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Povzetek
I Namen kohezijske politike Evropske unije (EU) je zmanjšati razlike med regijami EU,
da se doseže uravnotežen gospodarski, družbeni in teritorialni razvoj. Tej politiki je
dodeljenih približno 350 milijard EUR, kar je ena tretjina proračuna EU za
obdobje 2014–2020.

II V preteklosti se je EU običajno osredotočala na zagotavljanje skladnosti porabe

proračunskih sredstev z ustreznimi pravili. V zadnjih letih pa si je prizadevala povečati
usmerjenost v smotrnost, da bi se s sredstvi EU zagotovile pozitivne spremembe za
državljane. Sodišče je v skladu s svojo odgovornostjo iz Pogodbe glede poročanja o
dobrem finančnem poslovodenju k temu znatno prispevalo.

III V sedanjo razpravo o usmerjenosti kohezijske politike v smotrnost so vključeni

številni deležniki, ki imajo različna in občasno nasprotna mnenja o tem, kaj je
usmerjenost v smotrnost in kako bi jo bilo treba doseči. Ta informativni dokument je
dragocen vir informacij za vse sodelujoče pri reševanju težkih političnih in praktičnih
izzivov, povezanih s tem, kako v sedanjih in prihodnjih programskih obdobjih izboljšati
usmerjenost v smotrnost.

IV V njem so predstavljena mnenja Sodišča o razvoju usmerjenosti v smotrnost od

prejšnjega programskega obdobja do predlogov Komisije za obdobje 2021–2027.
Sodišče je obravnavalo tako zakonodajni okvir kot njegovo izvajanje na ravni Komisije
in držav članic. Sodišče se pri svojem pregledu osredotoča na 14 vodilnih načel, za
katere meni, da so bistvena za zagotovitev usmerjenosti porabe EU v smotrnost. Ta
načela zajemajo celoten cikel upravljanja politike od strateškega načrtovanja in
izvajanja do poročanja in vrednotenja.

V Sodišče je na podlagi obsežnih revizij smotrnosti poslovanja na področju kohezije

(69 poročil), ki jih dopolnjujejo pregledi iz drugih virov, ocenilo, kako dobro so se ta
načela uporabljala v programskih obdobjih 2007–2013 in 2014–2020, na podlagi
predpostavke, da bodo predlogi Komisije za naslednje obdobje izvedeni, pa, kako
verjetno je, da se bodo uporabila za programsko obdobje 2021–2027. Ocena
elementov, ki še niso bili izvedeni – obdobje 2021–2027 in nekateri deli obdobja 2014–
2020 – je temeljila na zasnovi vzpostavljenih sistemov.

VI Sodišče je ugotovilo, da je Komisija v teh programskih obdobjih sprejela ukrepe za
vključitev ključnih elementov zasnove uspešnega sistema upravljanja smotrnosti v
splošni finančni zakonodajni okvir in v zakonodajo, ki posebej ureja kohezijo. Ti ključni
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elementi zasnove vključujejo opredelitev dobre smotrnosti in potrebnih pogojev za
njeno doseganje ter to, kako meriti smotrnost ter kako poročati o njej in jo vrednotiti.
Zlasti za obdobje 2014–2020 so značilne bistvene spremembe.

VII Kljub tem izboljšavam zakonodajnega okvira pa v praksi ni bilo vedno doseženo

uspešno izvajanje. Eden od ciljev predlagane zakonodaje za obdobje 2021–2027 je
poenostavitev ureditev. Poenostavitev je cilj, ki ga Sodišče načeloma podpira. Meni pa,
da pri prizadevanjih za poenostavitev obstaja tveganje, da bi se zaradi predlogov
Komisije zmanjšala osredotočenost na smotrnost.

VIII Sodišče je ocenilo vseh 14 vodilnih načel, ocene pa so povzete v tabeli 1 spodaj.
Iz tabele je razvidno, da je bil pri zagotavljanju bolj v smotrnost usmerjene kohezijske
politike dosežen napredek, zlasti v zvezi z načrtovanjem programov. Še vedno bi bilo
mogoče izboljšati rezultate na več področjih: strateško načrtovanje, izvajanje politike,
ustvarjanje in uporaba informacij o smotrnosti poslovanja v fazah
spremljanja/poročanja in vrednotenja ter zagotavljanje trajnostnosti. Na splošno je
Sodišče ugotovilo, da za dobro smotrnost ni dovolj finančnih spodbud.

Tabela 1 – Ocena vodilnih načel za posamezno programsko obdobje
Programska obdobja

Odstavek

1. Načela v zvezi s strateškim načrtovanjem
1.

2.

EU je določila jasno in skladno
vizijo, kaj želi doseči s skladi
kohezijske politike, za katere sta
potrebna občutek odgovornosti in
operacionalizacija.

14 do 23

Pri dodelitvi sredstev državam
članicam se upoštevajo opredeljene
potrebe in informacije o smotrnosti
poslovanja.

24 do 29

2. Načela v zvezi z načrtovanjem programov
3.

Vzpostavljena je jasna
intervencijska logika.

31 do 38

4.

Ciljna usmerjenost sredstev je
dobra.

39

5.

Vzpostavljen je enostaven in
skladen okvir za merjenje
smotrnosti.

40 do 49

6.

Vzpostavljeni so mehanizmi za
spodbujanje smotrnosti.

50 do 56

3. Načela v zvezi z izvajanjem

2007–2013

2014–2020

2021–2027
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7.

Države članice pravočasno
porabljajo sredstva iz skladov
kohezijske politike.

58 do 64

8.

Pri izbiri in izvajanju projektov se
uporablja pristop, ki je usmerjen v
smotrnost.

65 do 71

9.

Pri reviziji programov se upoštevajo
premisleki v zvezi s smotrnostjo,
vključno z rezultati.

72 do 78

4. Načela v zvezi s spremljanjem in poročanjem
10. Sistemi spremljanja zagotavljajo
pravočasne in kakovostne podatke
o smotrnosti.

80 do 90

11. Vzpostavljena je jasna odgovornost
za smotrnost.

91 do 98

12. Informacije o smotrnosti poslovanja
se uporabljajo za sprejemanje
popravljalnih ukrepov in podporo
procesa strateškega načrtovanja.

99 do 104

5. Načela v zvezi z vrednotenjem
13. Vrednotenja na ravni programov in
politike se uporabljajo za odločanje.

106 do 113

6. Načelo, ki se nanaša na več področij
14. Trajnost je v cikel vključena zaradi
zagotavljanja dolgoročnejše
uspešnosti javnih intervencij.

114 do 124

Opomba: Ocena Komisije v zvezi z nekaterimi vodilnimi načeli se razlikuje od ocene Sodišča, vključno z
načeloma 1 in 9.
Vir: Evropsko računsko sodišče. Rdeča: izpolnjenih je malo temeljnih meril. Rumena: temeljna merila so
delno izpolnjena. Zelena: temeljna merila so večinoma izpolnjena.

IX Sodišče je v prejšnjih poročilih v zvezi s temi vprašanji izreklo veliko priporočil,

zlasti v zvezi z vodilnima načeloma 1 in 9, ki sta v tabeli 1 zgoraj za obdobje 2021–2027
označeni z rdečo. Poudarilo je tudi, da je treba čim bolj zmanjšati zamude v celotnem
ciklu. Zaradi kumulativne zamude pri izvajanju skupaj s prekrivanjem obdobij
upravičenosti se pozornost preusmeri od premislekov v zvezi s smotrnostjo k porabi
denarja.
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Uvod
Smotrnost poslovanja v EU

01 Evropska unija (EU) vsako leto porabi približno 140 milijard EUR. V zadnjih letih se

vse bolj poudarja smotrnost, tj. v kolikšnem obsegu ta poraba vodi do pozitivnih koristi.
V zakonodaji EU se smotrnost imenuje „dobro finančno poslovodenje“. Glede na
finančno uredbo „dobro finančno poslovodenje“ pomeni izvrševanje proračuna v
skladu z načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, ki so opredeljeni, kot sledi 1:

o

gospodarnost – finančni viri so na voljo pravočasno, v ustrezni količini in primerni
kakovosti ter po najugodnejši ceni,

o

učinkovitost – najboljše razmerje med uporabljenimi sredstvi, izvedenimi
dejavnostmi in doseženimi cilji,

o

uspešnost – obseg, v katerem so z izvedenimi dejavnostmi doseženi cilji.

02 Načelo gospodarnosti se nanaša na potrebne vložke. Učinkovitost in tudi
uspešnost sta povezani z dosežki teh vložkov in zato zajemata:
o

izložke – končni rezultat programa, na primer letališče,

o

rezultate – takojšnje učinke programa na neposredne naslovnike ali prejemnike,
na primer število potnikov, ki uporabljajo letališče,

o

učinke – dolgoročnejše spremembe, ki jih je mogoče vsaj delno pripisati ukrepom
EU, na primer gospodarske koristi zaradi letališča (pomembni bi lahko bili tudi
drugi dejavniki, kot so emisije ogljika).
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Kohezija

03 V tem informativnem dokumentu je preučena usmerjenost kohezije, ki je eno od

najpomembnejših področij delovanja EU, v smotrnost. Kohezijske politike so zasnovane
tako, da zagotavljajo doseganje enega od glavnih ciljev EU: spodbujanje ekonomske,
socialne in teritorialne kohezije med državami članicami. 2 Razvoj kohezijskih sredstev
in prioritet je prikazan v tabeli 2. V tabeli je prikazano, da:
o

se je financiranje od začetka znatno povečalo, vendar se od obdobja 2007–2013
skoraj ni spreminjalo,

o

pred obdobjem 2007–2013 ni bilo stabilnosti v zvezi s skladi, ki so prispevali h
koheziji. Od takrat pa se skladi niso spreminjali,

o

so se cilji na področju kohezije od obdobja 2007–2013 razširili tako, da vključujejo
teritorialno (tj. čezmejno) sodelovanje in cilje dolgoročnih, desetletnih strategij
EU, 3

o

od junija 2019 ni naslednice strategije Evropa 2020, h kateri bo morala prispevati
poraba na področju kohezije in drugih področjih.
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Tabela 2 – Razvoj kohezijskih sredstev in prioritet EU
Programsko
obdobje

1989–1993

Proračun
69 milijard ECU* (20 %)
(v % skupnega
proračuna)

Skladi

ESRR, ESS,
Usmerjevalni oddelek
EKUJS

Strategija za
celotno EU,
odražena v
zakonodajnem okviru
kohezijske
politike
5 prednostnih ciljev:
—
spodbujanje
razvoja in
strukturne
prilagoditve regij,
—
obravnavanje
Naložbeni cilji
nazadovanja
industrije,
—
boj proti
dolgotrajni
brezposelnosti,

1994–1999

2000–2006

2007–2013

168 milijard ECU*
(30 %)

235 milijard EUR
(33 %)

347 milijard EUR
(36 %)

355 milijard EUR (37 %)

330 milijard EUR (34 %)

ESRR, ESS, Usmerjevalni
oddelek EKUJS, FIUR in
Kohezijski sklad

ESRR, ESS,
Usmerjevalni
oddelek EKUJS, FIUR
in Kohezijski sklad

ESRR, ESS, Kohezijski
sklad

ESRR, ESS, Kohezijski
sklad

ESRR, ESS, Kohezijski
sklad

-

[Lizbonska strategija
za obdobje 2000–
2010]**

Lizbonska strategija
za obdobje 2000–
2010
Strategija Evropa za
obdobje 2010–2020

Strategija Evropa za
obdobje 2010–2020

-

11 tematskih ciljev:
—
raziskave in
inovacije,
—
informacijske in
komunikacijske
tehnologije (IKT),
—
konkurenčnost
MSP,
—
nizkoogljično
gospodarstvo,
—
prilagajanje
podnebnim
spremembam ter

5 ciljev politike:
—
inovativna in
pametna
gospodarska
preobrazba,
—
bolj zelena,
nizkoogljična
Evropa,
—
mobilnost in IKT,
—
evropski steber
socialnih pravic,
—
trajnostni razvoj
mest, podeželja in

6 prednostnih ciljev:
—
spodbujanje
razvoja in
strukturne
prilagoditve regij,
—
obravnavanje
nazadovanja
industrije,
—
boj proti
dolgotrajni
brezposelnosti in
poklicno

3 prednostni cilji:
—
spodbujanje
razvoja in
strukturne
prilagoditve
regij,
—
preobrazba
območij s
strukturnimi
težavami,
—
posodobitev
sistemov
izobraževanja,

3 prednostni cilji:
—
rast in
zaposlovanje
najmanj razvitih
regij,
—
konkurenčnost
vseh drugih
regij EU,
—
čezmejno
sodelovanje.

2014–2020

2021–2027
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Programsko
obdobje
—
—

1989–1993

1994–1999

poklicno
vključevanje
mladih,
reforma SKP in
spodbujanje
razvoja
podeželja.

vključevanje
mladih,
prilagoditev
delavcev
spremembam v
industriji,
spodbujanje
razvoja podeželja,
regije z zelo
majhno gostoto
prebivalstva.

—

—
—

2000–2006
usposabljanja
in
zaposlovanja.

