoj i operativnoj provedbi politike
te donosi izazove u pogledu usklađenosti 16. U takvom je scenariju izazov zajamčiti
dosljedan pristup provedbi kohezijske politike.
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3.

Strateški ciljevi trebali bi biti realistični

19 Sud je utvrdio niz slučajeva u kojima strateški ciljevi nisu realistični i koji se mogu

razvrstati u dvije opće kategorije: strateški ciljevi koji u nekim slučajevima nisu utvrđeni
na odgovarajućoj razini i strateški ciljevi kojima se ne uzimaju u obzir raspoloživa
financijska sredstva.

Godišnje izvješće za 2014. godinu
Primjer strateških ciljeva koji nisu utvrđeni na odgovarajućoj razini: Sud je u tom
izvješću istaknuo kako su glavne ciljne vrijednosti strategije Europa 2020. osmišljene
na temelju odvojenih ciljnih vrijednosti za svaku državu članicu. Dvije glavne ciljne
vrijednosti ne bi se ostvarile na razini EU-a čak ni da sve države članice uspješno
dostignu svoje nacionalne ciljne vrijednosti 17.

Tematsko izvješće o jedinstvenom Europskom sustavu upravljanja
željezničkim prometom
Primjer strateških ciljeva u kojima nisu uzeta u obzir raspoloživa sredstva: Sud je
utvrdio da se uvođenje novog sustava upravljanja željezničkim prometom temeljilo
na strateškoj političkoj odluci. Iako se pokazalo da bi troškovi tog sustava do 2050.
mogli dosegnuti 190 milijardi eura, s njegovim se uvođenjem započelo bez opće
procjene troškova i odgovarajućeg planiranja 18.
4.

Za postizanje strateških ciljeva trebali bi biti odgovorni svi dionici

20 Države članice nemaju uvijek iste ambicije kao i EU, a okvir u kojem EU djeluje

nije uvijek pravno obvezujući, već se katkad temelji na dobrovoljnoj primjeni. Ti
čimbenici znače da države članice mogu imati ograničen poticaj za provedbu politika
EU-a.

Tematsko izvješće o europskoj mreži željeznica velikih brzina i
panoramski pregled o prometu
Sud je u okviru revizije europske mreže željeznica velikih brzina utvrdio da države
članice nisu gradile pruge za velike brzine ako ih se nije smatralo nacionalnim
prioritetom, čak ni ako su one bile smještene na transnacionalnim koridorima ili su
činile dio osnovne mreže. Nadalje, instrumenti i ovlasti kojima je Komisija
raspolagala nisu bili dostatni da zajamči da države članice ispune svoje obveze
izgradnje pruga za velike brzine koje su potrebne za dovršetak osnovne mreže 19.

21 Sud je iznio jedan primjer u kojem nedostatak obvezujućeg zakonodavstva nije
spriječio države članice u tome da rade na ostvarenju ambicija utvrđenih na razini

19
EU-a. Sud je utvrdio da su ciljevi EU-a u području obrazovanja na primjeren način uzeti
u obzir u operativnim programima i povezanim projektima za razdoblje 2007. – 2013.
te pri izradi programa za programsko razdoblje 2014. – 2020. Do toga je došlo unatoč
činjenici da je politika obrazovanja u potpunoj i isključivoj nadležnosti država članica i
da se strategije EU-a donose u obliku zaključaka Vijeća koji nisu pravno obvezujući za
države članice EU-a 20.
5.

Strateške ciljeve potrebno je prenijeti u operativne ciljeve

22 Postoje slučajevi u kojima Komisija ili države članice ne prenesu strateške ciljeve u

operativne ciljeve 21. U takvim slučajevima postoji rizik od toga da ciljevi na visokoj
razini ostanu tek političke težnje. Važnost takve primjene na operativnoj razini istaknuo
je i Europski parlament 22.

Tematsko izvješće o širokopojasnom pristupu internetu u državama
članicama EU-a
Strategije koje su države članice izradile kako bi se izvršila ulaganja EU-a u
širokopojasni pristup internetu u razdoblju 2014. – 2020. nisu bile u skladu sa
sveobuhvatnom strategijom Europa 2020. Iako su u nekim strategijama utvrđene
ciljne vrijednosti koje su bile zahtjevnije od onih iz strategije EU-a za 2020., nijedna
od država članica obuhvaćenih ispitivanjem nije uključila u svoju strategiju
nacionalnu ciljnu vrijednost povezanu s jednom od tri ciljne vrijednosti EU-a –
jamčenjem toga da je 50 % kućanstava pretplaćeno na ultrabrzi pristup internetu 23.

23 Za razdoblje 2014. – 2020. Komisija je nastojala prenijeti strateške ciljeve

strategije Europa 2020. u kohezijsku politiku uključivanjem tematskih ciljeva koji su
raščlanjeni na prioritete ulaganja povezane s glavnim ciljnim vrijednostima strategije
Europa 2020. OECD 24, Komisija 25 i Parlament 26 potvrdili su potencijalne koristi takva
postupanja. Međutim, u praksi se u pozadini političkih težnji strategije Europa 2020.
nalazila složena struktura, koja je obuhvaćala pet glavnih ciljnih vrijednosti, sedam
vodećih inicijativa i 11 tematskih ciljeva, pri čemu te različite razine nisu ni pojedinačno
ni u cjelini osmišljene na način koji bi omogućio prenošenje političkih težnji strategije
Europa 2020. u korisne operativne ciljeve 27. Povrh toga, Sud je utvrdio da, osim jedne,
nijedna od ispitanih država članica nije prenijela glavne ciljne vrijednosti strategije
Europa 2020. u operativne ciljeve u svojim programima 28. Nadalje, Komisija je
istaknula da se glavne ciljne vrijednosti strategije Europa 2020. mogu ostvariti
isključivo uz snažnu uključenost na nacionalnoj i regionalnoj razini te uz preuzimanje
odgovornosti za njihovo ostvarenje na terenu 29.
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2.

U dodjeli financijskih
sredstava državama
članicama uzimaju se u obzir
utvrđene potrebe te se ona
temelji na informacijama o
uspješnosti

2007. – 2013. 2014. – 2020. 2021. – 2027.

24 U slučaju kohezijske politike ukupna raspoloživa financijska sredstva dodjeljuju se
državama članicama unaprijed 30. Sud je u ožujku 2019. objavio kratki tematski pregled
u kojem se iznosi više pojedinosti o predloženom procesu prethodne dodjele
financijskih sredstava za kohezijsku politiku državama članicama za sljedeće
programsko razdoblje 2021. – 2027. 31

25 Metoda dodjele nije se znatno promijenila otkako je prvi put uvedena

1999. godine. Glavni je čimbenik u dodjeli razvijenost regija na temelju BDP-a po glavi
stanovnika 32 – vidi tablicu 3. u nastavku. Poveznice s nekima od strateških ciljeva koje
se želi ostvariti ojačane su, ali i dalje su ograničene.

Tablica 3. – Kriteriji za dodjelu sredstava za kohezijsku politiku državama
članicama
Kriterij

2007. – 2013. 2014. – 2020. 2021. – 2027.

BDP (uključujući BND za Kohezijski
fond)

83 %

86 %

81 %

Tržište rada, obrazovanje,
demografija

17 %

14 %

15 %

Klima

1%

Migracije

3%

Ukupno

100 %

100 %

100 %

Izvor: prezentacija EU budget for the future: Regional development and Cohesion (Proračun EU-a za
budućnost: regionalni razvoj i kohezija) koju je izradila Komisija (za razdoblja 2014. – 2020. i
2021. – 2027.) i procjene Komisije (za razdoblje 2007. – 2013.).

26 Prema navodima Komisije prethodnom dodjelom sredstava državama članicama

ograničava se prilagodljivost proračuna za odgovor na nove potrebe. Uz iznimku
tehničke prilagodbe koja se obavlja jednom u svakom programskom razdoblju ne
postoji fleksibilnost za preraspodjelu financijskih sredstava među državama članicama
tijekom određenog programskog razdoblja 33. OECD smatra da je taj nefleksibilan
aspekt VFO-a jasno odstupanje od prakse izrade nacionalnih proračuna, u okviru kojih
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je ustaljeno obavljati godišnju ili redovitu preraspodjelu resursa u slučaju promjene
prioriteta, kao i na temelju evaluacija uspješnosti i rezultata. OECD dodaje da u praksi
nacionalni dionici smatraju da su dodijeljeni iznosi, nakon što se utvrde u okviru VFO-a,
„njihov novac” čiji se iznos ne bi trebao mijenjati, osim u izvanrednim slučajevima 34.
Sud je u prethodnim revizijama isticao da ostvarivanje dobrih kvalitativnih rezultata na
temelju programa čiji je implicitni cilj da države članice iskoriste financijska sredstva
nije jednostavan zadatak 35. Sud smatra da je u dodjeli financijskih sredstava potrebno
uzeti u obzir relevantne potrebe te bi se ona trebala temeljiti na informacijama o
dosadašnjoj uspješnosti.
1.
Dodjela financijskih sredstava državama članicama trebala bi se temeljiti na
utvrđenim potrebama i ciljevima koje se želi ostvariti

27 To znači da bi se na razini kohezijske politike prvo trebala obaviti procjena

potreba kojom se uzimaju u obzir ciljevi koji se temelje na Ugovorima (npr. smanjenje
regionalnih razlika) i drugi relevantni strateški ciljevi (npr. glavna ciljna vrijednost
strategije Europa 2020.: povećanje kombiniranih javnih i privatnih ulaganja u
istraživanje i razvoj na 3 % BDP-a). Rezultati te procjene potreba trebali bi se prenijeti u
ciljeve politike, pritom vodeći računa o ograničenim raspoloživim financijskim
sredstvima EU-a. Dodjela financijskih sredstava državama članicama i njihovim
regijama trebala bi se obavljati u skladu s tim ciljevima politike.

28 Kao što je istaknuto u kratkom tematskom pregledu koji je Sud nedavno objavio

(odlomak 24.), metodom dodjele sredstava u određenoj se mjeri uzimaju u obzir ciljevi
koji se temelje na Ugovorima (kao što je BDP) i strateški ciljevi koji se mijenjaju (kao što
su određeni kriteriji povezani sa strategijom Europa 2020.). Međutim, Komisija nije
pokušala dodjeljivati financijska sredstva na dosljedan i strukturiran način na temelju
potreba i strateških ciljeva.
2.
Dodjela financijskih sredstava državama članica trebala bi se temeljiti na
informacijama o dosadašnjoj uspješnosti

29 Prema procjeni OECD-a, unatoč visokom stupnju razrađenosti okvira EU-a za

izradu proračuna utemeljenog na uspješnosti, način na koji EU upotrebljava
informacije o uspješnosti kao temelj za odluke o proračunu ocijenjen je razmjerno
sličnim načinu na koji to čine zemlje OECD-a. Međutim, OECD je ocijenio da su
poveznice između informacija o uspješnosti i opsežnije politike dodjele sredstava
slabe 36.
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2. – Načela u vezi s izradom programa

30 Uredbom o zajedničkim odredbama također se utvrđuje okvir za sljedeću fazu –

izradu programa u državama članicama. Tijekom te faze na razini država članica
izrađuju se detaljni planovi za određeno programsko razdoblje utvrđivanjem strategije
na razini predmetne zemlje 37 i povezanih programa. Komisija pregovara s nacionalnim
tijelima o sadržaju obaju skupova programskih dokumenata prije njihova donošenja. Za
ovu fazu Sud iznosi četiri vodeća načela koja se odnose na logiku intervencije,
usmjeravanje financijskih sredstava, okvir za mjerenje uspješnosti i poticaje.
3.

Postoji jasna logika
intervencije

2007. – 2013. 2014. – 2020. 2021. – 2027.

31 Logika intervencije odnosi se na proces utvrđivanja potreba na koje bi se trebalo

odgovoriti financijskim sredstvima EU-a i načina na koji bi se to moglo postići. Prvi
korak za države članice trebalo bi biti utvrđivanje njihovih nacionalnih potreba. Time se
pruža temelj za utvrđivanje ciljeva, ciljnih vrijednosti i potrebnih financijskih sredstava.
Potom bi se sličan postupak trebao ponoviti na razini programa, u okviru kojih bi
nacionalni ciljevi trebali biti preneseni u operativne ciljeve. Na toj bi razini države
članice trebale utvrditi poveznice između uloženih sredstava, mjera, ostvarenja i
rezultata.