2007–2013

2014–2020

—
—
—

—
—
—

preprečevanje in
obvladovanje
tveganj,
varstvo okolja in
učinkovita raba
virov,
trajnostni promet,
spodbujanje
zaposlovanja in
podpora mobilnosti
delovne sile,
socialno
vključevanje,
izobraževanje in
usposabljanje,
krepitev
zmogljivosti
institucij.

2021–2027
obalnih območij
ter lokalne
pobude.

* Evropska denarna enota (ECU) je bila košarica valut držav članic Evropske skupnosti, ki se je uporabljala kot obračunska enota, preden jo je 1. januarja 1999 po nominalni
vrednosti nadomestil euro.
** Lizbonska strategija je začela veljati približno hkrati s programskim obdobjem 2000–2006, vendar se ni odražala v zakonodajnem okviru kohezijske politike za to obdobje.
Vir: na podlagi publikacije Komisije Inforegion Panorama št. 26, junij 2008 (za podatke o proračunu, skladih, naložbenih ciljih za obdobja 1989–1993, 1994–1999, 2000–
2006, 2007–2013), podatkov Komisije (za podatke o proračunu za obdobji 2014–2020 in 2021–2027) in prejšnjega revizijskega dela Evropskega računskega sodišča
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Cilj in pristop v informativnem dokumentu

04 Ta informativni dokument ni revizijsko poročilo. Temelji predvsem na obsežnem

revizijskem delu Sodišča iz preteklih let in vsebuje pregled o obsegu, v katerem sta
zasnova in izvajanje kohezijske politike osredotočena na smotrnost in ne na skladnost s
pravili. Sodišče meni, da bi to lahko bilo koristno za vse, ki sodelujejo pri načrtovanju
ureditev za naslednje programsko obdobje, in sicer tako na ravni EU kot na ravni držav
članic.

05 Sodišče je najprej ocenilo, kako so se ključni elementi zasnove razvijali v smeri

uspešnega sistema upravljanja smotrnosti. To je storilo tako v zvezi s splošnim
zakonodajnim okvirom (in drugimi pobudami Komisije) kot tudi v zvezi z
zakonodajo EU, s katero se posebej ureja kohezija.

06 Nato je opredelilo sklop 14 vodilnih načel, za katere meni, da so potrebni za bolj v

smotrnost usmerjeno kohezijsko politiko. Ta načela niso zasnovana za zagotavljanje
celovitega okvira in se vsa morda ne uporabljajo neposredno za druga področja EU,
odražajo pa glavne težave, ki jih je Sodišče ugotovilo pri revizijah smotrnosti. Nanašajo
se na celoten cikel upravljanja politike od začetnega načrtovanja do končnega
vrednotenja. Na sliki 1 spodaj so prikazana vodilna načela v petih glavnih fazah
upravljanja (kratki opisi faz upravljanja so vključeni v analizo vodilnih načel pozneje v
tem dokumentu). Eno od načel (zagotovitev trajnosti) se nanaša na več področij in se
uporablja za več od teh faz.
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Slika 1 – Cikel izvajanja kohezijske politike
Vodilno načelo 1:
EU je določila jasno in skladno vizijo, kaj želi doseči
s skladi kohezijske politike, za katere sta potrebna
občutek odgovornosti in operacionalizacija.
Vodilno načelo 2:
Pri dodelitvi sredstev državam članicam se
upoštevajo opredeljene potrebe in informacije o
smotrnosti poslovanja.

Strateško
načrtovanje

Vodilno načelo 13:
Vrednotenja na ravni
programov in politike se
uporabljajo za odločanje.

Vrednotenje

Vodilno načelo 10:
Sistemi spremljanja zagotavljajo
pravočasne in kakovostne podatke o
smotrnosti.
Vodilno načelo 11:
Vzpostavljena je jasna odgovornost za
smotrnost.
Vodilno načelo 12:
Informacije o smotrnosti poslovanja
se uporabljajo za sprejemanje
popravljalnih ukrepov in podporo
procesa strateškega načrtovanja.

Spremljanje in
poročanje

Načrtovanje
programov

Izvajanje

Vodilno načelo 14 – načelo, ki se nanaša na več
področij:
Trajnost je v cikel vključena zaradi zagotavljanja
dolgoročnejše uspešnosti javnih intervencij.

Vodilno načelo 3:
Vzpostavljena je jasna intervencijska
logika.
Vodilno načelo 4:
Ciljna usmerjenost sredstev je dobra.
Vodilno načelo 5:
Vzpostavljen je enostaven in skladen
okvir za merjenje smotrnosti.
Vodilno načelo 6:
Vzpostavljeni so mehanizmi za
spodbujanje smotrnosti.

Vodilno načelo 7:
Države članice pravočasno porabljajo
sredstva iz skladov kohezijske politike.
Vodilno načelo 8:
Pri izbiri in izvajanju projektov se
uporablja pristop, ki je usmerjen v
smotrnost.
Vodilno načelo 9:
Pri reviziji programov se upoštevajo
vidiki smotrnosti, vključno z rezultati.

Vir: Evropsko računsko sodišče

07 Sodišče je ta vodilna načela razvilo z uporabo presoje kot izkušen revizor na tem

področju in jih ocenilo predvsem na podlagi svojega dela na tem področju v zadnjem
desetletju (skupno 69 poročil skupaj z odgovori Komisije). To delo dopolnjujejo
pregledi iz drugih virov znotraj institucij EU (npr. študije Evropskega parlamenta,
poročila Službe za notranjo revizijo Komisije) in drugod (npr. OECD). Sodišče je
analiziralo, kako dobro so bila posamezna vodilna načela uporabljena v programskih
obdobjih 2007–2013 in 2014–2020, na podlagi predloga Komisije 4 pa, kako bi jih bilo
mogoče zajeti v programskem obdobju 2021–2027. O tem informativnem dokumentu
je razpravljalo s Komisijo in upoštevalo njene pripombe, kadar je to primerno.
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Usmerjenost kohezijske politike v
smotrnost
Razvoj zakonodajnega okvira za upravljanje uspešnosti

08 Ta oddelek vsebuje pregled na visoki ravni o zasnovi usmerjenosti v smotrnost v

zakonodajnem okviru. V naslednjem oddelku je to vprašanje preučeno za vsako vodilno
načelo, poleg tega pa je ocenjeno, kako dobro Komisija in države članice skupaj izvajajo
ureditve.

09 Prizadevanja za povečanje usmerjenosti proračuna EU v smotrnost so v zadnjih

letih dobila zagon. Na sliki 1 je prikazano, da je Komisija v svoj splošni zakonodajni
okvir (in pobude) postopoma vključila ključne elemente zasnove, potrebne za uspešen
sistem upravljanja smotrnosti. To vključuje opredelitev smotrnosti in dobrega
finančnega poslovodenja, uporabo trdnih ciljev in kazalnikov ter strukturirano
vrednotenje doseženega.
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Slika 1 – Razvoj ključnih elementov zasnove za smotrnost na ravni EU
1968
Finančna uredba
 Vkl jučeni s ta načeli gospodarnosti i n
dobrega fi nančnega poslovodenja.
1990
Finančna uredba
 Vkl jučeno je načelo s troškovne
uči nkovi tosti.
 Vkl jučena je zahteva za določitev
kol ičinsko opredeljenih ciljev za
i zvrš evanje proračuna in
s premljanje njihovega doseganja.

2010
Pobude Komisije
 Komi sija v s vojem proračunskem pregledu poudari
pomen v rezultate usmerjene priprave proračuna i n
merjenja v s mislu dejanskega učinka, namesto v s mislu
vl ožkov.
 V Pa rl a mentu, Svetu i n na Evropskem ra čunskem
s odišču ter zlasti v okvi ru dela Odbora Evropskega
pa rl amenta za proračunski nadzor i n l etnega postopka
podelitve ra zrešnice s e začne razprava o vprašanju
pol itik EU in smotrnostne priprave proračuna na podlagi
rezul tatov.

2002
Fi nančna uredba
 V s kl adu z njo morajo biti cilji specifični,
merl jivi , dosegljivi, ustrezni in časovno
dol očeni (SMART).
 Pojem dobrega finančnega poslovodenja
je opredeljen tako, da zajema načela
gos podarnosti, učinkovitosti in
us pešnosti.
 Uvedena je zahteva za i nstitucije, da
i zvedejo predhodno in naknadno
vrednotenje programov i n dejavnosti.
 Uredi tve s premljanja i n poročanja s o
okrepljene ta ko, da mora Komisija
dos eganje ciljev s premljati s kazalniki
s motrnosti, letno poročati
prora čunskemu organu in v l etnih
poroči lih o dejavnostih zagotoviti dobro
fi nančno poslovodenje.

2011
Pobude Komisije
 Komi sija v s poročilu o dodani vrednosti EU ta
pojem opredeli kot vrednost, ki jo ukrepi EU
doda jo k vrednosti, ki bi bila dosežena samo z
ukrepi držav članic.
2015
Pobude Komisije
 Komi sija obnovi s vojo zavezo boljšim rezultatom tako, da začne
i zva jati pobudo za v rezultate usmerjeni proračun EU, zasnovano za
krepi tev osredotočenosti na rezultate, s poročanje dosežkov
i ntervencij EU in čim večje povečanje dodane vrednosti naložb EU.
 Komi sija začne i zva jati pobudo za boljše pravno urejanje za boljše
rezul tate, pri čemer potrdi pomen vrednotenj in dobro oblikova ne
za konodaje za izboljšanje dodane vrednosti i ntervencij EU.
2018
Finančna uredba
 Uvedena je zahteva, da morajo biti s kladi osredotočeni na smotrnost, tj.
ci l ji programov s e določijo predhodno, napredek pri njihovem doseganju
s e s premlja s kazalniki s motrnosti, o njem pa se poroča Evropskemu
pa rl amentu.
 V s kl adu z njo morajo biti kazalniki smotrnosti releva ntni, sprejeti,
verodostojni, preprosti i n zanesljivi (RACER). Zahteva vkl jučuje tudi
opredelitev „kazalnikov i zložkov“ i n „kazalnikov rezultatov“.
 Uvedena je nova oblika podpore, tj. fi nanciranje, ki ni povezano s stroški,
ki nudi možnost zagotavljanja finančne podpore na podlagi doseganja
rezul tatov i n/ali i zpolnjevanja nekaterih pogojev.
 Okrepi la s e je vl oga vrednotenj, i n sicer ta ko, da morajo ta temeljiti na
doka zih o smotrnosti programov i n dejavnosti. V njihovem okvi ru je treba
tudi preučiti dodano vrednot EU.

Vir: Evropsko računsko sodišče, na podlagi pregleda finančnih uredb in drugih dokumentov Komisije
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10 Ta razvoj dogodkov na ravni EU se odraža v usmerjenosti v smotrnost na področju

kohezije, ki je v okviru priprav programskega obdobja 2014–2020 pridobila politični
zagon. Za dosego ciljev in ciljnih vrednosti strategije Evropa 2020 je Komisija leta 2010
poudarila, da je treba izboljšati uspešnost kohezijske politike, in sicer z
osredotočenostjo na rezultate. 5 Zato je bila zagotovitev usmerjenosti v rezultate po
mnenju Komisije temelj za sprejetje zakonodajnega svežnja za programsko
obdobje 2014–2020.6 Usmerjenost v rezultate je tudi eden glavnih ciljev Komisije, na
katerem temeljijo njeni predlogi za obdobje 2021–2027. Komisija poudarja zlasti, da je
treba okrepiti usklajenost med financiranjem in prioritetami EU. 7

11 V Prilogi I je navedenih več podrobnosti o tem, kako se splošna prizadevanja EU
za večjo usmerjenost k smotrnosti odražajo na področju kohezije. V njej je
ponazorjeno, v kolikšnem obsegu so elementi, ki so po mnenju Sodišča ključni za
uspešno porabo sredstev EU, vključeni v zakonodajo EU, ki ureja posebej kohezijo. Iz
Priloge je razvidno, da se je število teh elementov v zakonodaji na področju kohezije
vse do obdobja 2014–2020 povečevalo, nekateri elementi pa so se zaradi poskusov
Komisije, da poenostavi kohezijsko politiko, v sedanjih predlogih za obdobje 2021–
2027 izgubili.

Vodilna načela

12 Sodišče je za vsako od 14 vodilnih načel predstavilo oceno za tri programska

obdobja skupaj z glavnimi razlogi. Navedlo je tudi več podrobnosti o merilih, ki jih je
uporabilo pri ocenjevanju, ter jih podprlo s primeri iz poročil. Ker je cikel izvajanja
stalen proces, so vzpostavljene številne povezave med različnimi vodilnimi načeli.

1 – Načela v zvezi s strateškim načrtovanjem

13 Proces se začne s strateškim načrtovanjem na ravni EU, v okviru katerega

Komisija, Svet in Evropski parlament določijo prioritete za EU kot celoto (na primer
strategija Evropa 2020) in zlasti za kohezijsko politiko. V tem procesu sozakonodajalca
določita tudi proračun politike in pravila za njegovo uporabo za posamezni večletni
finančni okvir. Običajno je vzpostavljen sklop skupnih pravil, tj. uredba o skupnih
določbah, ki se uporablja za tri kohezijske sklade (ESRR, ESS in Kohezijski sklad) in
nekatere druge sklade, dopolnjujejo pa ga posebna pravila za posamezen sklad. Za to
fazo sta določeni dve vodilni načeli, ki sta povezani z oblikovanjem vizije in dodelitvijo
sredstev državam članicam.
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1.