32 Komisija je utvrdila pouzdanu logiku intervencije kao jedan od temelja

usmjerenosti na rezultate u programskom razdoblju 2014. – 2020. To se u velikoj mjeri
odražavalo u zakonodavnom okviru za razdoblje 2014. – 2020., primjerice u obveznom
definiranju potreba na nacionalnoj razini i obveznim ex ante evaluacijama svakog
programa s naglaskom na jasnoću logike intervencije 38. Ti su koraci doveli do jasnijeg
prikaza logike intervencije, kako na razini sporazuma o partnerstvu tako i na razini
programa 39. Europski parlament također je utvrdio da se logika intervencije programa
poboljšala te da su pokazatelji rezultata za programsko razdoblje 2014. – 2020.
kvalitetnije osmišljeni 40.

33 U nacrtu prijedloga za programsko razdoblje 2021. – 2027. izostavljaju se

određeni elementi koji su doprinosili jasnijoj logici intervencije, posebice obvezna
procjena potreba u okviru sporazuma o partnerstvu i obvezna ex ante evaluacija
programa 41.

34 Nedostatci u načinu na koji je osmišljena logika intervencije bili su jedan od

najčešćih nalaza Suda koji je iznesen u više od polovice tematskih izvješća koja je Sud
analizirao.
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1.

Potrebno je provesti odgovarajuću procjenu potreba

35 Početna točka izrade programa, kako na razini sporazuma o partnerstvu tako i na
razini programa, trebalo bi biti utvrđivanje potreba na koje će se odgovoriti
relevantnom politikom, no to nije uvijek bio slučaj.

Tematsko izvješće o europskoj mreži željeznica velikih brzina
Sud je utvrdio da je kvaliteta procjena na kojima su se temeljila ulaganja država
članica u infrastrukturu željeznica velikih brzina neodgovarajuća. Alternativna
rješenja, kao što su nadogradnja postojećih konvencionalnih pruga umjesto izgradnje
novih pruga za velike brzine, sustavno su se razmatrala samo u dvjema državama
članicama (Italija i Njemačka) od njih šest koje su posjećene 42.
2.

U ciljevima i očekivanim rezultatima trebale bi se odražavati potrebe

36 Nakon analize potreba drugi je korak da se na nacionalnoj razini i razini programa

utvrde ciljevi koji ispunjavaju kriterije SMART (određeni, mjerljivi, dostižni, realistični i
vremenski utvrđeni ciljevi) i u kojima se odražava ono što države članice žele
promijeniti uporabom sredstava. Sud je utvrdio da se u nekim slučajevima u ciljevima
ne odražavaju potrebe i/ili da su oni nejasni.

Tematsko izvješće o nezaposlenosti mladih
Sud je utvrdio da države članice za razdoblje 2014. – 2020. nisu izradile odgovarajuće
strategije s jasnim ciljevima kojima će se obuhvatiti sve mlade osobe koje nisu
zaposlene, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (skupina NEET). Naime, neke države
članice nisu se usmjerile na sve mlade osobe, već samo na određenu podskupinu.
Sud je utvrdio da su neaktivne osobe, koje su najudaljenije od tržišta rada, ostvarile
najmanje koristi od potpore 43.
3.
Potrebno je provesti odgovarajuću procjenu financijskih sredstava potrebnih
za postizanje utvrđenih ciljeva

37 Potrebno je provesti odgovarajuću procjenu financijskih sredstava potrebnih za
postizanje utvrđenih ciljeva, no to nije uvijek bio slučaj.
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Tematska izvješća o izvršavanju proračuna EU-a s pomoću financijskih
instrumenata i o financijskim instrumentima za MSP-ove koji se
sufinanciraju iz EFRR-a
U oba izvješća ističu se nedostatci u procjeni tržišnih potreba kojom je obrazložena
dodjela financijskih sredstava za financijske instrumente u razdoblju 2007. – 2013. 44
Sud je posebno utvrdio da je znatan broj financijskih instrumenata raspolagao
prevelikom količinom sredstava, što je upućivalo na to da u nekim slučajevima
upravljačka tijela nisu obavila odgovarajuću procjenu tržišnih potreba prije nego što
su iz relevantnih programa dodijelila sredstva za financijske instrumente. To je
dovelo do dodjele prekomjernog iznosa sredstava pri uspostavi financijskih
instrumenata, zbog čega su stope isplate bile niske 45.
4.

Mjere je potrebno osmisliti na način da se njima postignu ciljevi i rezultati

38 Za jasnu logiku intervencije u programima također je potrebno utvrditi

najprikladnije mjere za postizanje željenih ciljeva i rezultata. Sud je u nizu izvješća
utvrdio da relevantne mjere nisu bile jasno povezane s ciljevima i/ili nisu bile dovoljno
usmjerene na rezultate 46.
4.

Financijska sredstva
odgovarajuće su usmjerena

2007. – 2013. 2014. – 2020. 2021. – 2027.

39 Financijska sredstva EU-a potrebno je usmjeriti na način da se njima ostvari

najveći mogući učinak 47. Financijska sredstva za kohezijsku politiku stoga je potrebno
usmjeriti na opravdana područja sa stvarnim potencijalnom te se ona ne bi smjela
raspršiti na nepovezana područja. U razdoblju 2014. – 2020. uvedena su dva
instrumenta čija je svrha bila poboljšati usmjeravanje financijskih sredstava:
o

Financijska koncentracija – svaka država članica dužna je izdvojiti određen dio
svojih financijskih sredstava za zajednička prioritetna područja kojima se pruža
potpora provedbi strategije Europa 2020. Taj je zahtjev predložen i za razdoblje
2021. – 2027.48, no više nije povezan sa strategijom na razini EU-a. Sud je utvrdio
da su u ispitanim državama članicama zahtjevi u pogledu tematske koncentracije
koji su utvrđeni za razdoblje 2014. – 2020. ispunjeni, a katkad su ih države članice
i nadmašile 49. Sud je također utvrdio da su ti zahtjevi imali snažan učinak na
utvrđivanje odgovarajućih prioriteta za financiranje 50. Europski parlament također
je potvrdio pozitivan doprinos te mjere u smislu usmjeravanja financijskih
sredstava u skladu sa sveobuhvatnim strategijama EU-a 51.

o

Kvalitativna koncentracija na temelju strateških ex ante uvjeta 52. Tim se uvjetima
utvrđuju prioritetne ciljne skupine/područja intervencije (npr. usmjeravanje na
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dugotrajno nezaposlene ili usmjeravanje na područja kao što je pametna
specijalizacija). Sud je u okviru prijašnjih revizija u vezi s programskim razdobljem
2007. – 2013. utvrdio niz nedostataka u usmjeravanju financijskih sredstava na
potrebe (vidi 3. vodeće načelo, 1. dio u prethodnom dijelu teksta)53. Sud stoga
pozdravlja uvođenje strateških ex ante uvjeta u razdoblju 2014. – 2020. kao
instrumenta za rješavanje navedenog problema 54, iako se njegov učinak tek treba
pokazati. Ex ante uvjeti dodatno su ojačani prijedlogom Komisije za razdoblje
2021. – 2027. (u kojem se nazivaju „uvjetima koji omogućuju provedbu”) 55.
5.

Uspostavljen je jednostavan i
dosljedan okvir za mjerenje
uspješnosti

2007. – 2013. 2014. – 2020. 2021. – 2027.

40 Kako bi procijenila jesu li ciljevi EU-a ostvareni, Komisiji su potrebne relevantne,

pouzdane i pravodobne informacije o ostvarenjima i rezultatima prikupljene s pomoću
pouzdanog sustava upravljanja uspješnošću.

41 U razdoblju 2014. – 2020. došlo je do poboljšanja u pogledu okvira za mjerenje

uspješnosti u okviru kohezijske politike uvođenjem elemenata kao što su obvezno
uključivanje pokazatelja ostvarenja i rezultata u programe (zajedno s polaznim i ciljnim
vrijednostima) te zajedničkih pokazatelja, čime se olakšava objedinjavanje podataka za
pojedinačne države članice i u cjelini. Za razdoblje 2021. – 2027. Komisija predlaže
dodatno jačanje okvira za mjerenje uspješnosti uvođenjem, po prvi put, dosljedne
definicije pokazatelja „ostvarenja” i „rezultata”, kao i zajedničkih pokazatelja
ostvarenja i rezultata za sve fondove.

42 Sud je u okviru provedenih revizija utvrdio da u praksi postoji niz nedostataka u
sustavima država članica za mjerenje uspješnosti.
1.

Trebale bi postojati jasne i dosljedne definicije „ostvarenja” i „rezultata”

43 Usklađene definicije ostvarenja i rezultata doprinose dosljednosti56, što je

posebno bitno u kontekstu uvođenja proračuna koji se izravno temelji na uspješnosti,
odnosno u okviru kojeg se financiranje povezuje s rezultatima. Sud je istaknuo da ne
postoje dosljedne definicije „ostvarenja” i „rezultata” i posljedice koje to nosi sa
sobom.
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Tematsko izvješće o postupcima odabira i praćenja u okviru EFRR-a i
ESF-a u razdoblju 2014. – 2020.
Sud je utvrdio da se pojam „rezultat” različito tumači u uredbama za pojedine
fondove (EFRR i ESF), kao i da postoji rizik od toga da smisleno objedinjavanje
podataka o uspješnosti (posebice u pogledu rezultata) možda neće biti izvedivo na
razini EU-a 57.

44 Komisija je u svojem prijedlogu za razdoblje 2021. – 2027. po prvi put uvela

definicije pokazatelja „ostvarenja” i „rezultata” 58.

2.
Trebao bi postojati odgovarajući okvir za mjerenje uspješnosti koji uključuje
kvantificirane pokazatelje ostvarenja i rezultata zajedno s polaznim vrijednostima,
ključnim etapama i ciljnim vrijednostima

45 Okvir za mjerenje uspješnosti trebao bi uključivati pokazatelje ostvarenja i

rezultata. Uz te bi pokazatelje trebalo utvrditi kvantificirane polazne vrijednosti,
ključne etape i ciljne vrijednosti koje će omogućiti mjerenje napretka u ostvarivanju
utvrđenih ciljeva. Ključne etape također su posebno važne za razdoblje 2014. – 2020.
jer čine temelj za dodjelu obvezne pričuve za uspješnost.

46 Sud je u okviru niza izvješća utvrdio probleme u vezi s načinom na koji su se

upotrebljavali pokazatelji ostvarenja i/ili rezultata.

Informativni dokument: Integracija migranata koji dolaze iz zemalja
izvan EU-a
Sud je utvrdio da većina država članica nema potpuni pregled broja migranata
kojima se pruža potpora i/ili iznosa financijskih sredstava utrošenih za mjere
integracije. Na razini EU-a skup zajedničkih ključnih pokazatelja („pokazatelji iz
Zaragoze”) čini korak naprijed u razumijevanju integracije u EU-u, no te pokazatelje
ne upotrebljavaju sve države članice te su oni, prema navodima Komisije, u
određenoj mjeri ograničeni 59.

47 U širem kontekstu, Sud je u svojim izvješćima naveo da su u propisima za

razdoblje 2014. – 2020. utvrđeni različiti zahtjevi u pogledu polaznih vrijednosti,
ključnih etapa i ciljnih vrijednosti za različite fondove. U nekim slučajevima nisu
obvezne polazne vrijednosti, dok su ključne etape obvezne samo za one pokazatelje
koji čine dio „okvira uspješnosti”. Ciljne vrijednosti za rezultate nije uvijek potrebno
kvantificirati 60.
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3.
Trebali bi postojati zajednički pokazatelji koji omogućavaju objedinjavanje
podataka o uspješnosti

48 Kako bi Komisija mogla objediniti podatke o uspješnosti na razini EU-a i izmjeriti

njihov doprinos ostvarenju općih ciljeva EU-a, potrebni su joj zajednički pokazatelji,
uključujući pokazatelje rezultata, koji se po mogućnosti odnose na više fondova i koji
se dosljedno upotrebljavaju u svim državama članicama 61. Sud je u svojim izvješćima
istaknuo da u razdoblju 2007. – 2013. nisu postojali zajednički pokazatelji 62.
Zakonodavnim okvirom za razdoblje 2014. – 2020. uveden je skup zajedničkih
pokazatelja ostvarenja za sva tri fonda obuhvaćena kohezijskom politikom (EFRR, KF i
ESF), kao i zajednički pokazatelji rezultata za ESF. Ta je promjena bila važan korak u
pravom smjeru, ali određeni elementi u načinu na koji je osmišljen sustav zajedničkih
pokazatelja sa sobom nose rizik od ograničavanja korisnosti i relevantnosti tih
zajedničkih pokazatelja te time i mogućnosti Komisije da objedini informacije o
uspješnosti 63, primjerice:
o

Od država članica ne zahtijeva se sustavno da uključe zajedničke pokazatelje u
svoje programe. Međutim, Komisija izvješćuje o uspješnosti na temelju tih
zajedničkih pokazatelja (na primjer, planovi upravljanja Komisije i godišnja izvješća
o radu za skupinu kohezijskih fondova temelje se isključivo na zajedničkim
pokazateljima). Stoga postoji rizik od toga da će nedosljedna uporaba zajedničkih
pokazatelja imati i mnogo šire posljedice za kvalitetu izvješća koja Komisija
izrađuje 64.

o

Svaki od fondova u okviru kohezijske politike ima zajedničke pokazatelje
ostvarenja. Međutim, KF i EFRR nemaju zajedničke pokazatelje rezultata. Stoga će
objedinjavanje informacija o rezultatima za te fondove za Komisiju biti otežano 65.
Za razdoblje 2021. – 2027. Komisija je po prvi put predložila skup zajedničkih
pokazatelja rezultata za svaki fond 66.