EU je določila jasno in skladno vizijo, kaj
želi doseči s skladi kohezijske politike, za
katere sta potrebna občutek odgovornosti
in operacionalizacija.

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

14 Izhodišče vsakega strateškega načrtovanja je jasna vizija, kaj bi bilo treba doseči s

financiranjem. Zaradi zapletenega strateškega okvira, v katerem deluje EU, je to izziv.
Strategija EU (Evropa 2020) se je v obdobju 2014–2020 prenesla v kohezijsko politiko,
kar se v obdobju 2007–2013 ni zgodilo. Za obdobje 2021–2027 ni krovne strategije za
celotno EU, h kateri bi morala prispevati poraba na področju kohezije.8 Nekatere
slabosti niso bile odpravljene, na primer konkurenčni in neusklajeni sklopi strateških
ciljev, ki so občasno nerealni in
v zvezi s katerimi vsi deležniki morda nimajo vedno v celoti občutka lastništva ali ki
vedno niso operacionalizirani.

1.
Kohezijsko politiko EU bi bilo treba določiti v strateškem okviru s povezanimi
strateškimi cilji in ciljnimi vrednostmi

15 V strategijah za celotno EU, ki določajo strateške cilje s ciljnimi vrednostmi EU ter

zajemajo obdobji 2007–2013 in 2014–2020, je bila določena strateška usmerjenost 9 za
izvajanje Kohezijskega sklada. Za obdobje po letu 2020 za zdaj ni enakovredne
strategije za celotno EU. 10 V zvezi s kohezijo je Komisija v uredbi o skupnih določbah
predlagala pet ciljev politike na visoki ravni. Prednost tega je zagotovitev
neprekinjenega financiranja, saj se podpirajo področja, ki so bila prednostno
obravnavana že v obdobju 2014–2020. 11 Če bo za obdobje po letu 2020 pripravljena
nova krovna strategija, se bo v njej upošteval dogovor o novem večletnem finančnem
okviru. To ni običajno ali smiselno zaporedje dogodkov, v katerih se javni proračuni
določijo po določitvi političnih ciljev ali zasnovi politik. 12
2.
Izogniti bi se bilo treba različnim sklopom strateških ciljev, ki zajemajo
različne časovne okvire in cilje

16 Strateško okolje, v katerem se izvajajo skladi kohezijske politike, zajema sklop

prekrivajočih se strateških okvirov/ciljev13, ki izhajajo iz zapletenih političnih procesov
na evropski in svetovni ravni. Iz slike 2 je razvidno, da se primarni desetletni strategiji
EU (Lizbonska strategija in strategija Evropa 2020) prekrivata z več drugimi zavezami,
kot so prioritete in načrti Komisije za izpolnitev mednarodnih zavez EU (na primer
Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah). Poleg tega morajo skladi kohezijske
politike izpolniti tudi svoje namene.

16

Slika 2 – Prekrivanje in neusklajenost strateških okvirov in ciljev za
ukrepanje EU
Pariški sporazum

KLJUČNE
MEDNARODNE
ZAVEZE EU

Cilji trajnostnega razvoja

Evropa 2020

Lizbonska strategija
PORABA IN
PRAVNO
UREJANJE

Evropski Svet:
do leta 2014

1. Barrosova
Komisija

2. Barrosova Komisija

Večletni finančni okvir 2007–2013

PORABA

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Evropa 2020 + ?

Evropski Svet:
Strateška agenda za Unijo v
času sprememb

naslednja strategija
Evropskega sveta

Junckerjeva Komisija:
deset prioritet

naslednji program Komisije
Večletni finančni
okvir 2021–2027

Večletni finančni okvir 2014–2020

2013

2014 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Vir: Informativni dokument The Commission’s proposal for the 2021–2027 Multiannual Financial
Framework, slika 6

17 Ta soobstoj več strateških okvirov in ciljev s prekrivajočimi se obdobji, cilji,

kazalniki in ciljnimi vrednostmi je zapleten in je lahko nepregleden. 14 Sodišče je
poročalo, da je bila Lizbonska strategija (2000–2010) sprejeta hkrati z večletnim
finančnim okvirom za obdobje 2000–2006, strategija Evropa 2020 (ki zajema
obdobje 2010–2020) pa je bila sprejeta sredi obdobja večletnega finančnega
okvira 2007–2013, ko so bile ureditve v zvezi s spremljanjem, vrednotenjem in
poročanjem že vzpostavljene. Zato ni bilo mogoče uspešno poročati o prispevku
proračuna EU k strategiji EU. 15

18 Tudi več zunanjih virov je opozorilo na to težavo, zlasti na „zasičenost s cilji“, ki

privede do težav za strateško in operativno izvajanje politike in prinaša izzive za
skladnost.16 V takem scenariju je težko zagotoviti skladen pristop k izvajanju kohezijske
politike.
3.

Strateški cilji bi morali biti realni

19 Sodišče je opredelilo več primerov, v katerih strateški cilji niso realistični in ki se

lahko razvrstijo v dve širši kategoriji: strateški cilji niso vedno določeni na ustrezni ravni
in strateški cilji ne upoštevajo razpoložljivih sredstev.

17

Letno poročilo za leto 2014
Primer strateških ciljev, ki niso določeni na ustrezni ravni: Sodišče je sproti poročalo,
da so bile krovne ciljne vrednosti strategije EU 2020 razvite na podlagi ločenih ciljnih
vrednosti za posamezno državo članico. Pri dveh krovnih ciljnih vrednostih tudi v
primeru, da bi vsaka država članica uspešno dosegla svoje nacionalne ciljne
vrednosti, skupne krovne ciljne vrednosti na ravni EU še vedno ne bi bile dosežene. 17

Posebno poročilo o enotnem evropskem sistemu za upravljanje
železniškega prometa
Primer strateških ciljev, pri kateri se ne upoštevajo razpoložljiva sredstva: Sodišče je
ugotovilo, da je uvedba novega sistema za upravljanje železniškega prometa
temeljila na strateški politični odločitvi. Čeprav se je pokazalo, da bodo stroški
sistema do leta 2050 znašali do 190 milijard EUR, se je ta začel izvajati brez ocene
skupnih stroškov ali ustreznega načrtovanja. 18
4.

Za strateške cilje bi morali biti odgovorni vsi deležniki

20 Države članice nimajo vedno enakih ambicij kot EU, okvir, v katerem deluje EU, pa
ni vedno pravno zavezujoč, temveč se zanaša na dobro voljo. To pomeni, da države
članice morda nimajo zadostnih spodbud za izvajanje politik EU.

Posebno poročilo o evropskem železniškem omrežju za visoke hitrosti
in panoramski pregled o prometu
Sodišče je pri reviziji evropskega železniškega omrežja za visoke hitrosti ugotovilo, da
države članice niso gradile prog za vlake za visoke hitrosti, če te niso bile nacionalna
prioriteta, tudi če se nahajajo v nadnacionalnem koridorju in so del jedrnega
omrežja. Poleg tega Komisija ni imela zadostnih orodij ali pooblastil za izvrševanje,
da bi države članice prisilila, naj spoštujejo svoje zaveze za zgraditev prog za visoke
hitrosti, ki so potrebne za dokončanje jedrnega omrežja.19

21 Sodišče je poročalo o primeru, v katerem so imele države članice kljub temu, da
zakonodaja na tem področju ni zavezujoča, enake ambicije, kot so bile sprejete na
ravni EU. Sodišče je ugotovilo, da so bili cilji EU na področju izobraževanja ustrezno
upoštevani v operativnih programih in z njimi povezanih projektih za obdobje 2007–
2013 ter pri zasnovi programov za programsko obdobje 2014–2020, in sicer kljub
dejstvu, da so za izobraževanje v celoti in izključno pristojne države članice ter da se
strategije EU sprejmejo kot sklepi Sveta, ki niso pravno zavezujoči za države članice
EU. 20

18
5.

Strateške cilje bi bilo treba prenesti v operativne cilje

22 Komisija in države članice strateških ciljev včasih ne prenesejo v operativne cilje.21
V takih primerih obstaja tveganje, da bodo cilji na visoki ravni ostali zgolj politična
prizadevanja. Pomembnost te operacionalizacije je priznal tudi Evropski parlament. 22

Posebno poročilo o širokopasovnih povezavah v državah članicah EU
Strategije držav članic za izvajanje naložb EU v širokopasovne povezave v
obdobju 2014–2020 niso bile skladne s krovno strategijo Evropa 2020. Nekatere
ciljne vrednosti držav članic so bile sicer zahtevnejše od tistih v strategiji
Evropa 2020, vendar pa nobena od držav članic, ki jih je Sodišče preučilo, v svojo
strategijo ni vključila nacionalnih ciljnih vrednosti v zvezi z eno od treh ciljnih
vrednosti EU, tj. da se 50 % gospodinjstev naroči na ultra hitre širokopasovne
povezave.23

23 Za obdobje 2014–2020 si je Komisija prizadevala strateške cilje strategije

Evropa 2020 prenesti v kohezijsko politiko tako, da je vanjo vključila tematske cilje,
razdeljene na prednostne naložbe, povezane s krovnimi cilji strategije Evropa 2020.
Potencialne koristi teh prizadevanj so prepoznali OECD 24, Komisija 25 in Parlament 26. V
praksi pa so politična prizadevanja v zvezi s strategijo Evropa 2020 temeljila na
zapleteni strukturi, sestavljeni iz petih krovnih ciljev, sedmih vodilnih pobud in
11 tematskih ciljev, pri čemer te različne ravni niti posamezno niti kot celota niso bile
zasnovane tako, da bi prenašale politična prizadevanja strategije Evropa 2020 v
uporabne operativne cilje. 27 Poleg tega je Sodišče ugotovilo, da nobena od držav
članic, ki jih je preučilo, razen ene, ni prenesla krovnih ciljev strategije Evropa 2020 v
operativne cilje programov. 28 Komisija je tudi poudarila, da so lahko krovni cilji
strategije Evropa 2020 uspešni le z močnim nacionalnim in regionalnim sodelovanjem
ter občutkom odgovornosti v praksi. 29

2.

Pri dodelitvi sredstev državam članicam se
upoštevajo opredeljene potrebe in
informacije o smotrnosti poslovanja.

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

24 Pri kohezijski politiki so vsa razpoložljiva sredstva predhodno dodelijo državam

članicam. 30 Sodišče je marca 2019 objavilo hiter pregled primera, v katerem je
navedenih več podrobnosti o predlaganem procesu za predhodno dodelitev sredstev iz
skladov kohezijske politike državam članicam za naslednje programsko obdobje, tj.
obdobje 2021–2027.31

19

25 Metoda dodelitve se od uvedbe leta 1999 ni bistveno spremenila. Glavni dejavnik

za dodelitev sredstev je regionalna blaginja na podlagi BDP na prebivalca 32 – glej
tabelo 3 spodaj. Povezava z nekaterimi strateškimi cilji se je okrepila, vendar je še
vedno omejena.

Tabela 3 – Merila za dodelitev kohezijskih sredstev državam članicam
Merilo

2007–2013

2014–2020

2021–2027

BDP (vključno z BND za Kohezijski sklad)

83 %

86 %

81 %

Trg dela, izobrazba, demografija

17 %

14 %

15 %

Podnebje

1%

Migracije

3%

Skupaj

100 %

100 %

100 %

Vir: Predstavitev Komisije EU budget for the future: Regional development and Cohesion (za
obdobji 2014–2020 in 2021–2027) in ocena Komisije (za obdobje 2007–2013)

26 Po mnenju Komisije je zaradi predhodnih dodelitev državam članicam omejena

odzivnost proračuna na nastajajoče potrebe. V programskem obdobju sredstev ni
mogoče predodeliti med državami članicami, razen v primeru tehnične prilagoditve, ki
se izvede enkrat v posameznem programskem obdobju. 33 OECD meni, da ta neprožen
vidik večletnega finančnega okvira pomeni izrazito oddaljitev od nacionalnih praks
priprave proračuna, pri katerih je letna ali redna predodelitev sredstev kot odziv na
spreminjajoče se prioritete – ter dejansko odziv na vrednotenja smotrnosti in
rezultatov – običajna. OECD dodaja, da v praksi nacionalni deležniki dodelitve po tem,
ko so določene v večletnem finančnem okviru, razumejo kot „njihov“ denar, ki se ne bi
smel prilagajati, razen v skrajnih primerih. 34 Sodišče je v prejšnjih revizijah ugotovilo,
da je izziv pridobiti dobre kvalitativne rezultate s shemami, pri katerih je impliciten cilj,
da države članice črpajo ta sredstva.35 Sodišče meni, da bi bilo treba pri dodelitvi
sredstev upoštevati potrebe in informacije o pretekli smotrnosti poslovanja.
1.
Dodelitev sredstev državam članicam bi morala temeljiti na opredeljenih
potrebah in ciljih

27 To pomeni, da bi bilo treba najprej oceniti potrebe na ravni kohezijske politike, pri
tem pa upoštevati cilje na podlagi Pogodbe (npr. zmanjšanje regionalnih razlik) in tudi
druge ustrezne strateške cilje (npr. krovni cilj strategije EU 2020: povečanje skupnih
javnih in zasebnih naložb v raziskave in razvoj na 3 % BDP). To oceno potreb bi bilo
treba prenesti v cilje politike in pri tem upoštevati omejena razpoložljiva sredstva EU.