4.
Informacije o uspješnosti koje države članice dostavljaju Komisiji trebale bi se
strogo ograničiti na ono što je potrebno

49 Informacije o uspješnosti trebale bi se prikupljati samo ako se upotrebljavaju67,

tj. za poduzimanje korektivnih mjera i potporu procesu strateškog planiranja na razini
EU-a. Za razdoblje 2014. – 2020. države članice definirale su otprilike 9000 različitih
pokazatelja za mjerenje uspješnosti rashoda za koheziju. Sud je istaknuo da je u većini
slučajeva bila riječ o pokazateljima za pojedine programe, zbog čega Komisija
predmetne podatke neće moći objediniti i upotrijebiti na koristan način na višoj razini,
tj. razini EU-a. Nadalje, države članice dužne su prikupljati sve tražene informacije i
dostavljati ih u zadanom roku. Prema navodima Komisije takav je okvir praćenja glavni
čimbenik koji doprinosi administrativnim troškovima za relevantna tijela i koji donosi

28
opterećenje za korisnike. Navedeni broj pokazatelja bio je prevelik i doveo je do
prikupljanja prekomjerne količine podataka 68. Države članice mogu smatrati
pokazatelje za pojedine programe korisnima za upravljanje programima koje provode.
Predloženom uredbom za razdoblje 2021. – 2027. državama članicama nudi se
mogućnost da nastave upotrebljavati takve pokazatelje, pri čemu i dalje postoji rizik od
prikupljanja prekomjerne količine podataka 69.
6.

Uspostavljeni su mehanizmi
za poticanje uspješnosti

2007. – 2013. 2014. – 2020. 2021. – 2027.

50 Uspostava mehanizama za poticanje, koji su osmišljeni na način da povezuju

uspješnost s financiranjem sredstvima EU-a, ima važnu ulogu. U razdoblju
2014. – 2020. uvedene su novčane nagrade i sankcije osmišljene s ciljem poticanja veće
uspješnosti.
o

Ex ante uvjetima od država članica zahtijevalo se da, prije nego što započne
provedba programa ili najkasnije do kraja 2016. godine, ispune regulatorne,
institucijske i strateške uvjete. U slučaju da države članice ne ispune primjenjive
ex ante uvjete, Komisija ima mogućnost obustaviti sva međuplaćanja ili dio njih.
Taj je mehanizam dodatno ojačan prijedlogom Komisije za razdoblje 2021. – 2027.
o uvođenju uvjeta koji omogućuju provedbu.

o

Uvedena je obvezna pričuva za uspješnost, koja se sastoji od 6 % sredstava
dodijeljenih za određenu državu članicu i za čiju je uporabu potrebno dostići
određene ključne etape koje su utvrđene u relevantnom programu. Komisija
također ima ovlasti za uvođenje financijskih sankcija u slučaju da država članica ne
dostigne ključne etape i ciljne vrijednosti 70. Komisija predlaže da se za razdoblje
2021. – 2027. pričuva za uspješnost ukine. Komisija namjerava uzimati u obzir
uspješnost kao jedan od relevantnih čimbenika, i to uvođenjem preispitivanja u
sredini programskog razdoblja za svaki program, koje će se obaviti 2025. i koje će
biti povezano s preraspodjelom sredstava u okviru programa.

o

Uveden je proračun koji se izravno temelji na uspješnosti i u okviru kojeg se
plaćanja povezuju s postizanjem rezultata. Komisija je za razdoblje 2014. – 2020.
uvela zajedničke akcijske planove, novu vrstu financiranja koje nije povezano s
troškovima relevantnih operacija, već se temelji na ispunjavanju uvjeta povezanih
s napretkom u postizanju ciljeva. U okviru izmjene Financijske uredbe iz 2018.
uveden je novi oblik financiranja: financiranje koje nije povezano s troškovima
(plaćanja koja se temelje na ispunjavanju uvjeta ili postizanju rezultata). Taj je
novi oblik financiranja uključen i u prijedloge Komisije za razdoblje 2021. – 2027.
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51 Sud je utvrdio da u praksi postoje određeni nedostatci i u načinu na koji su ti

mehanizmi osmišljeni i u njihovoj primjeni. Tim se nedostatcima ograničava poticajni
učinak tih mehanizama.
1.

Mehanizmima za poticanje trebali bi biti obuhvaćeni rezultati

52 Za poticanje uspješnosti ključno je da se uspostavljenim mehanizmima za

poticanje obuhvati postizanje rezultata. U načinu na koji je osmišljena metoda dodjele
pričuve za uspješnost nije stavljen naglasak na rezultate, već na ostvarenja i uložene
resurse 71. Ispitujući pričuvu za uspješnost Sud je utvrdio da su gotovo svi pokazatelji
koji se upotrebljavaju za njezinu dodjelu povezani s ostvarenjima ili uloženim resursima
i da su se pokazatelji rezultata upotrebljavali u vrlo maloj mjeri 72.

53 Kad je riječ o novom obliku financiranja na temelju rezultata koji je predviđen za

razdoblje 2021. – 2027., konačni uspjeh tog prijedloga uvelike će ovisiti o tome mogu li
Komisija i države članice izbjeći tendenciju pribjegavanja plaćanju za uložene resurse i
ostvarenja i o tome hoće li se zajamčiti da je vrsta uvjeta koje je potrebno ispuniti za
aktivaciju plaćanja povezana sa stvarnim elementima uspješnosti 73. Isto se razmatranje
primjenjuje i na predloženo preispitivanje u sredini programskog razdoblja
2021. – 2027.74
2.
Mehanizme za poticanje potrebno je primjenjivati te bi oni trebali dovesti do
stvarnih financijskih koristi ili sankcija

54 Kako bi mehanizmi za poticanje bili pouzdani, važno je da se primjenjuju i da vode
do stvarnih financijskih koristi ili sankcija, no to nije uvijek slučaj ni na razini programa
ni na razini projekata. Postizanje ciljeva povezanih s uspješnošću, tj. rezultata, u pravilu
nema učinka na razinu financijskih sredstava.
o

Kad je riječ o programima, Komisija je odlučila da neće uvoditi obustave plaćanja
za programe unatoč činjenici da velik broj ex ante uvjeta nije bio ispunjen 75. U
tom je kontekstu Svjetska banka istaknula da se „kažnjavanje” povlačenjem
financijskih sredstava pokazalo otežanim zbog političkih razloga 76.

o

Poticajni učinak pričuve za uspješnost umanjen je činjenicom da države članice ne
gube sredstva iz te pričuve ako ne dostignu relevantne ključne etape, već se
sredstva mogu preraspodijeliti na neko drugo područje 77.

o

Nadalje, na kraju određenog programskog razdoblja Komisija vrši završno plaćanje
državama članicama u kontekstu procesa zaključenja programa, no to plaćanje
nije izravno povezano s dostizanjem ciljnih vrijednosti 78.
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55 Do svibnja 2018. nijedna država članica nije iskoristila mogućnost uporabe

zajedničkih akcijskih planova, jednog od triju glavnih mehanizama osmišljenih s ciljem
poticanja uspješnosti 79. U siječnju 2019. Komisija je na temelju poziva na podnošenje
prijedloga sklopila ugovore za dva probna zajednička akcija plana u okviru ESF-a, koji će
se provoditi u Nizozemskoj i Portugalu.

56 Kad je riječ o projektima, postizanje ciljeva povezanih s uspješnošću tek u malom
broju slučajeva ima učinak na razinu financijskih sredstava EU-a.

Godišnje izvješće za 2014. godinu
U jednom je slučaju u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava za jedan projekt u
okviru EFRR-a u Rumunjskoj navedeno da korisnik mora vratiti dio primljenih
bespovratnih sredstava ako pokazatelji rezultata utvrđeni u predmetnom sporazumu
ne budu dostignuti po dovršetku projekta. Međutim, iako pokazatelji rezultata nisu u
potpunosti dostignuti, korisnik nije snosio nikakve posljedice u smislu primljenih
financijskih sredstava 80.

3. – Načela u vezi s provedbom programa

57 Provedba programa na razini država članica i njihovih regija u načelu započinje

čim Komisija donese relevantne strateške dokumente i programe. Provedbu
organiziraju „upravljačka tijela” u svakoj zemlji i/ili regiji te se ona sastoji od odabira i
provedbe projekata kojima bi se, u teoriji, trebalo doprinijeti ostvarenju ciljeva
programa i pritom ostvariti najveću vrijednost za uloženi novac. Komisija ima
razmjerno ograničenu ulogu u fazi provedbe. Sud za ovu fazu iznosi tri vodeća načela
koja se odnose na pravodobnu potrošnju sredstava, odabir i provedbu projekata te
preispitivanje programa.
7.

Države članice pravodobno
upotrebljavaju dodijeljena
sredstva za kohezijsku
politiku

2007. – 2013. 2014. – 2020. 2021. – 2027.

58 Države članice trebale bi izbjegavati situaciju u kojoj je znatan dio financijskih

sredstava za kohezijsku politiku potrebno upotrijebiti na kraju programskog razdoblja
jer bi pritisak da se sredstva potroše mogao dovesti do toga da se ne povede dovoljno
računa o ostvarivanju odgovarajuće vrijednosti za uloženi novac 81. Revizije koje je Sud
proveo pokazuju da kašnjenja u provedbi donose rizike za postizanje ciljeva programa i
mogu dovesti do toga da se na kraju programskog razdoblja odabiru manje kvalitetni
projekti. U programskom razdoblju 2007. – 2013. uporaba sredstava napredovala je
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sporo 82, a u razdoblju 2014. – 2020. još sporije. Prema procjeni Komisije države članice
upotrijebile su do travnja 2019., odnosno šeste godine tekućeg VFO-a, 27 % sredstava
EU-a koja su im na raspolaganju. Iako mjere pojednostavnjenja koje je Komisija
predložila za razdoblje 2021. – 2027. nisu jamstvo za pravodobniju provedbu
programa, one bi mogle dovesti do njezina ubrzanja u državama članicama.
1.
Provedba programa trebala bi započeti što je prije moguće u programskom
razdoblju

59 Donošenje zakonodavnog okvira ključan je preduvjet za pripremu programa jer se

njime državama članicama pruža pravna sigurnost da su njihovi planovi potrošnje
sredstava i ciljevi koji su utvrđeni u programima usklađeni s ciljevima EU-a. S druge
strane, isplate sredstava iz proračuna EU-a u korist programa započinju čim Komisija
donese programe 83.