20
Dodelitev sredstev državam članicam in njihovim regijam bi morala biti skladna s temi
cilji politike.

28 Kot je navedeno v nedavno objavljenem hitrem pregledu primera, ki ga je

pripravilo Sodišče (odstavek 24), se pri metodi dodeljevanja sredstev delno upoštevajo
cilji na podlagi Pogodbe (kot je BDP) in strateški cilji, ki se spreminjajo (kot so nekatera
merila, povezana s strategijo Evropa 2020). Vendar si Komisija ni prizadevala za
skladno in strukturirano dodelitev sredstev na podlagi potreb in strateških ciljev.
2.
Dodelitev sredstev državam članicam bi morala temeljiti na informacijah o
pretekli smotrnosti

29 OECD je ocenila, da EU kljub zelo razvitemu okviru smotrnostne priprave

proračuna EU dosega precej podobne rezultate kot države OECD v smislu uporabe
informacij o smotrnosti poslovanja za podporo proračunskim odločitvam. Vendar je
presodila, da so povezave med informacijami o smotrnosti poslovanja in širšo politiko
dodelitve sredstev šibke.36

2 – Načela v zvezi z načrtovanjem programov

30 Uredba o skupnih določbah določa tudi okvir za naslednjo fazo, tj. načrtovanje

programov, ki ga izvedejo države članice. V tej fazi se na ravni držav članic pripravijo
podrobni načrti za posebno programsko obdobje, in sicer z oblikovanjem strategije za
državo 37 in z njo povezanih programov. Preden Komisija sprejme oba sklopa
programskih dokumentov, se o njih pogaja z nacionalnimi organi. Za to fazo so
oblikovana štiri vodilna načela, ki so povezana z intervencijsko logiko, usmerjanjem
financiranja, okvirom za merjenje smotrnosti in spodbudami.
3.

Vzpostavljena je jasna intervencijska logika.

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

31 Intervencijska logika se nanaša na proces opredelitve, katere potrebe naj bi se

obravnavale s sredstvi EU in kako je to mogoče doseči. Države članice bi morale najprej
opredeliti svoje nacionalne potrebe. S tem bi zagotovile podlago za oblikovanje ciljev in
ciljnih vrednosti ter opredelitev potrebnih sredstev. Podobno bi bilo nato treba
ponoviti na ravni programov, na kateri bi se morali nacionalni cilji prenesti v operativne
cilje. Na tej ravni bi morale države članice določiti povezave med vložki, ukrepi, izložki
in rezultati.

21

32 Komisija je v programskem obdobju 2014–2020 prepričljivo intervencijsko logiko

opredelila kot enega od stebrov usmerjenosti v rezultate. To se je precej odražalo v
zakonodajnem okviru za obdobje 2014–2020, na primer z obvezno ubeseditvijo potreb
na nacionalni ravni ter obveznim predhodnim vrednotenjem posameznega programa,
osredotočenim na jasnost intervencijske logike. 38 Ti koraki so privedli do jasnejše
intervencijske logike na ravni partnerskih sporazumov in tudi programov. 39 Tudi
Evropski parlament je ugotovil, da se je intervencijska logika programov izboljšala in da
so kazalniki rezultatov za programsko obdobje 2014–2020 bolje razviti.40

33 Osnutek predloga za programsko obdobje 2021–2027 odpravlja nekatere

elemente, ki so prispevali k jasnejši intervencijski logiki, zlasti obvezno oceno potreb v
partnerskem sporazumu in obvezno predhodno vrednotenje programov. 41

34 Slabosti pri oblikovanju intervencijske logike so ena od najpogostejših ugotovitev,
navedena v več kot polovici posebnih poročil, ki jih je analiziralo Sodišče.
1.

Potrebna je ustrezna ocena potreb

35 Izhodišče za načrtovanje programov na ravni partnerskih sporazumov in tudi

programov bi morala biti opredelitev potreb, ki jih mora obravnavati politika, vendar
se to ne upošteva vedno.

Posebno poročilo o evropskem železniškem omrežju za visoke hitrosti
Sodišče je ugotovilo, da je kakovost ocene potreb, na kateri temeljijo naložbe držav
članic v železniško infrastrukturo za visoke hitrosti, slaba. Alternativne rešitve, kot je
posodobitev obstoječih prog za konvencionalne hitrosti namesto gradnje novih prog
za visoke hitrosti, se sistematično upoštevajo le v dveh od šestih obiskanih držav
članic (Italiji in Nemčiji). 42
2.

Cilji in pričakovani rezultati bi morali odražati potrebe

36 Drugi korak po analizi potreb je določitev specifičnih, merljivih, dosegljivih,

ustreznih in časovno določenih (SMART) ciljev na nacionalni ravni in ravni programov,
ki odražajo to, kar želijo države članice s sredstvi spremeniti. Sodišče je ugotovilo, da
cilji ne odražajo vedno potreb in/ali so nejasni.
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Posebno poročilo o brezposelnosti mladih
Sodišče je v zvezi z obdobjem 2014–2020 ugotovilo, da države članice niso oblikovale
ustreznih strategij z jasnimi cilji za doseganje vseh brezposelnih mladih, ki niso
zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET). Nekatere države članice se
dejansko niso osredotočile na vse mlade, temveč le na podpopulacijo. Sodišče je
ugotovilo, da so imele najmanj koristi od podpore neaktivne osebe, ki so najbolj
izgubile stik s trgom dela. 43
3.

Ustrezno bi bilo treba oceniti sredstva, potrebna za doseganje določenih ciljev

37 Ustrezno bi bilo treba oceniti, koliko sredstev je potrebnih za doseganje
določenih ciljev, vendar se to ne upošteva vedno.

Posebni poročili o izvrševanju proračuna EU s finančnimi instrumenti
ter finančnih instrumentih za MSP, ki se sofinancirajo iz ESRR
V obeh poročilih so poudarjene pomanjkljivosti ocene potreb trga, s katerimi je
utemeljena dodelitev sredstev finančnim instrumentom za obdobje 2007–2013.44
Sodišče je zlasti ugotovilo, da je bilo veliko finančnih instrumentov preobsežnih, iz
česar je bilo razvidno, da organi upravljanja pred dodelitvijo sredstev iz programov
finančnim instrumentom niso vedno ustrezno ocenili potreb trga. To je povzročilo
čezmeren dotirani kapital pri vzpostavljanju finančnih instrumentov, kar je privedlo
do nizkih stopenj izplačil. 45
4.

Ukrepi bi morali biti zasnovani tako, da bi dosegali cilje in rezultate

38 Za jasno intervencijsko logiko je v programih potrebna tudi opredelitev

najustreznejših ukrepov za doseganje želenih ciljev in rezultatov. Sodišče je v več
poročilih ugotovilo, da ti ukrepi niso bili jasno povezani s cilji in/ali niso bili dovolj
osredotočeni na rezultate. 46
4.

Ciljna usmerjenost sredstev je dobra.

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

39 Sredstva EU bi morala biti ciljno usmerjena, da bi bil njihov učinek čim večji.47

Sredstva iz skladov kohezijske politike bi zato morala biti osredotočena na področja z
dejanskim potencialom in močjo, namesto da so razpršena po nepovezanih področjih.
V obdobju 2014–2020 sta bila uvedena dva instrumenta, zasnovana za izboljšanje
usmerjanja sredstev:
o

finančna osredotočenost, ki določa, da morajo vse države članice del svojih
sredstev dodeliti skupnim prednostnim področjem, s čimer podpirajo izvajanje
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strategije Evropa 2020. Ta zahteva je predlagana tudi za obdobje 2021–2027 48,
čeprav ni več povezana s strategijo za celotno EU. Sodišče je ugotovilo, da so bile v
preučenih državah članicah zahteve glede tematske osredotočenosti, določene za
obdobje 2014–2020, izpolnjene in občasno celo presežene.49 Ugotovilo je tudi, da
so imele velik učinek na določanje ustreznih prioritet za financiranje. 50 Tudi
Evropski parlament je priznal pozitiven prispevek tega ukrepa v smislu usmerjanja
sredstev v skladu s krovnimi strategijami EU, 51
o

kakovostna osredotočenost s strateškimi predhodnimi pogojenostmi. 52 S slednjimi
se dodatna prednost namenja ciljnim skupinam / intervencijskim področjem (npr.
osredotočenost na dolgotrajno brezposelne ali osredotočenost na področja, kot je
pametna specializacija). Sodišče je v prejšnjih revizijah, povezanih s programskim
obdobjem 2007–2013, ugotovilo več slabosti pri usmerjanju sredstev v potrebe
(glej vodilno načelo 3, del 1 zgoraj). 53 Zato odobrava uvedbo strateških
predhodnih pogojenosti v obdobju 2014–2020 kot način obravnavanja tega
vprašanja 54, čeprav njen učinek še ni viden. Predhodne pogojenosti so v predlogu
Komisije za obdobje 2021–2027 (v katerem se imenujejo omogočitveni pogoji)
okrepljene. 55
5.

Vzpostavljen je enostaven in skladen okvir
za merjenje smotrnosti.

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

40 Da bi Komisija ocenila, ali se cilji EU dosegajo, potrebuje ustrezne, zanesljive in
pravočasne informacije o izložkih in rezultatih iz trdnega sistema upravljanja
smotrnosti poslovanja.

41 V obdobju 2014–2020 se je izboljšal okvir za merjenje smotrnosti na področju

kohezijske politike, in sicer z elementi, kot je obvezna vključitev kazalnikov izložkov in
rezultatov v programe (skupaj z izhodišči in cilji) ter skupnih kazalnikov, ki olajšajo
združevanje v državah članicah in med njimi. Komisija za obdobje 2021–2027 predlaga
nadaljnjo krepitev okvira za merjenje smotrnosti z uvedbo prve dosledne opredelitve
kazalnikov „izložkov“ in „rezultatov“ ter skupnih kazalnikov izložkov in rezultatov za vse
sklade.

42 V praksi je Sodišče pri revizijah ugotovilo več slabosti sistemov držav članic za
merjenje smotrnosti.
1.

„Izložki“ in „rezultati“ bi morali biti jasno in dosledno opredeljeni

43 Usklajena opredelitev izložkov in rezultatov prispeva k doslednosti56, ki je zlasti

pomembna v okviru uvedbe neposredne smotrnostne priprave proračuna, saj sredstva
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povezuje z rezultati. Sodišče je poročalo, da „izložki“ in „rezultati“ niso dosledno
opredeljeni, ter navedlo, kakšne so posledice tega.

Posebno poročilo o postopkih za izbor in spremljanje v okviru
Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada
v obdobju 2014–2020
Sodišče je ugotovilo, da se pojem „rezultat“ v uredbah za posamezne sklade (ESRR in
ESS) razlaga različno, ter opredelilo tveganje, da smiselno združevanje podatkov o
smotrnosti poslovanja (zlasti v zvezi z rezultati) morda ne bo izvedljivo na ravni EU. 57

44 Komisija je v predlogu za obdobje 2021–2027 prvič uvedla opredelitev kazalnikov

„izložkov“ in „rezultatov“. 58

2.
Vzpostavljen bi moral biti ustrezen okvir za merjenje smotrnosti, vključno s
količinsko opredeljenimi kazalniki izložkov in rezultatov z izhodišči, mejniki ter
ciljnimi vrednostmi

45 Okvir za merjenje smotrnosti bi moral vključevati kazalnike izložkov in rezultatov.

Te kazalnike bi morali spremljati količinsko opredeljena izhodišča, mejniki in ciljne
vrednosti, ki bi omogočali merjenje napredka pri doseganju določenih ciljev. Mejniki so
zlasti pomembni tudi za obdobje 2014–2020, saj so podlaga za dodelitev obvezne
rezerve za smotrnost.