60 I u programskom razdoblju 2007. – 2013. i u programskom razdoblju

2014. – 2020. kasno donošenje zakonodavnog okvira doprinijelo je kasnom donošenju
programa 84. Povrh toga, Sud je za razdoblje 2014. – 2020. utvrdio određene
nedostatke u pogledu kvalitete izvornih nacrta programskih dokumenata koje su
dostavile države članice 85. Zakonodavni paket za kohezijsku politiku za razdoblje
2014. – 2020. donesen je u prosincu 2013., samo dva tjedna prije početka
programskog razdoblja i pet mjeseci kasnije nego odgovarajući zakonodavni paket za
prethodno razdoblje 86. Do prosinca 2014., odnosno godinu dana nakon što je započelo
programsko razdoblje 2014. – 2020., doneseno je tek 64 % programa u okviru cilja
„Ulaganje u rast i radna mjesta”. To se neizbježno odrazilo na uporabu dodijeljenih
sredstava te je uzrokovalo nisku razinu plaćanja u prvim godinama predmetnih
razdoblja 87. Kako bi se riješio problem kasnog donošenja zakonodavnog okvira,
Komisija je poticala što ranije postizanje političkog dogovora o VFO-u za razdoblje
nakon 2020. te je svoje prijedloge za razdoblje nakon 2020. donijela u svibnju i
lipnju 2018., 30 mjeseci prije početka novog programskog razdoblja i u skladu s
vremenskim okvirom koji je Sud predložio u jednom od svojih tematskih izvješća 88.

61 Za razdoblja 2007. – 2013. i 2014. – 2020. predviđeni su rokovi za podnošenje

sporazuma o partnerstvu i programa. Međutim, prijedlozi za razdoblje 2021. – 2027.
ne sadržavaju takve rokove 89. S druge strane, ti prijedlozi sadržavaju određene mjere
pojednostavnjenja koje bi mogle doprinijeti pravodobnoj provedbi, kao što su
jednostavniji postupak imenovanja relevantnih tijela i uvođenje predložaka za
programske dokumente 90. Međutim, te mjere same po sebi nisu jamstvo za
pravodobno donošenje programa ako dođe do kašnjenja u donošenju zakonodavnog
paketa.
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2.

Potrebno je izbjegavati kašnjenja u provedbi projekata

62 Države članice snose odgovornost za pravodobnu provedbu projekata u okviru

kohezijske politike. Sud je u nizu prethodnih izvješća isticao da dolazi do kašnjenja u
provedi projekata sufinanciranih sredstvima EU-a i navodio razloge za ta kašnjenja 91.
Kašnjenjima se također može ugroziti postizanje ciljeva/ciljnih vrijednosti na razini
programa 92. To posebno vrijedi za države članice u kojima financijska sredstva EU-a
zauzimaju znatan udio u javnim ulaganjima.
3.
Potrebno je u što većoj mjeri izbjegavati preklapanja razdoblja prihvatljivosti
te je postupak zaključenja potrebno dovršiti u što kraćem roku nakon završetka
razdoblja prihvatljivosti

63 Dodatno je objašnjenje za spori početak trošenja sredstava to što države članice u

sredini programskog razdoblja i dalje mogu upotrebljavati sredstva iz prethodnog
razdoblja 93. Preklapanje razdoblja prihvatljivosti znači da države članice mogu nastaviti
trošiti sredstva nakon dovršetka programskog razdoblja: za razdoblje 2007. – 2013.
uporaba je bila moguća dvije godine nakon dovršetka, a u slučaju razdoblja
2014. – 2020. tri godine 94. Za razdoblje 2021. – 2027. predlaže se ponovno skraćivanje
tog razdoblja na dvije godine, što je Sud pozdravio kao prvi korak u pravom smjeru
prema tome da se razdoblje prihvatljivosti u što je većoj mjeri moguće uskladi s
programskim razdobljem 95. Nakon što dovrši razdoblje prihvatljivosti, potrebne su još
najmanje dvije godine za proces zaključenja, u okviru kojeg države članice pripremaju i
podnose svoju dokumentaciju o zaključenju koju Komisija potom procjenjuje.

64 Pravodobna provedba programa ovisi o dostupnosti ljudskih resursa. Produženim

razdobljima prihvatljivosti i procesom zaključenja smanjuje se dostupnost tih resursa
za druge zadaće 96, čime se destimulira pokretanje programa u novom programskom
razdoblju i time nepovoljno utječe na pravodobnu provedbu 97.
8.

Pri odabiru i provedbi
projekata primjenjuje se
pristup koji je usmjeren na
uspješnost

2007. – 2013. 2014. – 2020. 2021. – 2027.

65 Utvrđivanje jasne logike intervencije u fazi izrade programa (vidi 3. vodeće

načelo) nije jedini čimbenik koji je važan za postizanje djelotvornosti politike. Ključno je
da se tijekom faze odabira projekata i tijekom njihove provedbe slijedi pristup koji je
usmjeren na rezultate jer će se djelotvornost predmetne politike određivati uglavnom
na temelju kvalitete financiranih projekata i njihove dodane vrijednosti u smislu
konkretnih rezultata 98. Općenito gledajući, od razdoblja 2014. – 2020. u
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zakonodavnom se okviru posvećuje više pozornosti rezultatima tijekom odabira i
provedbe projekata, no djelotvorna primjena pravila i dalje je izazov. Europski
parlament naglasio je da je potrebno učiniti više tijekom faze provedbe programa kako
bi se zajamčila potrebna usmjerenost na ostvarivanje rezultata 99.
1.
Pri odabiru projekata potrebno je primjenjivati pristup koji je usmjeren na
rezultate

66 Za pristup usmjeren na rezultate ključni su sljedeći elementi:
o

procesom odabira potrebno je zajamčiti da odabrani projekti ispunjavaju uvjete
relevantnog programa i da se njima pruža djelotvoran doprinos postizanju
posebnih ciljeva tog programa. Sud je utvrdio da je to bio slučaj za programe
obuhvaćene posjetima u okviru nedavne revizije na temu odabira projekata, i to
za programsko razdoblje 2014. – 2020.100

o

kriterijima za odabir projekata od korisnika bi se trebalo tražiti da utvrde najmanje
jedan istinski pokazatelj rezultata koji je u skladu s ciljevima programa. U okviru
iste revizije Sud je utvrdio da kriterijima za razdoblje 2014. – 2020. nisu u
dovoljnoj mjeri uzeti u obzir rezultati, već su kriteriji uglavnom bili usmjereni na
ostvarenja i potrošnju sredstava 101

o

projekte koji se prijavljuju za financiranje potrebno je ocijeniti i rangirati. Sud je u
okviru iste revizije utvrdio da je za razdoblje 2014. – 2020. većina projekata
odobrena na temelju redoslijeda podnošenja prijava, što znači da postoji
mogućnost da financijska sredstva nisu dodijeljena za najbolje projekte 102

o

opseg odabranih projekata trebao bi biti jasno obrazložen potrebama te je
potrebno odabirati projekte koji su najrelevantniji za ciljeve programa. Sud u
okviru revizija često utvrđuje probleme u pogledu opsega projekata koji su
odabrani za financiranje. U nekim slučajevima ti problemi proizlaze iz
neodgovarajuće logike intervencije (analiza potreba) u fazi izrade programa (vidi
3. vodeće načelo). Međutim, čak i ako je logika intervencije jasna, neodgovarajući
postupci odabira mogu dovesti do toga da se financijska sredstva dodijele za
neprikladne projekte 103.

67 U nacrtu Uredbe o zajedničkim odredbama za razdoblje 2021. – 2027. predlaže se

da se Komisiji povjere dodatne ovlasti kad je riječ o odobravanju kriterija za odabir te
se uvode dodatni zahtjevi za upravljačka tijela u pogledu odabira projekata. Time bi se
mogla povećati usmjerenost na rezultate tijekom odabira projekata, kao i isplativost
odabranih projekata 104.
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2.
Pokazatelje uspješnosti potrebno je uključiti u ugovore / sporazume o dodjeli
bespovratnih sredstava

68 Kako bi se mogla izmjeriti razina ispunjenosti ciljeva programa, u ugovore i/ili
sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava potrebno je uključiti pokazatelje
uspješnosti s ciljnim vrijednostima 105.

69 Na razini projekata, za tri razdoblja obuhvaćena pregledom zakonodavstvom nije

izričito propisano da je pokazatelje uspješnosti potrebno uključiti u sporazume o
dodjeli bespovratnih sredstava. Slijedom toga, Sud je utvrdio da je teško pratiti mjeru u
kojoj su projekti u okviru EFRR-a u razdoblju 2014. – 2020. doprinijeli postizanju ciljeva
programa 106. Taj problem odnosi se i na ESF jer brojni sporazumi o dodjeli
bespovratnih sredstava ne sadržavaju kvantificirane pokazatelje rezultata 107.
3.

Provedba projekata trebala bi biti isplativa

70 I u zakonodavstvo za razdoblje 2007. – 2013. i u ono za razdoblje 2014. – 2020.

uključen je niz mjera osmišljenih s ciljem jamčenja isplative provedbe odabranih
projekata (tj. da se postigne optimalan odnos između uloženih resursa i postignutih
rezultata): zahtjev u pogledu obavljanja analize troškova i koristi za velike projekte,
gornja granica financiranja za projekte kojima se ostvaruju prihodi te potreba za
provedbom postupaka javne nabave. U predloženom zakonodavnom okviru za
razdoblje 2021. – 2027. zadržan je zahtjev u pogledu primjene propisa o javnoj nabavi,
ali ne i ostali zahtjevi. Sud to smatra rizikom za dobro financijsko upravljanje 108.

71 Sud je u mnogo slučajeva utvrdio probleme u pogledu isplativosti projekata

financiranih sredstvima za koheziju.

Tematsko izvješće o ulaganjima u energetsku učinkovitost
Sud je utvrdio da za države članice isplativost nije bila odlučujući čimbenik pri dodjeli
financijskih sredstava za mjere za energetsku učinkovitost i konkretne projekte 109.

9.

Izmjene programa temelje se
na elementima uspješnosti,
uključujući rezultate

2007. – 2013. 2014. – 2020. 2021. – 2027.

72 Tijekom provedbe programa može se obaviti reprogramiranje sredstava (prijenos

sredstava među različitim programima i prioritetima, promjena stopa sufinanciranja ili
omjera javnih i privatnih sredstava u nacionalnom doprinosu), čime se državama
članicama omogućuje da prilagode svoje operacije i na taj način uzmu u obzir
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promjene u okolnostima. Države članice mogu reprogramirati financijska sredstva na
temelju prijedloga o izmjeni relevantnih programa, pod uvjetom da Komisija to odobri.
Kako bi se očuvala logika intervencije koja je utvrđena za programe, njihove bi se
izmjene trebale temeljiti na elementima uspješnosti, uključujući rezultate 110.

73 Uvjetima za takve izmjene u razdoblju 2007. – 2013. državama članicama

ostavljen je znatan manevarski prostor 111. Sud je utvrdio da se izmjene programa u
tom razdoblju nisu uvijek temeljile na elementima uspješnosti, već su se uvodile
ponajprije radi rješavanja poteškoća u uporabi svih raspoloživih financijskih sredstava
EU-a.

74 U razdoblju 2014. – 2020. zakonodavni okvir ojačan je uvođenjem potrebe za

obrazloženjem predloženih izmjena programa i procjenom njihova očekivanog učinka
na postizanje ciljeva strategije Europa 2020. i ciljeva programa 112, kao i uvođenjem
pravila u vezi s izmjenama pokazatelja koji se odnose na pričuvu za uspješnost 113.
Međutim, iako u skladu s prijedlozima za razdoblje 2021. – 2027. države članice i dalje
moraju obrazložiti izmjene programa i procijeniti njihov očekivani učinak u odnosu na
ciljeve programa, ograničenja u vezi s pokazateljima uklonjena su iz tih prijedloga. Za
razdoblje 2021. – 2027. Komisija je predložila obvezno preispitivanje u sredini
programskog razdoblja na temelju kojeg će se 2025. izmijeniti svi programi kako bi se
utvrdila dodjela sredstava za posljednje dvije godine. Međutim, Sud je utvrdio da nije
dovoljno jasno naveden način na koji će se procjenjivati uspješnost 114. Nadalje,
uvođenjem mogućnosti prijenosa do 5 % financijskih sredstava na temelju izmjene
programa bez odobrenja Komisije 115 također se povećava rizik od toga da se pri
uvođenju promjena neće voditi računa o rezultatima 116.
1.