46 Sodišče je v več poročilih ugotovilo probleme pri načinu uporabe kazalnikov
izložkov in/ali rezultatov.

Informativni dokument: Vključevanje migrantov iz držav zunaj EU
Sodišče je ugotovilo, da večina držav članic nima popolnega pregleda nad številom
migrantov, ki prejemajo podporo, in/ali zneski, porabljenimi za ukrepe za
vključevanje. Na ravni EU sklop skupnih osnovnih kazalnikov („Zaragoza“) pomeni
korak naprej pri razumevanju vključevanja v EU, vendar teh kazalnikov ne
uporabljajo vse države članice, po mnenju Komisije pa imajo tudi nekatere
omejitve.59

47 Na splošno je Sodišče poročalo, da uredbe za obdobje 2014–2020 določajo

različne zahteve za izhodišča, mejnike in ciljne vrednosti za različne sklade. Izhodišča
niso vedno potrebna in mejniki so zahtevani samo za tiste kazalnike, ki so del „okvira
smotrnosti poslovanja“. Ni treba, da so ciljne vrednosti za rezultate vedno količinsko
opredeljene. 60
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3.
Vzpostavljeni bi morali biti skupni kazalniki, ki omogočajo združevanje
podatkov o smotrnosti

48 Da bi lahko Komisija združevala podatke o smotrnosti poslovanja na ravni EU in

merila njihov prispevek k splošnim ciljem EU, potrebuje skupne kazalnike, vključno s
kazalniki rezultatov, ki se, kadar je mogoče, uporabljajo za več skladov in jih vse države
članice dosledno uporabljajo. 61 Sodišče je poročalo, da za obdobje 2007–2013 skupni
kazalniki niso bili določeni. 62 V zakonodajnem okviru za obdobje 2014–2020 sta bila
uvedena sklop skupnih kazalnikov izložkov za vse tri sklade, ki se uporabljajo v
kohezijski politiki (ESRR, Kohezijski sklad in ESS), in sklop skupnih kazalnikov rezultatov
za ESS. Ta sprememba je bila pomemben korak v pravo smer, vendar so v zasnovi
sistema za skupne kazalnike nekateri elementi, ki bi lahko omejili uporabnost in
ustreznost teh kazalnikov ter posledično zmožnost Komisije za združevanje informacij o
smotrnosti poslovanja 63, na primer:
o

državam članicam ni treba sistematično vključiti skupnih kazalnikov v svoje
programe, vendar pa Komisija pri poročanju o smotrnosti poslovanja te skupne
kazalnike uporablja kot temelj (na primer njeni načrti upravljanja in letna poročila
o dejavnostih za sklade na področju kohezije temeljijo izključno na skupnih
kazalnikih). Zato obstaja tveganje, da bo nedosledna uporaba skupnih kazalnikov
imela bistven posredni učinek na kakovost poročanja Komisije, 64

o

vsak sklad na področju kohezijske politike ima skupne kazalnike izložkov, nimata
pa jih Kohezijski sklad in ESRR. Zato bo Komisija težko združevala informacije o
rezultatih za ta sklada.65 Komisija je za obdobje 2021–2027 prvič predlagala sklop
skupnih kazalnikov rezultatov za vse sklade. 66

4.
Informacije o smotrnosti poslovanja, ki jih države članice sporočijo Komisiji, bi
morale biti omejene na tisto, kar je nujno potrebno

49 Informacije o smotrnosti poslovanja bi se lahko pridobile le, če se uporabijo67, na

primer za sprejemanje popravnih ukrepov in podporo procesa strateškega načrtovanja
na ravni EU. Države članice so opredelile približno 9 000 različnih kazalnikov za
merjenje smotrnosti porabe na področju kohezije v obdobju 2014–2020. Sodišče je
poudarilo, da je bila večina teh kazalnikov opredeljena za posamezen program in da
Komisija teh podatkov ne bo mogla smiselno združiti in uporabiti na višji ravni, tj. ravni
EU. Poleg tega morajo države članice zbrati vse informacije in o njih pravočasno
poročati. Po navedbah Komisije je ta okvir spremljanja pomemben dejavnik, ki prispeva
k upravnim stroškom za organe in bremenu za upravičence. Teh kazalnikov je bilo
preveč, zaradi česar je prišlo do preobremenitve s podatki. 68 Države članice lahko
menijo, da so kazalniki za posamezne programe uporabni za upravljanje njihovih
programov. Predlog uredbe za obdobje 2021–2027 državam članicam omogoča
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nadaljnjo uporabo kazalnikov za posamezne programe, pri čemer še naprej obstaja
tveganje preobremenitve s podatki. 69
6.

Vzpostavljeni so mehanizmi za spodbujanje
smotrnosti.

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

50 Pomembno je, da so vzpostavljeni mehanizmi za spodbujanje, zasnovani za
povezovanje smotrnosti in sredstev EU. V obdobju 2014–2020 so bile uvedene
finančne nagrade in sankcije, zasnovane za spodbujanje večje smotrnosti.
o

S predhodnimi pogojenostmi se je zahtevalo, da država članica izpolni regulativne,
institucionalne in strateške pogoje, preden se začne izvajanje programov ali
najpozneje do konca leta 2016. Komisija lahko začasno ustavi vsa vmesna plačila
ali njihov del, če države članice ne izpolnijo relevantnih predhodnih pogojenosti.
Ta mehanizem je v predlogu Komisije v zvezi s predhodnimi pogojenostmi za
obdobje 2021–2027 okrepljen.

o

Obvezna rezerva za smotrnost, ki predstavlja 6 % dodelitev državi članici in je
odvisna od izpolnjevanja nekaterih mejnikov, je določena v ustreznem programu.
Komisija lahko uvede tudi finančne kazni za neizpolnjevanje mejnikov in ciljnih
vrednosti. 70 Komisija predlaga, naj se rezerva za smotrnost v obdobju 2021–2027
ukine. Smotrnost in druge premisleke namerava upoštevati z uvedbo vmesnega
pregleda vsakega progama v letu 2025, ki bo povezan z reprogramiranjem
skladov.

o

Z neposredno smotrnostno pripravo proračuna se plačila povezujejo z
doseganjem rezultatov. V obdobju 2014–2020 je Komisija uvedla skupne akcijske
načrte, tj. vrsto financiranja, ki ni povezana s stroški zadevnih operacij, ampak
temelji na izpolnjevanju pogojev, povezanih z napredkom pri doseganju ciljev. V
letu 2018 je bila revidirana finančna uredba in uvedena nova oblika financiranja,
tj. financiranje, ki ni povezano s stroški (plačilo bi temeljilo na izpolnjevanju
pogojev ali doseganju rezultatov). Ta nova oblika financiranja je vključena tudi v
predloge Komisije za obdobje 2021–2027.

51 Sodišče je v praksi ugotovilo slabosti pri nekaterih vidikih zasnove in izvajanja teh
mehanizmov. Te slabosti omejujejo spodbujevalni učinek teh mehanizmov.
1.

Spodbujevalni mehanizmi bi morali zajemati stroške

52 Za spodbujanje smotrnosti je ključno, da vzpostavljeni spodbujevalni mehanizmi

zajemajo doseganje rezultatov. Zasnova metode dodelitve rezerve za smotrnost ni bila
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osredotočena na rezultate, ampak na izložke in vložke. 71 Sodišče je pri pregledu
izvajanja rezerve za smotrnost ugotovilo, da so bili skoraj vsi kazalniki, uporabljeni za
dodelitev rezerve, povezani z izložki ali vložki, in da je uporaba kazalnikov rezultatov
ostala zanemarljiva.72

53 Končni uspeh predloga o novi obliki financiranja na podlagi rezultatov, predvideni

za obdobje 2021–2027, bo v veliki meri odvisen o tega, ali se bodo Komisija in države
članice lahko izogibale težnji, da bi se vrnile k plačilom za vložke in izložke, ter
zagotovile, da je vrsta pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za sprožitev plačila, povezana z
resničnimi premisleki v zvezi s smotrnostjo. 73 Enak premislek velja za predlagani
vmesni pregled za obdobje 2021–2027.74
2.
Uporabljati bi bilo treba spodbujevalne mehanizme, ki bi morali tudi imeti
resnične finančne koristi ali sankcije

54 Da bi bili spodbujevalni mehanizmi verodostojni, je pomembno, da se uporabljajo
in imajo resnične finančne koristi ali sankcije. Vendar se na ravni programov in
projektov to ne uresniči vedno. Doseganje ciljev v zvezi s smotrnostjo poslovanja, tj.
rezultatov, na splošno ne vpliva na raven financiranja:
o

Komisija se je odločila, da na ravni programov ne bo začasno ustavila plačil za
programe, čeprav številne predhodne pogojenosti niso bile izpolnjene.75 V zvezi s
tem je Svetovna banka navedla, da se je pokazalo, da je kazen v obliki prekinitve
financiranja zaradi političnih razlogov težko izvesti, 76

o

spodbujevalni učinek rezerve za smotrnost se je zmanjšal, in sicer zaradi dejstva,
da država članica v primeru nedoseganja ustreznih mejnikov ne izgubi sredstev iz
rezerve za smotrnost, ampak se lahko ta sredstva predodelijo drugam, 77

o

poleg tega končni znesek, ki ga Komisija na koncu programskega obdobja plača
državi članici v okviru procesa zaključevanja programa, ni neposredno povezan z
doseganjem ciljnih vrednosti. 78

55 Do maja 2018 nobena od držav članic ni izkoristila možnosti uporabe skupnih

akcijskih načrtov, tj. enega od treh glavnih mehanizmov, zasnovanih za spodbujanje
smotrnosti.79 Komisija je januarja 2019 na podlagi razpisa za zbiranje predlogov
dodelila sredstva za dva pilotna skupna akcijska ukrepa v okviru ESS, ki se bosta izvajala
na Nizozemskem in Portugalskem.

56 Doseganje ciljev v zvezi s smotrnostjo poslovanja je na ravni projektov le v zelo
redkih primerih vplivalo na raven financiranja EU.
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Letno poročilo za leto 2014
V enem primeru je bilo v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev za projekt
ESRR v Romuniji navedeno, da mora upravičenec vrniti del prejetih nepovratnih
sredstev, če ob zaključku projekta ne bodo doseženi kazalniki rezultatov, opredeljeni
v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev. Čeprav kazalniki rezultatov niso bili v
celoti doseženi, to ni imelo nobenega učinka na upravičenca v zvezi s sredstvi, ki jih
je prejel. 80

3 – Načela v zvezi z izvajanjem

57 Države članice in njihove regije začnejo programe običajno izvajati takoj, ko

Komisija sprejme strateške dokumente in programe. Izvajanje organizirajo organi
upravljanja v posamezni državi in/ali regiji, zajema pa izbiro in izvajanje projektov, ki
naj bi teoretično prispevali k doseganju ciljev programov ter hkrati zagotovili
stropškovno najučinkovitejšo ponudbo. Vloga Komisije v fazi izvajanja je razmeroma
omejena. Za to fazo se uporabljajo tri vodilna načela, ki so povezana s pravočasno
porabo, izbiro in izvajanjem projektov ter spremembo programov.
7.

Države članice pravočasno porabljajo
sredstva iz skladov kohezijske politike.

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

58 Države članice bi se morale izogniti temu, da jim ostane visok znesek sredstev iz

skladov kohezijske politike, ki ga morajo črpati ob koncu programskega obdobja, saj bi
lahko zaradi pritiska, da je treba porabiti sredstva, premalo upoštevale stroškovno
učinkovitost. 81 Iz revizij Sodišča je razvidno, da zamude pri izvajanju pomenijo tveganje
za doseganje ciljev programov in lahko vodijo do izbire manj kakovostnih projektov na
koncu programskega obdobja. Poraba v programskem obdobju 2007–2013 je bila
počasna, 82 v obdobju 2014–2020 pa še počasnejša. Do aprila 2019, tj. v šestem letu
sedanjega večletnega finančnega okvira, so države članice po oceni Komisije porabile
27 % sredstev EU, ki jih imajo na voljo. Čeprav poenostavitveni ukrepi, ki jih je
predlagala Komisija za obdobje 2021–2027, ne zagotavljajo pravočasnejšega izvajanja,
lahko privedejo do hitrejšega izvajanja programov v državah članicah.
1.

Izvajanje programov v programskem obdobju bi se moralo začeti čim prej

59 Sprejetje zakonodajnega okvira je bistven temeljni pogoj za pripravo programov,

saj državam članicam zagotavlja pravno varnost, da so njihovi načrti in cilji porabe v
programih skladni s cilji EU. Ko Komisija sprejme programe, se lahko začnejo izvajati
plačila zanje iz proračuna EU. 83
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60 Pri obeh programskih obdobjih, tj. obdobju 2007–2013 in obdobju 2014–2020, je

pozno sprejetje zakonodajnega okvira prispevalo k poznemu sprejetju programov. 84
Poleg tega je Sodišče v zvezi z obdobjem 2014–2020 ugotovilo, da so se pojavile težave
s kakovostjo prvotnih osnutkov programskih dokumentov, ki so jih predložile države
članice. 85 Zakonodajni sveženj za kohezijsko politiko za obdobje 2014–2020 je bil
sprejet decembra 2013, kar je le dva tedna pred začetkom programskega obdobja in
pet mesecev pozneje kot v prejšnjem obdobju.86 Do decembra 2014, tj. v prvem letu
programskega obdobja 2014–2020, je bilo sprejetih le 64 % programov v okviru cilja
„naložbe za rast in delovna mesta”. To je imelo neizogiben posredni učinek na
izvrševanje dodeljenih sredstev in nizko stopnjo plačil v prvih letih.87 Da bi Komisija
rešila problem poznega sprejemanja zakonodajnega okvira, je podprla zgoden politični
dogovor glede večletnega finančnega okvira po letu 2020 ter maja in junija 2018, kar je
30 mesecev pred začetkom novega programskega obdobja, sprejela predloge za
obdobje po letu 2020 v skladu s časovnim okvirom, ki ga je predlagalo Sodišče v enem
od posebnih poročil. 88

61 Obdobji 2007–2013 in 2014–2020 sta vključevali roke za predložitev partnerskih

sporazumov in programov, v predlogu za obdobje 2021–2027 taki roki niso določeni.89
Po drugi strani ti predlogi vključujejo nekatere ukrepe za poenostavitev, ki bi lahko
prispevali k pravočasnemu izvajanju, med drugim enostavnejši proces imenovanja in
predloge programskih dokumentov. 90 Vendar ti ukrepi sami po sebi ne morejo
zagotoviti pravočasnega sprejetja programov v primeru zamud pri sprejemanju
zakonodajnega svežnja.
2.