Pri izmjenama programa potrebno je voditi računa o rezultatima

75 Sud je utvrdio da se pri izmjenama programa u nekim slučajevima nije vodilo
računa o rezultatima.

Tematsko izvješće o potpori Komisije akcijskim timovima za mlade
Sud je utvrdio da je u razdoblju 2007. – 2013. procjena koju je Komisija obavljala za
izmjene programa koje su predložile države članice uglavnom bila usredotočena na
proračunske aspekte postupka reprogramiranja, a ne na najbolju moguću uporabu
sredstava iz ESF-a 117.
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2.
Ciljne vrijednosti ne bi se trebale mijenjati bez obrazloženja te bi se u njima
trebala odražavati razina financijskih sredstava

76 Sud smatra da je polazne i ciljne vrijednosti za pokazatelje uspješnosti potrebno

od samog početka utvrditi na pravoj razini 118 te da bi ih se trebalo mijenjati samo u
iznimnim okolnostima (zbog vanjskih čimbenika i promjena u proračunu).
Neobrazloženim i učestalim izmjenama ciljnih vrijednosti umanjuje se usmjerenost na
uspješnost u okviru kohezijske politike.

77 Sud je utvrdio niz slučajeva učestalih i neobrazloženih izmjena ciljnih vrijednosti.
Tematsko izvješće o potpori iz EFRR-a za MSP-ove u području
e-trgovine
Sud je istaknuo da je u slučaju razdoblja 2007. – 2013. mogućnost korisnog mjerenja
ostvarenog napretka ponekad bila ugrožena činjenicom da su pokazatelji i ciljne
vrijednosti mijenjani, i to često na kraju programskog razdoblja i ponekad bez
odgovarajućeg obrazloženja 119.

78 Ako su znatne promjene financiranja obrazložene, potrebno je izmijeniti ciljne
vrijednosti programa. Ako to nije slučaj, može se otežati procjena djelotvornosti
određenog programa 120. Sud je utvrdio da se znatne promjene u financiraju nisu
dosljedno odražavale u ciljnim vrijednostima.

Tematsko izvješće o obrazovnim ciljevima EU-a u području kohezije
Sud je utvrdio da su u okviru dvaju operativnih programa u Italiji financijska sredstva
dodijeljena za područje obrazovanja smanjena za redom 8 % i 10 % prvotnog
proračuna, a da pritom nisu izmijenjeni pokazatelji i njihove ciljne vrijednosti, a nije
pruženo ni odgovarajuće obrazloženje 121.

4. – Načela u vezi s praćenjem i izvješćivanjem

79 Odgovornost za praćenje programa zajedno snose Komisija i države članice. Na

razini država članica upravljačka tijela prate provedbu programa, objedinjuju
informacije o praćenju i, od programskog razdoblja 2014. – 2020., Komisiji potvrđuju
pouzdanost podataka o uspješnosti. Izvješćivanje je usko povezano s praćenjem te je
jedan od glavnih elemenata koji su osmišljeni kako bi se zajamčila odgovornost. Države
članice tijekom programskog razdoblja Komisiji podnose izvješća, koja Komisija potom
upotrebljava kao temelj za strateška izvješća koja objavljuje (npr. godišnje sažeto
izvješće, godišnja izvješća o radu). Sud za ovu fazu iznosi tri načela koja se odnose na
pravodobne podatke o uspješnosti, odgovornost i uporabu informacija o uspješnosti.
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10.

Sustavima praćenja jamči se
prikupljanje pravodobnih i
kvalitetnih podataka o
uspješnosti

2007. – 2013. 2014. – 2020. 2021. – 2027.

80 Pravodobni i kvalitetni podatci o uspješnosti temelj su svakog djelotvornog

sustava upravljanja uspješnošću. Kvalitetni podatci o uspješnosti ključni su za procjenu
postignuća i ocjenjivanje potrebe za korektivnim mjerama tijekom cijelog ciklusa
upravljanja politikom 122. Korektivne mjere uključuju pripremu sljedećih zakonodavnih
akata i, posebice u razdoblju 2014. – 2020., obavljanje korisnog pregleda uspješnosti 123
(vidi 6. vodeće načelo). To će biti još važnije kad se poveća mogućnost izravnog
povezivanja plaćanja s uspješnošću.

81 Zakonodavni okvir za razdoblje 2014. – 2020. ojačan je u odnosu na onaj za

razdoblje 2007. – 2013., primjerice, uvođenjem obvezne elektroničke razmjene
informacija o uspješnosti između korisnika, relevantnih tijela država članica i Komisije,
kao i mjera za jamčenje kvalitete podataka na razini država članica. U prijedlozima za
razdoblje 2021. – 2027. ti su mehanizmi zadržani te se usto od država članica traži da
dostavljaju podatke o uspješnosti svaka dva mjeseca, čime bi se trebala povećati
pravodobnost podataka.

82 Jedan su od čestih nalaza u okviru revizija koje Sud provodi nedostatci u pogledu

pouzdanosti, cjelovitosti ili pravodobnosti informacija koje Komisija dobiva od država
članica (koje su ujedno izvor većine podataka). U skladu s prijedlozima za razdoblje
2021. – 2027. države članice trebale bi snositi odgovornost za kvalitetu i pouzdanost
sustava praćenja i podatke u vezi s pokazateljima 124. Međutim, Sud i dalje smatra da
prijedlozi nisu dovoljno jasni u pogledu toga tko snosi odgovornost za provjeru
kvalitete podataka, a posebice u pogledu uloge odbora za praćenje i Komisije 125.

1.
Sustavima praćenja prikupljaju se kvalitetni i pravodobno dostupni podatci o
uspješnosti

83 U svim trima razdobljima predviđena je zakonska obveza u skladu s kojom su

upravljačka tijela dužna uspostaviti sustav kojim se omogućuje bilježenje i
pohranjivanje podataka o uspješnosti u računalnom obliku. U razdoblju 2014. – 2020.
znatno su poboljšane odredbe koje se odnose na generiranje kvalitetnih podataka o
uspješnosti s pomoću sustava praćenja:
o

Države članice imaju mogućnost elektroničke razmjene informacija s korisnicima
(„e-kohezija”). Takva je razmjena u prijedlogu za razdoblje 2021. – 2027. obvezna.
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o

Komisija je uspostavila sustav kojim se upravljačkim tijelima omogućuje da joj
dostavljaju podatke u elektroničkom i strukturiranom obliku (taj je sustav zadržan
za razdoblje 2021. – 2027.).

o

Mehanizmi za prikupljanje i obradu podataka u vezi s pokazateljima rezultata
uzeti su u obzir u kontekstu ex ante uvjeta. U skladu s prijedlozima za razdoblje
2021. – 2027. to više ne bi bio slučaj.

84 U prijedlozima za razdoblje 2021. – 2027. od država članica traži se da dostavljaju

podatke o uspješnosti svaka dva mjeseca, čime bi se trebala povećati pravodobnost
podataka.

85 Unatoč navedenim mehanizmima, nedostatci u pogledu kvalitete podataka jedan
su od najčešćih problema utvrđenih u okviru revizija koje Sud provodi.

Tematsko izvješće o nezaposlenosti mladih
Svaka od posjećenih država članica raspolagala je tek ograničenim informacijama o
vrsti pomoći koju su pripadnici skupine NEET primali prije pokretanja programa
„Garancija za mlade” te o broju pruženih ponuda/usluga i povezanim troškovima.
Sud je također utvrdio niz nedosljednosti i problema u pogledu pouzdanosti
podataka koje su države članice dostavljale, što je imalo nepovoljan utjecaj na
usporedivost tih podataka. Utvrđeni problemi odnosili su se, među ostalim, na
cjelovitost podataka te su zabilježeni u državama članicama u kojima je postojalo
više pružatelja usluga programa, a nije postojao jedinstveni usklađeni sustav
izvješćivanja 126.
2.

Komisija i države članice trebale bi zajamčiti kvalitetu predmetnih podataka

86 I u razdoblju 2007. – 2013. i u razdoblju 2014. – 2020. odgovornost za uspostavu

sustava za praćenje i izvješćivanje te jamčenje njihove pouzdanosti snosile su države
članice. Revizijska tijela (proces „imenovanja”) obavljaju reviziju tih sustava prije
početka provedbe programa. Komisija bi u okviru vlastitih revizija trebala provjeriti
pouzdanost podataka koje dostavljaju države članice. U okviru revizije sustava Komisija
i revizijska tijela također bi trebali provjeriti pouzdanost sustava za bilježenje podataka
o provedbi koje dostavljaju države članice 127.

87 U razdoblju 2014. – 2020. ojačane su odgovornosti u pogledu jamčenja kvalitete

podataka u državama članicama. Upravljačka tijela moraju potvrditi Komisiji
pouzdanost podataka o uspješnosti u svojim izjavama o upravljanju. Revizijska tijela
potom potvrđuju tu procjenu u svojim revizorskim mišljenjima. Komisija također može
obustaviti plaćanja u slučaju ozbiljnih nedostataka u kvaliteti i pouzdanosti sustava za
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praćenje ili podataka o uspješnosti. Do travnja 2019. Komisija je pokrenula dva takva
postupka obustave plaćanja.

88 Sud je u okviru niza revizija utvrdio posebne nedostatke u vezi s mehanizmima za
jamčenje kvalitete podataka, kako na razini država članica tako i na razini Komisije.

Tematsko izvješće o potpori iz EFRR-a za MSP-ove u području
e-trgovine
U dvjema odabranim državama članicama upravljačka tijela nisu provela potrebne
provjere pouzdanosti podataka koji su se unosili u sustav 128.

Tematsko izvješće o odabiru i praćenju projekata u okviru EFRR-a i
ESF-a u razdoblju 2014. – 2020.
Sud je utvrdio da u razdoblju 2014. – 2020. revizije sustava za praćenje te
pouzdanosti i dostupnosti podataka koje provode Komisija i revizijska tijela najvećim
dijelom nisu započele do 2017., čime je ograničeno jamstvo koje se njima pruža. Sud
je utvrdio da, s obzirom na to da će se pregled uspješnosti obaviti 2019., postoji rizik
da neće biti moguće na vrijeme dovršiti korektivne mjere te da se pregled
uspješnosti neće temeljiti na točnim informacijama 129.

89 Služba Komisije za unutarnju reviziju 2013. također je utvrdila probleme u vezi s

mehanizmima koji su uspostavljeni radi jamčenja kvalitete podataka o uspješnosti za
razdoblje 2007. – 2013. Preporučila je GU-u REGIO/EMPL da izradi strategiju za
poboljšanje pouzdanosti informacija država članica o uspješnosti. Služba za unutarnju
reviziju utvrdila je u okviru revizije praćenja mjera poduzetih u pogledu iznesenih
preporuka da je ta preporuka provedena 2016. godine.

90 Sud smatra da u predloženoj Uredbi za razdoblje 2021. – 2027. i dalje nije

dovoljno jasno utvrđeno tko je odgovoran za jamčenje kvalitete relevantnih podataka.
Iako se u Uredbi predlaže da odbor za praćenje nadzire provedbu programa te ispituje i
odobrava godišnja i završna izvješća o uspješnosti koja se dostavljaju Komisiji, to nije
slučaj s podatcima o uspješnosti. Sud je također utvrdio da u predloženoj Uredbi o
zajedničkim odredbama ne postoje nikakve odredbe o ulozi Komisije u provjeri
kvalitete podataka koji joj se dostavljaju 130.
11.

Odgovornost za uspješnost
jasno je utvrđena

2007. – 2013. 2014. – 2020. 2021. – 2027.

91 Javna odgovornost za postizanje rezultata s pomoću financijskih sredstava EU-a
važna je poveznica između EU-a i njegovih građana. Pravilima kojima je uređena
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odgovornost za zakonitost i pravilnost u načelu nije obuhvaćena uspješnost. Za
utvrđivanje odgovornosti moraju biti dostupni kvalitetni podatci i izvješća o tome jesu
li ostvareni ciljevi, ali to često nije slučaj.
1.
Izvješća bi trebala pružati istinit i vjeran prikaz uspješnosti i biti javno
dostupna

92 O rezultatima intervencija EU-a potrebno je izvješćivati na dosljedan način.

Posebno je važno da su rezultati prikazani u izvješćima pouzdani te da su u skladu s
ciljevima 131. Zbog problema utvrđenih u pogledu dostupnosti i pouzdanosti podataka
(vidi 5., 8. i 10. vodeće načelo), zajedno s problemima u pogledu prenošenja strateških
ciljeva u operativne ciljeve za upravitelje (vidi 1. vodeće načelo), Komisija ima
ograničenu mogućnost izvješćivanja o uspješnosti u odnosu na relevantne ciljeve na
visokoj razini 132.

93 U izvješćima EU-a o uspješnosti trebalo bi se istinito i vjerno odražavati ono što se

postiže 133. Izvješćivanje Komisije o uspješnosti nije dovoljno uravnoteženo jer se njime
pružaju ograničene informacije o izazovima i nedostatcima 134. Njime se također ne
uzimaju u obzir ograničenja koja proizlaze iz nužnog oslanjanja na podatke država
članica koji bi mogli biti netočni ili nepouzdani 135.

94 Javna dostupnost informacija o uspješnosti važan je aspekt odgovornosti136. Od

2014. napredak u pogledu svakog od zajedničkih pokazatelja za koheziju, kako su o
njemu izvijestila upravljačka tijela, objavljuje se javno na platformi otvorenih podataka
u području kohezije koju vodi Komisija. Međutim, u kontekstu prijedloga za razdoblje
2021. – 2027., Sud smatra da ukidanje godišnjih izvješća država članica o provedbi 137 te
strateških izvješća o mjeri u kojoj su fondovima ostvareni strateški ciljevi koja Komisija
dostavlja tijelima za davanje razrješnice čini korak unatrag 138.
2.
Subjekti odgovorni za izvršenje proračuna EU-a trebali bi preuzeti
odgovornost za dobro financijsko upravljanje proračunom EU-a

95 Postojanje kvalitetnih podataka i izvješća o tome jesu li ciljevi i rezultati postignuti

trebalo bi omogućiti subjektima koji su odgovorni za izvršenje proračuna EU-a da
preuzmu odgovornost za dobro financijsko upravljanje kako je propisano Financijskom
uredbom 139.

96 U kontekstu programa za razdoblje 2007. – 2013. Sud je istaknuo da žali zbog

toga što proces zaključenja ne uključuje korak u kojem bi Komisija prihvaćala aspekte
uspješnosti, kao što su postignuti rezultati, kao i zbog toga što Komisija ne izvješćuje
proračunsko tijelo o uspješnosti 140.
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97 Nadalje, iako se u godišnjim izvješćima o radu nalaze izjave o jamstvu direktora

glavnih uprava o tome da su, među ostalim, sredstva dodijeljena za aktivnosti opisane
u izvješću upotrijebljena u svrhu za koju su namijenjena i u skladu s načelom dobrog
financijskog upravljanja, u praksi pruženo jamstvo izričito isključuje pitanja u vezi s
uspješnošću. Jamstvo, kao i moguće povezane zadrške, ograničeno je na pitanja u vezi
s pravilnošću i unutarnjom kontrolom 141.

98 Osim toga, u svakom godišnjem izvješću o radu glavni direktor izjavljuje da se

informacijama u izvješću pruža istinit i vjeran prikaz stanja. Prijašnjih godina tim
izjavama nije bila obuhvaćena kvaliteta podataka o uspješnosti koji su navedeni u
izvješćima 142. U skladu s internim uputama Komisije za pripremu godišnjih izvješća o
radu za 2018., koje su objavljene u proljeće 2019., sada je potrebno priložiti izjavu
višeg rukovoditelja glavne uprave kojom će se obuhvatiti podatci o uspješnosti i čija je
svrha potkrijepiti izjavu glavnog direktora uprave. Iz uputa nije jasno koji će biti učinak
tih dodatnih izjava u praksi te ih Sud još nije ispitao.
12.

Informacije o uspješnosti
upotrebljavaju se za
poduzimanje korektivnih
mjera i potporu procesu
strateškog planiranja

2007. – 2013. 2014. – 2020. 2021. – 2027.

99 Važno je da se informacije o uspješnosti upotrebljavaju za upravljanje

aktivnostima, optimiziranje rezultata i prilagođavanje upravljačkih sustava, kao i za
potporu procesu strateškog planiranja 143. To se primjenjuje na sve faze ciklusa
upravljanja proračunom, od dodjele financijskih sredstava u okviru VFO-a pa sve do
izrade programa i upravljanja samim projektima.

100 Za razdoblja 2007. – 2013. i 2014. – 2020. države članice dostavljale su Komisiji

informacije o uspješnosti programa (uključujući nastale poteškoće i mjere za njihovo
otklanjanje) u okviru godišnjih izvješća o provedbi, koja odobravaju odbori za praćenje
i potom potvrđuje Komisija. Za razdoblje 2021. – 2027. Komisija predlaže da se pregled
uspješnosti programa umjesto toga obavlja tijekom sastanaka koji bi se održavali
između Komisije i država članica u okviru godišnjeg pregleda uspješnosti. Međutim, u
prijedlogu nisu jasno navedeni sudionici, sadržaj i posljedice tih sastanaka 144. Osim
toga, iako bi države članice trebale dostavljati podatke o uspješnosti u elektroničkom
obliku svaka dva mjeseca (vidi 10. vodeće načelo), sastanci u okviru pregleda
uspješnosti održavali bi se samo jednom godišnje 145.
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101 Sud je utvrdio da se podatci o uspješnosti ne upotrebljavaju u dovoljnoj mjeri,

katkad jer uopće nisu ni dostupni. Poseban je problem to što nedovoljna uspješnost ne
vodi do financijskih sankcija, ni na strateškoj razini, ni na razini programa ili projekata.
1.
Trebale bi biti dostupne korisne informacije o uspješnosti za donošenje
odluka na temelju dokaza

102 Sud je u okviru prethodnih vodećih načela (vidi 5., 8. i 10. vodeće načelo)

istaknuo da nije zajamčena dostupnost korisnih informacija o uspješnosti, čime se
ograničava mogućnost uporabe tih informacija za donošenje odluka i provedbu
korektivnih mjera. Osim toga, u ciklusu upravljanja programima postoji inherentan
problem u pogledu vremenskog okvira jer je potrebno određeno vrijeme da rezultati
(iz sustava praćenja) postanu dostupni i da se mogu upotrijebiti za donošenje odluka.
Kasnu dostupnost rezultata dodatno pogoršavaju kašnjenja u početku provedbe
programa (vidi 7. vodeće načelo). Služba Europskog parlamenta za istraživanja
istaknula je da ne postoji faza „mirovanja” između dvaju ciklusa VFO-a te da pouke o
provedbi politike u prethodnom programskom razdoblju još nisu u cijelosti izvučene u
trenutku kad je potrebno započeti s razmatranjima budućih prijedloga i stajališta 146.
Isti se problem javlja i kad je riječ o informacijama prikupljenima na temelju ex post
evaluacija za određeno programsko razdoblje 147 (vidi 13. vodeće načelo).
2.
U slučajevima u kojima su dostupne, informacije o uspješnosti trebale bi se
upotrebljavati za praćenje i provedbu korektivnih mjera

103 Kad je riječ o strateškom procesu, Sud je u 2. vodećem načelu istaknuo da bi se

dodjela financijskih sredstava državama članicama trebala temeljiti na informacijama o
dosadašnjoj uspješnosti. Sud je u okviru provedenih revizija utvrdio da se ni na razini
programa ni na razini projekata nisu uvijek pratile informacije o uspješnosti te se nisu
provodile korektivne mjere (primjerice primjena financijskih ispravaka) u slučajevima u
kojima nisu dostignute ciljne vrijednosti. Sud je u okviru 6. vodećeg načela istaknuo da
postizanje ciljeva povezanih s uspješnošću u pravilu nema učinka na razinu financijskih
sredstava EU-a, ni u slučaju programa (npr. pričuva za uspješnost, zaključenje), ni u
slučaju projekata.

104 Sud je utvrdio druge slučajeve u kojima informacije o uspješnosti nisu u
potpunosti iskorištene.
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Tematsko izvješće o potpori Komisije akcijskim timovima za mlade
Sud je utvrdio da su primjedbe Komisije u zapisnicima s godišnjih sastanaka održanih
radi ispitivanja napretka bile usmjerene na financijsko izvršenje i ostvarenja, a ne na
stvarne rezultate. Osim toga, Komisija je prihvatila podatke koje su države članice
iznijele na tim sastancima bez provjere tih podataka. U jednom je slučaju Komisija
navela da su ciljne vrijednosti za tri mjere već dostignute, dok je Sud ponovnim
izračunom utvrdio da je u stvarnosti dosegnuto tek 72 % ciljnih vrijednosti 148.

Tematsko izvješće o širokopojasnom pristupu internetu u državama
članicama EU-a
Kao primjer neodgovarajućih korektivnih mjera, Sud je utvrdio da Komisija nije
predložila nikakve korektivne mjere iako države članice neće dosegnuti sve ciljne
vrijednosti za širokopojasni pristup internetu do 2020. godine 149.

5. – Načelo u vezi s evaluacijom

105 Zadnju fazu ciklusa provedbe čini evaluacija, u okviru koje se obavlja temeljita

procjena postignuća i njihova učinka. Evaluacije se mogu provoditi na razini programa
(ex ante evaluacija, evaluacije tijekom razdoblja provedbe kao što su evaluacije u
sredini programskog razdoblja 150, ex post evaluacija) ili na razini politike (ex ante
procjena učinka, ex post preispitivanje). Evaluacije koje provode države članice odnose
se na programe (ili skupine programa) na nacionalnoj ili regionalnoj razini, a evaluacije
koje provodi Komisija na financijska sredstva ili programe na razini EU-a.
13.

Evaluacije na razini
programa i politike
upotrebljavaju se za
donošenje odluka

2007. – 2013. 2014. – 2020. 2021. – 2027.

106 Cjelokupno gledajući, Komisija je izradila i uvela dobro osmišljen sustav

evaluacija te njezin sustav za ex post preispitivanje dobro odgovara stanju u većini
država članica 151. OECD-a je 2018. smjestio sustav EU-a za ex post preispitivanje na
četvrto mjesto među članovima OECD-a 152.

107 Međutim, Sud je utvrdio dva glavna problema koja nepovoljno utječu na
korisnost evaluacija:
o

evaluacije se ne upotrebljavaju za donošenje odluka jer se ne obavljaju ili njihovi
rezultati nisu dostupni u odgovarajuće vrijeme ili se, u slučajevima u kojima su
dostupne, ne upotrebljavaju u dovoljnoj mjeri za donošenje odluka
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o
1.

ne temelje se na odgovarajućim povezanim dokazima.
Evaluacije je potrebno upotrebljavati za donošenje odluka

108 U nekim se slučajevima ne obavljaju procjene učinka i ex ante evaluacije.
Mišljenje o prijedlogu Uredbe o zajedničkim odredbama
o

Na razini politika, od 2002. za sve važne zakonodavne prijedloge potrebno je
provesti procjenu učinka. Za razliku od drugih razdoblja, Komisija nije obavila
procjenu učinka za Uredbu o zajedničkim odredbama za razdoblje 2021. – 2027.
Za pojedinačne uredbe za sedam fondova koji se uređuju Uredbom o
zajedničkim odredbama obavljene su procjene učinka. Međutim, tim
procjenama nisu obuhvaćena određena bitna pitanja od općeg značenja 153.

o

Ex ante evaluacije programa koje su države članice obvezne provoditi
doprinijele su jamčenju pouzdanije logike intervencije u programima. Međutim,
taj pozitivan korak naprijed nije uvršten u prijedlog za razdoblje
2021. – 2027.154

109 Još jedan od problema je i pravodobnost. Sud je već istaknuo (vidi 12. vodeće

načelo) poteškoće u vezi s vremenskim okvirom, što znači da ex post evaluacije, koje se
provode nakon dovršetka programskog razdoblja, ne mogu biti dostupne kao izvor
informacija za zakonodavne prijedloge koji se odnose na sljedeće programsko
razdoblje. Kao što je istaknula Komisija, evaluacija za razdoblje 2007. – 2013. dovršena
je 2016., dok se s pripremom zakonodavstva za razdoblje 2014. – 2020. započelo
2011. godine. Stoga tu evaluaciju nije bilo moguće upotrijebiti za izradu okvira
programa za razdoblje 2014. – 2020. 155

110 Zakonodavnim okvirom za razdoblje 2014. – 2020. propisano je da su države

članice dužne provoditi evaluaciju programa (kojom je obuhvaćena djelotvornost)
tijekom programskog razdoblja. Prema mišljenju Suda takvim se evaluacijama mogao
barem djelomično riješiti taj inherentni problem vremenskog okvira te su one mogle
poslužiti kao izvor informacija za zakonodavne prijedloge za razdoblje 2021. – 2027.
Međutim, do kraja 2017. nije dovršena nijedna takva evaluacija. Za razdoblje
2021. – 2027. predlaže se da Komisija također provede evaluaciju uporabe sredstava u
sredini programskog razdoblja na temelju koje bi se mogle dobiti korisne informacije u
tom kontekstu.