Izogniti bi se bilo treba zamudam pri izvajanju projektov

62 Države članice so odgovorne za pravočasno izvajanje kohezijskih projektov.

Sodišče je večkrat poročalo o zamudah pri izvajanju projektov, ki jih sofinancira EU, in
vzrokih zanje. 91 Take zamude lahko ogrozijo tudi doseganje ciljev / ciljnih vrednosti na
ravni programov.92 To velja zlasti za države članice, v katerih sredstva EU predstavljajo
znaten del javnih naložb.
3.
Čim bolj bi se bilo treba izogibati prekrivanju obdobij upravičenosti, postopek
zaključevanja pa bi bilo treba končati takoj po izteku obdobja upravičenosti

63 Počasen začetek porabe sredstev je mogoče dodatno pojasniti s tem, da lahko

države članice na sredini programskega obdobja še vedno uporabljajo sredstva iz
prejšnjega obdobja.93 Ta prekrivajoča se obdobja upravičenosti pomenijo, da lahko
države članice sredstva porabljajo še po koncu programskega obdobja, in sicer dve leti
po koncu obdobja 2007–2013 in tri leta po koncu obdobja 2014–2020.94 Predlog za
obdobje 2021–2027 predvideva vrnitev k dvema letoma, kar Sodišče odobrava kot prvi
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korak v pravo smer, tj. k čim večji uskladitvi upravičenosti s programskim obdobjem.95
Po koncu obdobja upravičenosti traja proces zaključevanja, v katerem države članice
pripravijo in predložijo dokumente o zaključku, Komisija pa jih oceni, še najmanj dve
leti.

64 Pravočasno izvajanje programov je odvisno od razpoložljivosti kadrovskih virov.

Podaljšana obdobja upravičenosti in proces zaključevanja vežejo te vire 96, kar privede
do odvračanja od začetka izvajanja programov naslednjega programskega obdobja in
tako vpliva na pravočasno izvajanje.97
8.

Pri izbiri in izvajanju projektov se uporablja
pristop, ki je usmerjen v smotrnost.

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

65 Za doseganje uspešnosti politike ni pomembno le, da se v fazi načrtovanja

programov določi jasna intervencijska logika (glej vodilno načelo 3). Bistveno je, da v
rezultate usmerjenemu pristopu sledi v fazi izbire projektov in med njihovim
izvajanjem, saj o uspešnosti politike odločata predvsem kakovost financiranih
projektov in njihova dodana vrednost v smislu oprijemljivih rezultatov.98 Na splošno se
je z zakonodajnim okvirom od obdobja 2014–2020 zagotovilo boljše upoštevanje
rezultatov pri izbiri in izvajanju projektov, uspešno izvajanje pravil pa ostaja izziv.
Evropski parlament je poudaril, da si je treba v fazi izvajanja programov bolj prizadevati
za zagotovitev potrebne osredotočenosti na doseganje rezultatov. 99
1.

Za izbiro projektov je potreben v rezultate usmerjen pristop

66 Ključni elementi za v rezultate usmerjen pristop:
o

z izbirnim postopkom bi bilo treba zagotoviti, da so izbrani projekti skladni s
programom in učinkovito prispevajo k doseganju njegovih specifičnih ciljev.
Sodišče je ugotovilo, da se je za programe, ki jih je preučilo v okviru nedavne
revizije izbire projektov, v obdobju 2014–2020 to upoštevalo, 100

o

merila za izbiro projektov bi morala vključevati zahtevo, da upravičenci opredelijo
vsaj en resničen kazalnik rezultatov, ki ustreza ciljem programa. Sodišče je v isti
reviziji ugotovilo, da merila za obdobje 2014–2020 niso ustrezno upoštevala
rezultatov, ampak so bila osredotočena predvsem na izložke in porabo, 101

o

projekte, prijavljene za financiranje, bi bilo treba oceniti in razvrstiti. Sodišče je v
isti reviziji ugotovilo, da so bili projekti za obdobje 2014–2020 na splošno
odobreni po načelu „kdor prej pride, prej melje“, zato sredstva morda niso bila
dodeljena najboljšim projektom,102
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o

obseg izbranih projektov bi moral biti jasno utemeljen s potrebami, te pa bi
morale čim bolj ustrezati ciljem programov. Sodišče v več revizijah ugotavlja
probleme z obsegom projektov, izbranih za financiranje. Občasno izhajajo iz slabe
intervencijske logike (analiza potreb) v fazi načrtovanja programov (glej vodilno
načelo 3). Tudi če je intervencijska logika jasna, pa lahko do tega, da sredstva
prejmejo neustrezni projekti, privedejo slabi izbirni postopki. 103

67 Osnutek uredbe o skupnih določbah za obdobje 2021–2027 vključuje predlog, da
se Komisiji dodelijo dodatne pristojnosti za odobritev meril za izbiro, in uvaja dodatne
zahteve za organe upravljanja glede izbire projektov. Zaradi tega bi se lahko povečali
usmerjenost izbire projektov v rezultate in stroškovna učinkovitost izbranih
projektov.104

2.
Kazalnike smotrnosti bi bilo treba vključiti s pogodbe / sporazume o dodelitvi
nepovratnih sredstev

68 Kazalnike smotrnosti s ciljnimi vrednostmi bi bilo treba vključiti v pogodbe in/ali

sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev, da bi bilo mogoče izmeriti, v kolikšni meri
so cilji programa izpolnjeni. 105

69 Zakonodaja v zvezi s tremi pregledanimi obdobji na ravni projektov ni izrecno

določala vključitve kazalnikov smotrnosti v sporazume o dodelitvi nepovratnih
sredstev. Posledično je Sodišče ugotovilo, da je težko spremljati, v kolikšni meri
projekti ESRR za obdobje 2014–2020 prispevajo k uresničitvi ciljev programov. 106 Ta
problem se nanaša tudi na ESS, saj številni sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev
ne vključujejo količinsko opredeljenih kazalnikov rezultatov. 107
3.

Izvajanje projektov bi moralo biti stroškovno učinkovito

70 Zakonodaja za obdobji 2007–2013 in 2014–2020 je vključevala številne ukrepe,

zasnovane za zagotovitev, da se izbrani projekti izvajajo stroškovno učinkovito
(optimalno razmerje med uporabljenimi viri in doseženimi rezultati): zahtevo glede
izvedbe analize stroškov in koristi za velike projekte, omejitev financiranja projektov, ki
ustvarjajo prihodek, in zahtevo glede uporabe postopkov za oddajo javnih naročil. V
predlaganem zakonodajnem okviru za obdobje 2021–2027 se je ohranila zahteva glede
uporabe prava na področju javnega naročanja, odpravljene pa so bile druge zahteve,
kar po mnenju Sodišča pomeni tveganje za dobro finančno poslovodenje 108.

71 Sodišče je pogosto ugotovilo probleme na področju stroškovne učinkovitosti
projektov, ki se financirajo s kohezijskimi sredstvi.
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Posebno poročilo o naložbah v energetsko učinkovitost
Sodišče je ugotovilo, da stroškovna učinkovitost za države članice ni bila odločilni
dejavnik pri dodeljevanju sredstev ukrepom za energetsko učinkovitost in
konkretnim projektom.109

9.

Pri reviziji programov se upoštevajo
premisleki v zvezi s smotrnostjo, vključno z
rezultati.

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

72 Med izvajanjem programov se lahko izvede reprogramiranje sredstev (prenos

sredstev med programi in prioritetami, sprememba stopenj sofinanciranja ali delitev
nacionalnega prispevka med javnim in zasebnim sektorjem), kar državam članicam
omogoča ponovno uskladitev operacij tako, da upoštevajo spremenjene okoliščine.
Države članice lahko sredstva reprogramirajo s predlogom za spremembo ustreznih
programov, ki ga mora odobriti Komisija. Za ohranitev intervencijske logike,
vzpostavljene za programe, bi bilo treba pri revizijah programov upoštevati premisleke
v zvezi s smotrnostjo, vključno z rezultati. 110

73 S pogoji za take revizije se je državam članicam zagotovilo dovolj manevrskega

prostora za obdobje 2007–2013. 111 Sodišče je za to obdobje ugotovilo, da spremembe
programov niso vedno temeljile na premisleke v zvezi s smotrnostjo, ampak zlasti na
tem, da bi se rešile težave pri porabi vseh razpoložljivih sredstev EU.

74 Zakonodajni okvir je bil v obdobju 2014–2020 okrepljen z uvedbo zahteve glede

utemeljitve predlaganih sprememb programov in ocene njihovega pričakovanega
učinka na doseganje ciljev strategije Evropa 2020 in programov, 112 pa tudi z uvedbo
pravil o spremembah kazalnikov rezerve za smotrnost.113 Čeprav je treba spremembe
programov še vedno utemeljiti in morajo države članice še vedno oceniti njihov
pričakovani učinek na cilje programov, so v predlogih za obdobje 2021–2027
odpravljene omejitve glede kazalnikov. Komisija je za obdobje 2021–2027 predlagala
obvezno izvedbo vmesnega pregleda, na podlagi katerega se bodo v letu 2025 vsi
programi spremenili tako, da bodo določali dodelitve za zadnji dve leti. Sodišče pa je
ugotovilo, da ni dovolj jasno, kako bo smotrnost ocenjena. 114 Poleg tega se z uvedbo
možnosti, da se največ 5 % sredstev prenese s spremembo programa brez odobritve
Komisije, 115 tudi poveča tveganje, da bodo spremembe izvedene brez upoštevanja
rezultatov. 116
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1.

Pri revizijah programov bi bilo treba upoštevati rezultate

75 Sodišče je ugotovilo, da se pri revizijah programov niso vedno upoštevali rezultati.
Posebno poročilo o podpori Komisije za skupine za ukrepanje na
področju zaposlovanja mladih
V zvezi z obdobjem 2007–2013 je Sodišče ugotovilo, da je bila ocena Komisije o
spremembah programa, ki so jih predlagale države članice, osredotočena predvsem
na proračunske vidike reprogramiranja in ne na najboljšo uporabo sredstev ESS. 117
2.
Ciljne vrednosti se ne bi smele spreminjati brez utemeljitve, temveč bi morale
odražati stopnjo financiranja

76 Sodišče meni, da bi bilo treba že na začetku določiti ustrezno raven izhodišč in

ciljnih vrednosti za kazalnike smotrnosti 118 ter jo prilagajati le v izjemnih okoliščinah
(zunanji dejavniki in spremembe proračuna). Z neutemeljenimi in pogostimi
spremembami ciljnih vrednosti se ogroža usmerjenost kohezijske politike v smotrnost.

77 Sodišče je ugotovilo več primerov pogostih in neutemeljenih sprememb ciljnih

vrednosti.

Posebno poročilo o podpori ESRR malim in srednje velikim podjetjem
na področju e-trgovanja
V zvezi z obdobjem 2007–2013 je Sodišče poročalo, da je bila smiselnost merjenja
doseženega napredka včasih ogrožena, saj so se kazalniki in ciljne vrednosti
spremenili (pogosto proti koncu programskega obdobja), kar ni bilo vedno dobro
utemeljeno. 119

78 Če so bistvene spremembe financiranja utemeljene, bi bilo treba programske cilje
spremeniti. Neupoštevanje navedenega lahko ovira ocenjevanje uspešnosti
programov.120 Sodišče je ugotovilo, da se bistvene spremembe financiranja niso
dosledno odražale v ciljnih vrednostih.

Posebno poročilo o ciljih EU za področje izobraževanja v okviru
kohezijske politike
Sodišče je pri dveh programih v Italiji ugotovilo, da so bila dodeljena sredstva
zmanjšana za 8 % oziroma 10 % prvotnega proračuna, ne da bi bili spremenjeni
kazalniki in njihove ciljne vrednosti in ne da bi bila ta odločitev ustrezno
utemeljena.121
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4 – Načela v zvezi s spremljanjem in poročanjem

79 Tako Komisija kot države članice imajo pristojnosti za spremljanje programov.

Organi upravljanja na ravni držav članic spremljajo izvajanje programov, združujejo
informacije o spremljanju in od obdobja 2014–2020 Komisiji potrjujejo zanesljivost
podatkov o uspešnosti poslovanja. Poročanje je tesno povezano s spremljanjem in je
eden glavnih elementov, zasnovanih za zagotavljanje odgovornosti. Države članice
pošiljajo poročila Komisiji v celotnem programskem obdobju, Komisija pa jih nato
uporabi kot podlago za objavljena strateška poročila (npr. letno zbirno poročilo, letna
poročila o dejavnostih). Pri tej fazi se uporabljajo tri načela, ki so povezana s
pravočasnimi podatki o smotrnosti poslovanja, odgovornostjo in uporabo informacij o
smotrnosti poslovanja.

10.

Sistemi spremljanja zagotavljajo
pravočasne in kakovostne podatke o
smotrnosti.