111 Treći je problem taj što se evaluacije ne upotrebljavaju u svim slučajevima. U

razdobljima 2007. – 2013. i 2014. – 2020. države članice provodile su ex post evaluacije
programa na dobrovoljnoj osnovi. Služba za unutarnju reviziju utvrdila je nedostatke u
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pogledu daljnjeg postupanja po evaluacijama koje su provele države članice (tj. njihove
uporabe). Na primjer, većina država članica iz uzorka Službe za unutarnju reviziju nije
pripremila sveobuhvatan akcijski plan za provedbu preporuka iz evaluacije. U skladu s
prijedlogom Komisije ta će vrsta evaluacije u razdoblju 2021. – 2027. biti obvezna.
2.

Evaluacije bi se trebale temeljiti na korisnim i pouzdanim dokazima

112 Sud je već istaknuo niz problema u pogledu dostupnosti i pouzdanosti podataka
(vidi 5., 8. i 10. vodeće načelo). Ti se problemi također odnose na evaluacije.

Tematsko izvješće o ex post preispitivanju zakonodavstva EU-a
Sud je utvrdio da su se evaluacije provodile u skladu s pravnim zahtjevima i dobrom
praksom koji su definirani u smjernicama za bolju regulativu, ali nedostupnost
podataka bila je jedan od glavnih problema koji je otežavao obavljanje preispitivanja
potkrijepljenih dokazima 156.

113 Komisija je u svojem izvješću o ex post evaluaciji „sustava provedbe” za

razdoblje 2007. – 2013. zaključila da jedan od glavnih razloga za nedovoljno
iskorištavanje evaluacija provedenih na razini država članica za stjecanje znanja o
politikama leži u ograničenoj dostupnosti kvalitetnih podataka o praćenju i podataka o
komparativnim skupinama za potrebe ex post evaluacije 157. U skladu s prijedlozima
Komisije za razdoblje 2021. – 2027. države članice bile bi obvezne zajamčiti da postoje
potrebni postupci za dobivanje i prikupljanje podataka potrebnih za evaluacije 158.

6. – Horizontalno načelo
14.

Održivost je ugrađena u
predmetni ciklus kako bi se
zajamčila dugoročna
djelotvornost javnih
intervencija

2007. – 2013. 2014. – 2020. 2021. – 2027.

114 Održivost je ključan element za dugoročnu djelotvornost javnih intervencija159.

Glavni je znak da su određenim projektom postignuta održiva ostvarenja i rezultati taj
da on donosi kontinuirane neto koristi nakon što je dovršen 160.

115 Znakovi održivosti nisu vidljivi u svim projektima sufinanciranima sredstvima

EU-a (ili održivost nije moguće dokazati). O jamčenju održivosti i postizanja dugoročnih
rezultata potrebno je voditi računa tijekom cijelog ciklusa provedbe programa 161.
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Faza izrade programa

116 Za jamčenje održivosti potrebno je provesti analizu i utvrditi strategiju u fazi

oblikovanja programa kako bi se određeno ulaganje održalo na dulji rok 162. Sud je u
okviru nedavne revizije utvrdio da se ostvarenje dugoročnih rezultata produktivnim
ulaganjima nije djelotvorno promicalo u programima na kojima su se ta ulaganja
temeljila ili u drugim relevantnim regionalnim strateškim dokumentima. Postizanje
dugoročnih rezultata nije bio jedan od prioriteta 163.

117 Jedan od posebnih problema za financijsku održivost čine naknade koje se

naplaćuju za infrastrukturu sufinanciranu sredstvima EU-a. Sud je za razdoblje
2007. – 2013. utvrdio da te naknade nisu uvijek doprinosile održivosti izvršenog
ulaganja. Na primjer, iznos naknada za otpadne vode koje se naplaćuju kućanstvima i
industrijskim postrojenjima u brojnim slučajevima nije bio dovoljan za obnavljanje
infrastrukture na kraju njezina očekivanog ekonomskog vijeka 164. Kako bi se barem
djelomično riješio taj problem, u skladu sa zakonodavstvom za razdoblje 2014. – 2020.
države članice dužne su za određena posebna područja (kao što je sektor vode) utvrditi
strategije kojima se predviđa održiv izvor financijskih sredstava za održavanje
infrastrukture koja je uvedena u okviru sufinanciranih projekata (ex ante uvjet br. 6.1).

118 Komisija je potvrdila da je potrebno pojačati mjeru u kojoj ex ante uvjeti

doprinose održivosti rezultata 165. Slijedom toga, u skladu s predloženim
zakonodavstvom za razdoblje 2021. – 2027. uvjete koji omogućuju provedbu potrebno
je primjenjivati tijekom cijelog razdoblja, a ne samo jednokratno procijeniti jesu li oni
ispunjeni.
Odabir projekata

119 U svim je razdobljima zakonodavnim odredbama propisano da su države članice

dužne zajamčiti da korisnici (vlasnici) odabranih projekata raspolažu administrativnim i
financijskim kapacitetima za održavanje projekata nakon njihova dovršenja. Međutim,
Sud je u okviru revizije potpore EU-a produktivnim ulaganjima u poduzeća utvrdio da
kriteriji za odabir nisu odgovarajuće odražavali potrebu za time da se projektima koji se
financiraju sredstvima iz EFRR-a ostvare dugoročni rezultati 166. U predloženoj Uredbi o
zajedničkim odredbama za razdoblje 2021. – 2027. utvrđene su konkretnije odredbe, u
skladu s kojima su države članice dužne ispitati raspolažu li korisnici dostatnim
resursima za pokrivanje operativnih troškova i troškova održavanja 167.

120 U slučaju velikih projekata ulaganja (u vrijednosti većoj od 50 milijuna eura) u
razdobljima 2007. – 2013. i 2014. – 2020. jedan je od glavnih ciljeva obvezne analize
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troškova i koristi bio zajamčiti da su sufinancirana ulaganja financijski održiva. Veliki
projekti za koje nije obavljena kvalitetna analiza troškova i koristi često su bili
financijski neodrživi i/ili nedovoljno iskorišteni 168. Prijedlogom da se u razdoblju
2021. – 2027. ukine koncept velikih projekata, a time i obvezna analiza troškova i
koristi, povećava se rizik za održivost.
Faza provedbe

121 U svim trima programskim razdobljima korisnici su u skladu sa zakonodavstvom

u načelu dužni održavati projekt u razdoblju od najmanje 5 godina nakon njegova
dovršetka kako ne bi morali vratiti isplaćeno sufinanciranje 169. Sud je u okviru revizije
potpore EU-a produktivnim ulaganjima u poduzeća utvrdio da su zakonske obveze u
pogledu razdoblja održivosti ispunjene u svim projektima obuhvaćenim revizijom 170.

122 U tim se odredbama ne odražava uvijek stvarni životni vijek imovine, koji može
biti mnogo dulji od pet godina. Time se stvara rizik od toga da će korisnici prodati
imovinu nakon isteka relevantnog razdoblja.

Tematsko izvješće o potpori iz EFRR-a za poslovne inkubatore
Sud je utvrdio da uspostavljeni sustavi omogućuju da se znatan dio vrijednosti javnih
financijskih sredstava prenese na vlasnike inkubatora nakon završetka razdoblja
održivosti 171.
Faza praćenja/izvješćivanja/evaluacije

123 Za jamčenje održivosti potrebno je provoditi prikladno praćenje tijekom

cjelokupnog životnog ciklusa projekta i nakon njega 172. Sud je utvrdio da su podatci o
održivosti katkad bili nepotpuni.
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Tematsko izvješće o potpori EU-a produktivnim ulaganjima u poduzeća
Sud je utvrdio da zbog ograničenja u pogledu informacija o praćenju za gotovo
polovicu svih projekata na kraju petogodišnjeg razdoblja održivosti nije bilo moguće
provesti procjenu održivosti. Razlog je ležao u tome što upravljačka tijela nisu
prikupila potrebne podatke o praćenju ili u tome što relevantni dokumenti više nisu
bili dostupni zbog isteka razdoblja arhiviranja. Općenito govoreći, praćenje mjere u
kojoj su ispunjene zakonske obveze u pogledu održivosti nakon završetka projekata
bilo je i dalje ograničenog opsega i razlikovalo se od programa do programa. Štoviše,
budući da nije postojao pravni zahtjev kojim bi se upravljačka tijela obvezala na
praćenje, ona su prestala pratiti razvoj projekata odmah nakon isteka propisanog
razdoblja održivosti 173.

124 Kao daljnji primjer nedovoljnog posvećivanja pozornosti tom pitanju, Europski

parlament istaknuo je da se javni sektor za to pitanje zanima tek u ograničenoj mjeri,
zbog čega su dostupni tek nepotpuni podatci o održivosti rezultata postignutih u okviru
projekata koji su sufinancirani sredstvima iz EFRR-a 174. Osim toga, Sud nije pronašao
nijednu evaluaciju programa produktivnog ulaganja koja bi obuhvaćala posebnu
procjenu održivosti rezultata 175.

49

Zaključne napomene
125 Intervencije u okviru kohezijske politike ne samo da mogu pozitivno utjecati na
uspješnost država članica i regija u kojima se provode, nego mogu imati i učinak
prelijevanja na druge dijelove EU-a. Kako bi se dodatno povećao pozitivan učinak
predmetne politike, EU radi na tome da poveća mjeru u kojoj su rashodi za koheziju
usmjereni na uspješnost. Mnogobrojni dionici katkad imaju različita ili čak oprečna
stajališta o tome kako to postići.

126 Opći zakonodavni okvir EU-a i posebna pravila za kohezijsku politiku s

vremenom su se razvijali. U njih je sada uključen niz ključnih značajki koje su potrebne
za djelotvoran sustav upravljanja uspješnošću, iako se u predloženom zakonodavstvu
za razdoblje 2021. – 2027. u određenoj mjeri smanjuje naglasak stavljen na uspješnost.
Međutim, to opće poboljšanje u načinu na koji je predmetna politika osmišljena nije
uvijek popraćeno odgovarajućim načinom njezine provedbe.

127 Vodeća načela koja je Sud utvrdio odnose se na cjelokupan ciklus upravljanja

politikom, počevši od faze strateškog planiranja preko provedbe pa sve do faza
izvješćivanja i evaluacije. Okosnicu tih vodećih načela čini koncept dodane vrijednosti
EU-a – vrijednosti koja proizlazi iz intervencije EU-a i koja se ostvaruje povrh vrijednosti
koja bi se ostvarila samostalnim djelovanjem države članice. Sud je u prošlosti isticao
da rashodovni programi kojima se ne ostvaruje dodana vrijednost EU-a sami po sebi
vjerojatno neće biti učinkovito i djelotvorno sredstvo za uporabu novca poreznih
obveznika EU-a. Sud je također utvrdio da je katkad teško utvrditi stvarnu dodanu
vrijednost EU-a, posebice u područjima u kojima se primjenjuje podijeljeno upravljanje,
kao što je to slučaj u području kohezije.

128 Kako bi se riješila pitanja kojima je potrebno posvetiti posebnu pozornost, Sud
je u dosadašnjim izvješćima iznosio određene preporuke. Njima je bilo obuhvaćeno
sljedeće:
o

potreba za jasnim prioritetima EU-a, s povezanim ciljnim vrijednostima, čijem bi
postizanju rashodi za koheziju trebali doprinijeti, kao i usklađivanje i
pojednostavnjivanje strateških okvira kako bi se utvrdio koherentan skup ciljeva
na visokoj razini koji se prenose u operativne ciljeve (1. vodeće načelo)

o

pri izmjeni programa potrebno je uzeti u obzir elemente uspješnosti, uključujući
bolje rezultate (9. vodeće načelo).
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129 Sud je također istaknuo činjenicu da bi zakonodavni okvir trebao biti spreman

na početku programskog razdoblja jer kašnjenja u provedbi utječu na kasnije faze
ciklusa. Kumulativna kašnjenja u provedbi, zajedno s preklapanjem razdoblja
prihvatljivosti, vode do toga da se naglasak umjesto na elemente uspješnosti stavlja na
potrošnju sredstava (vidi 7. vodeće načelo) te ograničavaju mogućnost uporabe
podataka o uspješnosti u svrhu obavljanja evaluacija ili strateškog planiranja (vidi 12. i
13. vodeće načelo).
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Prilog
Prilog I. Razvoj usmjerenosti na uspješnost u zakonodavstvu o kohezijskoj politici
U tablici u nastavku za svako se vodeće načelo navodi jesu li kriteriji na kojima se temelje prosudbe Suda bili uključeni u relevantno
zakonodavstvo za kohezijske programe. Sud je pružio opsežniji opis svakog od kriterija kako bi naveo više pojedinosti o njima nego što je
sadržano u analizi svakog vodećeg načela u glavnom dijelu izvješća. Kako bi se pružio cjeloviti uvid, Sud je analizirao sva programska razdoblja
od uvođenja kohezijske politike.
1989. – 1993.