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

80 Kakovostni in pravočasni podatki o smotrnosti poslovanja so podlaga vseh

uspešnih sistemov upravljanja smotrnosti. Kakovostni podatki o smotrnosti poslovanja
so v celotnem ciklu upravljanja politike bistveni za ocenjevanje dosežkov in presojo, ali
so potrebni popravljalni ukrepi. 122 Ti vključujejo pripravo naknadne zakonodaje ter
zlasti za obdobje 2014–2020 izvedbo smiselnega pregleda smotrnosti poslovanja 123
(glej vodilno načelo 6). To bo še bolj pomembno, če se bo povečala možnost za
neposredno povezavo med plačili in smotrnostjo.

81 Zakonodajni okvir za obdobje 2014–2020 je bil v primerjavi z obdobjem 2007–

2013 okrepljen, na primer z uvedbo obvezne elektronske izmenjave informacij o
smotrnosti poslovanja med upravičenci, organi držav članic in Komisijo ter z ukrepi za
zagotovitev kakovosti podatkov na ravni držav članic. Predlogi za obdobje 2021–2027
še vedno vsebujejo te ureditve, določajo pa tudi, da morajo države članice predložiti
podatke o smotrnosti poslovanja vsaka dva meseca, zaradi česar naj bi se izboljšala
pravočasnost podatkov.

82 Sodišče je pri revizijah pogosto ugotovilo pomanjkljivosti v zvezi z zanesljivostjo,
popolnostjo ali pravočasnostjo informacij, ki so jih države članice (ki pripravijo največ
podatkov) predložile Komisiji. Predlogi za obdobje 2021–2027 določajo, da so države
članice odgovorne za kakovost in zanesljivost sistema spremljanja ter podatke o
kazalnikih. 124 Vendar Sodišče meni, da predlogi niso dovolj jasni glede tega, kdo je
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odgovoren za preverjanje kakovosti podatkov, zlasti glede vloge odbora za spremljanje
in Komisije. 125
1.
S sistemi spremljanja se pripravijo kakovostni podatki o smotrnosti
poslovanja, ki so na voljo pravočasno

83 V vseh treh obdobjih velja za organe upravljanja zakonodajna zahteva, da

vzpostavijo sistem, ki omogoča računalniško evidentiranje in shranjevanje podatkov o
smotrnosti poslovanja. V obdobju 2014–2020 so se znatno izboljšale določbe, ki
prispevajo k pripravi kakovostnih podatkov o smotrnosti poslovanja s sistemi
spremljanja:
o

države članice bi si lahko z upravičenci elektronsko izmenjevale informacije (ekohezija). To je obvezna zahteva v predlogu za obdobje 2021–2027,

o

Komisija je vzpostavila sistem, ki organom upravljanja omogoča elektronski
prenos podatkov o smotrnosti poslovanja v strukturirani obliki Komisiji (ohranjeno
za obdobje 2021–2027),

o

ureditve za zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi s kazalniki rezultatov so bile
vključene v okvir predhodnih pogojenosti. V obdobju 2021–2027 naj bi bilo to
ukinjeno.

84 V predlogih za obdobje 2021–2027 je določeno, da morajo države članice

predložiti podatke o smotrnosti poslovanja vsaka dva meseca, zaradi česar naj bi se
izboljšala pravočasnost podatkov.

85 Kljub tem ureditvam so slabosti v zvezi s kakovostjo podatkov ena od
najpogostejših težav, ugotovljenih pri revizijah Sodišča.

Posebno poročilo o brezposelnosti mladih
Vse obiskane države članice so imele na voljo le omejene informacije o vrsti pomoči,
ki so jo osebe, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo, prejele pred
uvedbo jamstva za mlade, o številu zagotovljenih ponudb/storitev in s tem
povezanih stroških. Sodišče je ugotovilo tudi več nedoslednosti in težav z
zanesljivostjo pri podatkih, ki so jih sporočile države članice, kar vpliva na
primerljivost. V državah članicah, ki so imele več ponudnikov jamstva za mlade, ne
pa tudi poenotenega sistema poročanja, so bili ugotovljeni problemi, tudi v zvezi s
popolnostjo podatkov. 126
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2.
Komisija in države članice bi morale poskrbeti za zagotovitev kakovosti teh
podatkov

86 Države članice so bile v obdobju 2007–2013 in tudi v obdobju 2014–2020

odgovorne za vzpostavitev sistemov spremljanja in poročanja ter zagotovitev njihove
zanesljivosti. Revizijski organi (proces imenovanja) te sisteme revidirajo pred začetkom
izvajanja programov. Komisija bi morala z revizijami preveriti zanesljivost podatkov, ki
jih predložijo države članice. Komisija in revizijski organi bi morali z revizijo sistemov
preveriti tudi trdnost sistemov za evidentiranje podatkov o izvajanju, ki jih predložijo
države članice. 127

87 V obdobju 2014–2020 so se okrepile pristojnosti držav članic za zagotovitev

kakovosti podatkov. Organi upravljanja morajo Komisiji v izjavah o upravljanju potrditi
zanesljivost podatkov o smotrnosti poslovanja. Revizijski organi nato to oceno potrdijo
v revizijskih mnenjih. Komisija lahko tudi začasno ustavi plačila, če sta kakovost in
zanesljivost sistemov spremljanja ali podatkov o smotrnosti poslovanja resno
pomanjkljivi. Do aprila 2019 je Komisija začela dva taka postopka začasne ustavitve
plačil.

88 V več revizijah, ki jih je opravilo Sodišče, so bile ugotovljene specifične slabosti,

povezane z ureditvami za zagotovitev kakovosti podatkov tako na ravni držav članic in
tudi na ravni Komisije.

Posebno poročilo o podpori ESRR malim in srednje velikim podjetjem
na področju e-trgovanja
V dveh od izbranih držav članic organi upravljanja niso izvedli potrebnih pregledov
zanesljivosti podatkov, vnesenih v sistem.128

Posebno poročilo o izboru in spremljanju projektov Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada v obdobju 2014–
2020
Sodišče je v zvezi z obdobjem 2014–2020 ugotovilo, da Komisija in revizijski organ
večjega dela revizij sistemov spremljanja ter zanesljivosti in razpoložljivosti podatkov
nista začela do leta 2017, zaradi česar je bilo pridobljeno zagotovilo omejeno.
Sodišče je ugotovilo, da bo pregled smotrnosti poslovanja potekal leta 2019, zato do
takrat obstaja tveganje, da popravljalnih ukrepov ne bo mogoče izvesti pravočasno
in da pregled smotrnosti poslovanja ne bo temeljil na pravilnih informacijah. 129

89 Leta 2013 je tudi Služba za notranjo revizijo Komisije ugotovila težave z

vzpostavljenimi ureditvami za zagotovitev kakovosti podatkov o smotrnosti poslovanja
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v obdobju 2007–2013. Služba za notranjo revizijo je priporočila, naj GD REGIO/EMPL
pripravi strategijo za povečanje zanesljivosti informacij o smotrnosti poslovanja držav
članic. Glede na revizijo za spremljanje izvajanja priporočil, ki jo je opravila Služba za
notranjo revizijo, je bilo priporočilo izvedeno v letu 2016.

90 Sodišče meni, da predlog uredbe za obdobje 2021–2027 še vedno ni dovolj jasen

glede tega, kdo je odgovoren za zagotavljanje kakovosti podatkov. Čeprav vključuje
predlog, da mora odbor za spremljanje nadzorovati izvajanje programa ter preverjati in
odobriti letna poročila in končna poročila o smotrnosti, predložena Komisiji, mu ni
treba preverjati in odobriti podatkov o smotrnosti. Sodišče je ugotovilo tudi, da
predlog uredbe o skupnih določbah ne vključuje določb o vlogi Komisije pri preverjanju
kakovosti predloženih podatkov. 130
11.

Vzpostavljena je jasna odgovornost za
smotrnost.

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

91 Javna odgovornost za doseganje rezultatov s sredstvi EU zagotavlja pomembno

povezavo med EU in njenimi državljani. Predpisi, ki urejajo odgovornost v zvezi z
zakonitostjo in pravilnostjo, na splošno niso bili razširjeni na smotrnost. Odgovornost je
odvisna od razpoložljivosti kakovostnih podatkov in poročil o tem, ali so bili cilji
izpolnjeni, vendar ti podatki pogosto niso na voljo.
1.
Poročila bi morala zagotavljati resničen in pošten prikaz smotrnosti ter biti
javno dostopna

92 O rezultatih intervencij EU je treba stalno poročati. Zlasti pomembno je, da so

sporočeni rezultati zanesljivi in v skladu s cilji. 131 Ugotovljeni problemi v zvezi z
obstojem in zanesljivostjo podatkov (glej vodilna načela 5, 8 in 10), skupaj s problemi
pri prenosu strateških ciljev v operativne cilje za upravljavce (glej vodilno načelo 1),
omejujejo zmogljivost Komisije za poročanje o smotrnosti glede na te cilje na visoki
ravni. 132

93 Poročila EU o smotrnosti bi morala zagotavljati resničen in pošten prikaz tega, kar

je bilo doseženo.133 Poročanje Komisije o smotrnosti ni ustrezno uravnovešeno, saj
zagotavlja malo informacij o izzivih in neuspehih. 134 Poleg tega ne priznava omejitev, ki
izhajajo iz tega, da se mora zanašati na podatke držav članic, ki bi lahko bili netočni ali
nezanesljivi. 135

94 Javna razpoložljivost informacij o smotrnosti poslovanja je pomemben vidik

odgovornosti.136 Od leta 2014 so informacije v zvezi z napredkom glede na vse skupne
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kazalnike kohezijske politike, kot jih sporočijo organi upravljanja, javno dostopne na
odprti podatkovni platformi Komisije za kohezijsko politiko. Vendar Sodišče meni, da je
ukinitev letnih poročil držav članic o izvajanju 137 in strateških poročil Komisije,
predloženih organom za razrešnico, o obsegu, v katerem skladi dosegajo strateške cilje,
v okviru predlogov za obdobje 2021–2027 korak nazaj.138
2.
Pristojni za izvajanje proračuna EU bi morali prevzeti odgovornost za dobro
finančno poslovodenje proračuna EU

95 Obstoj kakovostnih podatkov in poročil tem, ali so bili cilji in rezultati doseženi, bi
moral pristojnim za izvajanje proračuna EU omogočati, da prevzamejo odgovornost za
dobro finančno poslovodenje, kot določa finančna uredba.139

96 Sodišče je v zvezi s programi iz obdobja 2007–2013 obžalovalo, da postopek

zaključevanja ne vključuje sprejetja vidikov smotrnosti, kot so doseženi rezultati, v
okviru Komisije, pa tudi da Komisija proračunskemu organu ne poroča o smotrnosti.140

97 Čeprav letna poročila o dejavnostih vključujejo izjavo o zanesljivosti generalnih

direktorjev, da so bila, med drugim, sredstva, dodeljena dejavnostim, ki so opisane v
poročilu, porabljena v skladu z namenom in načeli dobrega finančnega poslovodenja, v
praksi predloženo zagotovilo izrecno izključuje vprašanja smotrnosti. Zagotovilo in vsi z
njim povezani pridržki so omejeni na vprašanja pravilnosti in notranjega nadzora. 141

98 Poleg tega generalni direktor v vsakem letnem poročilu o dejavnostih izjavi, da so

informacije v poročilu resničen in pošten prikaz stanja. Prejšnja leta ta izjava ni
zajemala kakovosti sporočenih podatkov o smotrnosti poslovanja. 142 Notranja navodila
Komisije o pripravi letnih poročil o dejavnostih za leto 2018, ki so bila objavljena
spomladi 2019, pa zdaj določajo, da mora izjava člana višjega vodstva generalnega
direktorja zajemati podatke o smotrnosti poslovanja, s katerimi se podpira njegova
izjava. Iz smernic ni razviden praktični učinek teh dodatnih izjav, poleg tega pa jih
Sodišče še ni preučilo.
12.

Informacije o smotrnosti poslovanja se
uporabljajo za sprejemanje popravljalnih
ukrepov in podporo procesa strateškega
načrtovanja.

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

99 Uporaba informacij o smotrnosti poslovanja je pomembna za upravljanje

dejavnosti, optimizacijo rezultatov in prilagajanje sistemov upravljanja, pa tudi za
podporo procesa strateškega načrtovanja. 143 To velja za vse faze cikla proračunskega
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upravljanja od dodelitve sredstev v večletnem finančnem okviru do načrtovanja
programov in upravljanja samih projektov.