1994. – 1999.

2000. – 2006.

2007. – 2013.

2014. – 2020.

2021. – 2027.

Načela u vezi sa strateškim planiranjem
1. EU je formulirao jasnu i dosljednu viziju onoga što želi postići financijskim sredstvima za kohezijsku politiku, ali potrebno je preuzeti odgovornost za provedbu te vizije i primijeniti je
na operativnoj razini
Postoji sveobuhvatna strategija na razini EU-a
Strateški ciljevi EU-a preneseni su u ciljeve za kohezijsku politiku
2. U dodjeli financijskih sredstava državama članicama uzimaju se u obzir utvrđene potrebe te se ona temelji na informacijama o uspješnosti
Metoda dodjele utvrđena je u zakonodavstvu
Dodjela se temelji na BDP-u
Dodjela se temelji na potrebama u posebnim područjima
Dodjela se temelji na informacijama o dosadašnjoj uspješnosti

Načela u vezi s izradom programa
3. Postoji jasna logika intervencije
Postoji obvezna nacionalna strategija (npr. nacionalni strateški referentni
okvir, sporazum o partnerstvu)
Ciljevi/prioriteti definirani su na nacionalnoj razini
Zajednička strategija na razini EU-a prenesena je u ciljeve na nacionalnoj
razini uključujući ciljne vrijednosti (glavni očekivani rezultati)
Potrebe su utvrđene i definirane na nacionalnoj razini
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1989. – 1993.
Postoje obvezni programi
Potrebe su utvrđene i definirane na razini programa
Ciljevi su definirani na razini programa
Mjere za postizanje ciljeva definirane su na razini programa
Postoji standardizirani predložak programa s pomoću kojeg se logika
intervencije opisuje na usklađen način
Financijski podatci detaljno su prikazani po kodovima intervencije na razini
programa
4. Financijska sredstva odgovarajuće su usmjerena
Postoje zahtjevi u pogledu tematske koncentracije u skladu s kojima su sve
države članice dužne dodijeliti određeni iznos sredstava za prioritetna
područja EU-a
Postoje ex ante uvjeti / uvjeti koji omogućuju provedbu koji doprinose
usmjeravanju financijskih sredstava na ciljna područja / vrste korisnika
5. Uspostavljen je jednostavan i dosljedan okvir za mjerenje uspješnosti
Pokazatelji ostvarenja (za pojedine programe)
Pokazatelji ostvarenja (zajednički pokazatelji za EFRR/KF/ESF)
Pokazatelji rezultata (za pojedine programe)
Pokazatelji rezultata (zajednički pokazatelji za EFRR/KF/ESF)
Obvezno uključivanje pokazatelja ostvarenja i rezultata u programe na
samom početku (pri donošenju programa)
Predloškom programa izričito se zahtijeva utvrđivanje polaznih i ciljnih
vrijednosti za ostvarenja i rezultate
Potrebne su ključne etape za ostvarenja (*za razdoblje 2014. – 2020.
ograničeno isključivo na okvir uspješnosti)
Potrebne su ključne etape za rezultate (*za razdoblje 2014. – 2020.
ograničeno isključivo na okvir uspješnosti)
Postoji usklađena definicija pokazatelja ostvarenja i rezultata u području
kohezije
6. Uspostavljeni su mehanizmi za poticanje uspješnosti
Potrebno je ispuniti određene strateške/regulatorne uvjete za djelotvornu
uporabu financijskih sredstava (ex ante uvjeti / uvjeti koji omogućuju
provedbu)

1994. – 1999.

2000. – 2006.

2007. – 2013.

2014. – 2020.

2021. – 2027.
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Obvezna pričuva za uspješnost / preispitivanje u sredini programskog
razdoblja kojima se uzima u obzir uspješnost na razini programa
Izvršenje završnog plaćanja za program povezano je s dostizanjem ciljnih
vrijednosti (zaključenje)
Financijski ispravci za projekte u slučaju da dogovoreni rezultati nisu
postignuti (*ograničeno isključivo na okvir uspješnosti)
Proračun koji se izravno temelji na uspješnosti – plaćanja se vrše nakon što
se ispune uvjeti i postignu rezultati (neobvezna mogućnost)
Povezivanje isplate financijskih sredstava EU-a s ispunjavanjem zahtjeva u
pogledu gospodarskog upravljanja (Europski semestar)

1989. – 1993.

Načela u vezi s provedbom programa
7. Države članice pravodobno upotrebljavaju dodijeljena sredstva za kohezijsku politiku
Rokovi za podnošenje nacionalnih strategija i programa
Jasni rokovi za imenovanje relevantnih tijela (ako je potrebno)
Jednostavniji proces imenovanja relevantnih tijela (nastavak primjene
prethodnih sustava)
Postoje financijska pravila o pravodobnoj potrošnji sredstava – isključivo
pravilo (n +2) ili (n +3)
Rokovi za podnošenje dokumentacije o zaključenju (14 ili 15 mjeseci nakon
razdoblja prihvatljivosti)
Rok u kojem Komisija mora dovršiti procjenu zaključenja i izvršiti završno
plaćanje
Predlošci za programske dokumente od samog su početka uključeni u
Uredbu o zajedničkim odredbama
Zahtjevi kojima se jamči pravodobna provedba projekata
8. Pri odabiru i provedbi projekata primjenjuje se pristup koji je usmjeren na uspješnost
Zahtjev u skladu s kojim države članice moraju utvrditi i primjenjivati
kriterije za odabir projekata
Zahtjev u skladu s kojim države članice potencijalnim korisnicima moraju
pružati informacije o mogućnostima financiranja i postupcima odabira
Zahtjev u skladu s kojim države članice moraju voditi računa o tome da se
kriterijima za odabir jamči da odabrani projekti doprinose postizanju ciljeva
i rezultata

1994. – 1999.

2000. – 2006.

2007. – 2013.

2014. – 2020.

2021. – 2027.
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1989. – 1993.
Utvrđeni su dodatni zahtjevi u pogledu kvalitete koji se odnose na kriterije
za odabir (isplativost, ispunjavanje uvjeta koji omogućuju provedbu)
U skladu s kriterijima za odabir potrebno je utvrditi najmanje jedan
pokazatelj rezultata koji je u skladu s ciljevima programa
Zahtjev u skladu s kojim države članice moraju odrediti kojim će projektima
dati prednost za odabir
Komisija može iznijeti primjedbe na kriterije za odabir, a države članice
moraju poduzeti mjere u pogledu tih primjedbi
Obvezno uključivanje pokazatelja uspješnosti u sporazume o dodjeli
bespovratnih sredstava
Obveza da se financirani projekti provedu na najisplativiji način (primjena
zakonodavstva o javnoj nabavi)
Obveza da se financirani projekti provedu na najisplativiji način (provedba
analize troškova i koristi, utvrđivanje manjka financijskih sredstava)
9. Izmjene programa temelje se na elementima uspješnosti, uključujući rezultate
Izmjene programa moguće su isključivo pod određenim uvjetima
(npr. društveno-gospodarske okolnosti, poteškoće u provedbi)
Obvezna procjena učinka izmjena ciljeva (za države članice i za Komisiju) i
potreba za obrazloženjem predloženih izmjena programa
Obvezna procjena učinka koji se stvara izmjenom pokazatelja u okviru
uspješnosti
Komisija mora odobriti svaki izmijenjeni program

Načela u vezi s praćenjem i izvješćivanjem
10. Sustavima praćenja jamči se prikupljanje pravodobnih i kvalitetnih podataka o uspješnosti
Zahtjev u skladu s kojim države članice moraju uvesti sustav za bilježenje i
pohranjivanje podataka o praćenju u elektroničkom obliku
Zahtjev u skladu s kojim države članice u svojim programskim
dokumentima moraju opisati mehanizme za prikupljanje i obradu podataka
(ex ante uvjet br. 7)
Neovisno revizijsko tijelo u ranoj fazi provedbe obavlja reviziju načina na
koji sustav funkcionira
Obvezna elektronička razmjena informacija između korisnika i relevantnih
tijela (e-kohezija)

1994. – 1999.

2000. – 2006.

2007. – 2013.

2014. – 2020.

2021. – 2027.
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1989. – 1993.
1994. – 1999.
2000. – 2006.
Zahtjev u skladu s kojim države članice moraju dostavljati podatke
elektronički i u strukturiranom obliku s pomoću IT sustava Komisije
Upravljačka tijela potvrđuju Komisiji pouzdanost podataka o uspješnosti u
svojim izjavama o upravljanju
Revizijska tijela u revizorskim mišljenjima potvrđuju procjenu pouzdanosti
podataka o uspješnosti koju su obavila upravljačka tijela
Odbor za praćenje ispituje i potvrđuje kvalitetu podataka koje su
upravljačka tijela dostavila Komisiji
Uloga Komisije u ispitivanju podataka utvrđena je u Uredbi o zajedničkim
odredbama
Komisija može obustaviti plaćanja u slučaju da postoji ozbiljan nedostatak u
kvaliteti i pouzdanosti sustava za praćenje ili podataka o zajedničkim i
posebnim pokazateljima
11. Odgovornost za uspješnost jasno je utvrđena
Zahtjev u skladu s kojim države članice moraju dostavljati Komisiji podatke
o uspješnosti programa za sve fondove
Države članice obvezne su izrađivati godišnja izvješća o provedbi
Komisija je dužna izrađivati strateška izvješća
Podatci o uspješnosti u kratkom se roku javno objavljuju na internetu
Pri zaključenju programa Komisija je dužna izričito prihvatiti postignuta
ostvarenja i rezultate
12. Informacije o uspješnosti upotrebljavaju se za poduzimanje korektivnih mjera i potporu procesu strateškog planiranja
Predviđeno je da se informacije o uspješnosti upotrebljavaju za odluke na
strateškoj razini (preispitivanje u sredini programskog razdoblja)
Predviđeno je da se informacije o uspješnosti upotrebljavaju za odluke na
razini programa (pričuva za uspješnost, preispitivanje u sredini
programskog razdoblja i ispravci u slučaju nedovoljne uspješnosti)
Komisija službeno odobrava uspješnost programa
Odbor za praćenje službeno odobrava uspješnost programa
Komisija i države članice održavaju godišnji pregledni sastanak radi
ispitivanja uspješnosti svakog programa

2007. – 2013.

2014. – 2020.

2021. – 2027.
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1989. – 1993.

1994. – 1999.

Načelo u vezi s evaluacijom
13. Evaluacije na razini programa i politike upotrebljavaju se za donošenje odluka
Komisija provodi ex ante procjenu učinka zakonodavstva u području
kohezijske politike
Države članice obvezne su provoditi ex ante evaluaciju programa
Države članice obvezne su provoditi evaluaciju u sredini programskog
razdoblja / privremenu evaluaciju programa kojom je obuhvaćena
djelotvornost
Države članice obvezne su provoditi ex post evaluaciju programa
Komisija je obvezna provoditi evaluaciju politike/fondova u sredini
programskog razdoblja
Komisija je obvezna provoditi ex post evaluaciju politike/fondova

Horizontalno načelo
14. Održivost je ugrađena u predmetni ciklus kako bi se zajamčila dugoročna djelotvornost javnih intervencija
Upravljačka tijela dužna su pri odabiru projekta ispitati (financijske i
administrativne) kapacitete korisnika za održavanje projekta
Države članice dužne su ispitati raspolažu li korisnici dostatnim resursima
za pokrivanje operativnih troškova i troškova održavanja
Za velike projekte (> 50 milijuna eura) potrebno je provoditi analizu
d
troškova i koristi kojom je obuhvaćena financijska održivost projekata
Korisnici su obvezni održavati projekte (projekte / produktivna ulaganja i
infrastrukturu) u razdoblju od najmanje pet godina
U skladu s ex ante uvjetima ili uvjetima koji omogućuju provedbu potreban
je strateški okvir kojim se jamči održivost ulaganja

2000. – 2006.

2007. – 2013.

2014. – 2020.

2021. – 2027.
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Revizorski tim
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