100 Za obdobji 2007–2013 in 2014–2020 so države članice informacije o smotrnosti
programov (vključno z nastajajočimi težavami in ukrepi za njihovo reševanje) Komisiji
poslale z letnimi poročili o izvajanju. Ta poročila odobrijo odbori za spremljanje, nato
pa jih potrdi Komisija. Za obdobje 2021–2027 Komisija predlaga, naj se namesto tega
uporabijo seje za letni pregled smotrnosti med Komisijo in državami članicami, na
katerih se pregleda smotrnost programov. Vendar v predlogu niso jasno določeni
udeleženci, vsebina in posledice teh sej. 144 Medtem ko bodo države članice podatke o
smotrnosti poslovanja elektronsko predložile vsaka dva meseca (glej vodilno
načelo 10), bodo seje za pregled smotrnosti potekale le enkrat letno. 145

101 Sodišče je ugotovilo, da se informacije o smotrnosti poslovanja ne uporabljajo
dovolj, včasih ker sploh niso na voljo. Posebna težava je, da za slabo smotrnost ni
finančnih sankcij niti na strateški ravni niti na ravni programov ali projektov.
1.
Smiselne informacije o smotrnosti poslovanja bi morale biti na voljo za
odločanje na podlagi dokazov

102 V zvezi s prejšnjimi vodilnimi načeli (glej vodilna načela 5, 8 in 10) je Sodišče

poročalo, da ni zagotovljena razpoložljivost smiselnih informacij o smotrnosti
poslovanja, zaradi česar je uporaba teh informacij pri odločanju in popravljalnih
ukrepih omejena. Poleg tega je s ciklom upravljanja programov neločljivo povezana
težava glede časovnega okvira, saj je potrebnega nekaj časa, preden so rezultati (iz
sistemov spremljanja) na voljo in se lahko uporabijo pri odločanju. Ta pozna
razpoložljivost rezultatov se je poslabšala zaradi zamud pri začetku programov (glej
vodilno načelo 7). Služba Evropskega parlamenta za raziskave je navedla, da med
dvema cikloma večletnega finančnega okvira ni faze mirovanja ter da v času, ko je
treba začeti razmišljati o prihodnjih predlogih in stališčih, še niso v celoti na voljo
izkušnje v zvezi s področjem, pridobljene v prejšnjem programskem obdobju. 146 Enaka
težava je pri informacijah, zbranih z naknadnimi vrednotenji posameznega
programskega obdobja 147 (glej vodilno načelo 13).
2.
Če so informacije o smotrnosti poslovanja na voljo, bi jih bilo treba uporabiti
za spremljanje in sprejemanje popravljalnih ukrepov

103 Kar zadeva strateški proces, je Sodišče v zvezi z vodilnim načelom 2 ugotovilo,

da bi dodelitev sredstev državam članicam morala temeljiti na informacijah o pretekli
smotrnosti poslovanja. Pri revizijah je ugotovilo, da se informacije na ravni programov
in tudi na ravni projektov niso vedno spremljale in da v primeru nedoseženih ciljnih
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vrednosti popravljalni ukrepi (kot je uporaba finančnih popravkov) niso bili sprejeti.
Sodišče je v zvezi s ključnim načelom 6 ugotovilo, da doseganje ciljev v zvezi s
smotrnostjo na splošno ne vpliva na raven financiranja EU niti na ravni programov (npr.
rezerva za smotrnost, zaključevanje) niti na ravni projektov.

104 Opredelilo je še druge primere nepopolne uporabe informacij o smotrnosti
poslovanja.

Posebno poročilo o podpori Komisije za skupine za ukrepanje na
področju zaposlovanja mladih
Sodišče je v zapisnikih letnih sestankov o preverjanju ugotovilo, da so bile pripombe
Komisije osredotočene na finančno izvajanje in izložke, namesto na dejanske
rezultate. Poleg tega je Komisija sprejela podatke, ki so jih države članice predstavile
na letnih sestankih o preverjanju, ne da bi jih preverila. V enem primeru se je pri
ponovnem izračunu Sodišča pokazalo, da je bilo v resnici doseženih le 72 % ciljne
vrednosti, čeprav je Komisija sporočila, da so bile ciljne vrednosti za tri ukrepe že
dosežene.148

Posebno poročilo o širokopasovnih povezavah v državah članicah EU
Kot primer neustreznih popravljalnih ukrepov je Sodišče ugotovilo, da Komisija ni
predlagala nobenega popravljalnega ukrepa, čeprav do leta 2020 ne bodo dosežene
vse ciljne vrednosti glede širokopasovnih povezav za države članice. 149

5 – Načelo v zvezi z vrednotenjem

105 Zadnja faza cikla izvajanja je vrednotenje, pri katerem se poglobljeno ocenijo

dosežki in njihov učinek. Vrednotenja lahko potekajo na ravni programov (predhodno
vrednotenje, vrednotenja med obdobjem, kot so vmesna vrednotenja 150, naknadno
vrednotenje) ali na ravni politike (predhodna ocena učinka, naknadni pregled).
Vrednotenja držav članic se nanašajo na programe (ali skupine programov) na
nacionalni ali regionalni ravni, vrednotenja Komisije pa se nanašajo na sklade ali
programe na ravni EU.
13.

Vrednotenja na ravni programov in politike
se uporabljajo za odločanje.

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

106 Komisija je kot celoto oblikovala in izvedla dobro zasnovan sistem vrednotenj,

njen sistem naknadnih pregledov pa je primerljiv s položajem v večini držav članic. 151
OECD je leta 2018 sistem EU za naknadne preglede uvrstila na četrto mesto med
članicami OECD. 152
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107 Ugotovilo pa je dve glavni težavi, ki vplivata na uporabnost vrednotenj:
o

vrednotenja se pri odločanju ne uporabljajo, ker se ne izvajajo ali niso pravočasno
na voljo, če pa so izvedena, se pri odločanju ne uporabljajo dovolj,

o

ne temeljijo na ustreznih s tem povezanih dokazih.

1.

Vrednotenja bi bilo treba uporabljati pri odločanju

108 Včasih se ocene učinka in predhodna vrednotenja ne izvajajo.
Mnenje o predlogu uredbe o skupnih določbah
o

Na ravni politike je treba od leta 2002 za vse pomembnejše zakonodajne
predloge opraviti oceno učinka. Komisija za obdobje 2021–2027 v nasprotju z
drugimi obdobji ni izvedla ocene učinka za uredbo o skupnih določbah. Za
uredbe za posamezne od sedmih skladov, ki jih ureja uredba o skupnih
določbah, pa so bile ocene učinka izvedene. Vendar v teh ocenah niso bile
zajete nekatere pomembne splošne težave.153

o

Obvezna predhodna vrednotenja programov, ki jih izvedejo države članice, so
prispevala k zagotovitvi trdnejše intervencijske logike v okviru programov.
Vendar je v predlogih za obdobje 2021–2027 ta pozitiven razvoj odpravljen. 154

109 Druga težava je pravočasnost. Sodišče je še omenilo (glej vodilno načelo 12)

težavo s časovnim okvirom, kar pomeni, da naknadna vrednotenja, ki se izvedejo po
programskem obdobju, ne morejo biti na voljo pravočasno, da bi se upoštevala v
zakonodajnih predlogih, povezanih z naslednjim programskim obdobjem. Kot je
poudarila Komisija, se je vrednotenje za obdobje 2007–2013 končalo leta 2016,
zakonodaja za obdobje 2014–2020 pa se je pripravljala od leta 2011. Zato vrednotenja
ni bilo mogoče uporabiti za načrtovanje programov okvira za obdobje 2014–2020.155

110 Z zakonodajnim okvirom za obdobje 2014–2020 je bila uvedena obveznost

držav članic, da v programskem obdobju vrednotijo programe (vključno z uspešnostjo).
Sodišče meni, da bi se lahko pri takih vrednotenjih vsaj delno obravnaval ta osnovni
problem časovnega okvira, ugotovitve pa upoštevale v zakonodajnih predlogih za
obdobje 2021–2027. Vendar do konca leta 2017 ni bilo končano nobeno tako
vrednotenje. Za obdobje 2021–2027 je bilo predlagano, da bo Komisija izvedla tudi
vmesno vrednotenje skladov, s katerim bi se lahko zagotovil koristen vpogled v tem
smislu.
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111 Tretja vrsta težav je, da se vrednotenja ne uporabijo vedno. V obdobjih 2007–

2013 in 2014–2020 so bila naknadna vrednotenja, ki jih izvedejo države članice,
prostovoljna. Služba za notranjo revizijo je ugotovila slabosti pri tem, kako države
članice spremljajo priporočila (tj. uporabo) vrednotenj. Večina držav članic v vzorcu
Službe za notranjo revizijo na primer ni pripravila celovitega akcijskega načrta za
obravnavanje priporočil iz vrednotenj. V skladu s predlogom Komisije bo tovrstno
vrednotenje za obdobje 2021–2027 obvezno.
2.

Vrednotenja bi morala temeljiti na uporabnih in zanesljivih dokazih

112 Sodišče je že poudarilo več problemov v zvezi z obstojem in razpoložljivostjo
podatkov (glej vodilna načela 5, 8 in 10). Ti problemi vplivajo tudi na vrednotenja.

Posebno poročilo o naknadnih pregledih zakonodaje EU
Sodišče je ugotovilo, da je bila nerazpoložljivost podatkov ena največjih težav, saj je
ovirala ustrezen pregled na podlagi dokazov, čeprav so bila vrednotenja izvedena v
skladu s pravnimi zahtevami in dobrimi praksami, določenimi v smernicah za boljše
pravno urejanje.156

113 Komisija je v poročilu o naknadnem vrednotenju sistema izvajanja za

obdobje 2007–2013 zaključila, da je bil eden glavnih razlogov za premajhno
izkoriščenost vrednotenj držav članic za seznanjanje s politikami omejena
razpoložljivost kakovostnih podatkov o spremljanju in podatkov o primerjalnih
skupinah za namene naknadnega vrednotenja. 157 Predlogi Komisije za obdobje 2021–
2027 vključujejo zahtevo, da država članica zagotovi, da so vzpostavljeni potrebni
postopki za pripravo in zbiranje podatkov, ki so potrebni za vrednotenja.158

6 – Načelo, ki se nanaša na več področij
14.

Trajnost je v cikel vključena zaradi
zagotavljanja dolgoročnejše uspešnosti
javnih intervencij.

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

114 Trajnost je eden ključnih elementov za dolgoročno uspešnost javnih

intervencij. 159 Glavni pokazatelj, da je projekt dosegel trajnostne izložke in rezultate, je
neprekinjen tok neto koristi po njegovem zaključku. 160

115 Trajnosti ne izkazujejo vsi projekti, financirani s sredstvi EU (ali pa trajnosti ni

mogoče dokazati). Zagotavljanje trajnosti in doseganje dolgoročnih rezultatov je treba
upoštevati v celotnem ciklu izvajanja programov.161
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Faza načrtovanja programov

116 Za zagotavljanje trajnosti sta potrebni analiza in strategija v fazi oblikovanja

programa, da bi se specifična naložba dolgoročno ohranila. 162 Sodišče je pri nedavni
reviziji ugotovilo, da se doseganje dolgoročnih rezultatov iz produktivnih naložb ni
uspešno spodbujalo v povezanih programih ali drugih ustreznih regionalnih strateških
dokumentih. Doseganje dolgoročnih rezultatov ni bilo prioriteta.163

117 Ena od posebnih težav v zvezi s finančno vzdržnostjo so tarife, ki se zaračunajo

za infrastrukturo, sofinancirano s sredstvi EU. Sodišče je v zvezi z obdobjem 2007–2013
ugotovilo, da te tarife ne podpirajo vedno trajnost izvedenih naložb. Na primer tarife
za odpadno vodo, zaračunane gospodinjstvom in industriji, so bile v številnih primerih
prenizke, da bi omogočale obnovo infrastrukture ob koncu njene pričakovane
ekonomske življenjske dobe. 164 Za vsaj delno obravnavanje te težave zakonodaja za
obdobje 2014–2020 določa, da morajo države članice za nekatera posebna področja
(kot je vodni sektor) vzpostaviti strategije, ki zagotavljajo trajnostni vir financiranja za
vzdrževanje infrastrukture, vzpostavljene s sofinanciranimi projekti (predhodna
pogojenost št. 6.1).

118 Komisija se je strinjala, da je treba okrepiti prispevek predhodnih pogojenosti k
trajnosti rezultatov. 165 Zato predlagana zakonodaja za obdobje 2021–2027 določa, da
je treba omogočitvene pogoje uporabljati v celotnem obdobju, ne pa jih le enkrat
oceniti.
Izbira projektov

119 V skladu z zakonodajnimi določbami za vsa obdobja morajo države članice

zagotoviti, da imajo upravičenci (nosilci) izbranih projektov upravno in finančno
zmogljivost za ohranitev projekta tudi po njegovem zaključku. Vendar je Sodišče pri
reviziji podpore EU za produktivne naložbe v podjetja ugotovilo, da merila za izbiro
niso ustrezno odražala tega, da morajo projekti, financirani s sredstvi ESRR, dosegati
dolgoročne rezultate. 166 Predlagane določbe uredbe o skupnih določbah za
obdobje 2021–2027 so postale bolj specifične in določajo, da morajo države članice
preučiti, ali imajo upravičenci dovolj sredstev za kritje operativnih stroškov in stroškov
vzdrževanja.167

120 Za velike naložbene projekte (nad 50 milijoni EUR) je bil v obdobjih 2007–2013
in 2014–2020 eden od ciljev obvezne analize stroškov in koristi zagotoviti, da so
sofinancirane naložbe finančno vzdržne. Veliki projekti, za katere ni bila opravljena
dobra analiza stroškov in koristi, so pogosto privedli do finančno nevzdržnih in/ali

44
premalo izkoriščenih projektov. 168 S predlogom za odpravo velikih projektov in s tem
obvezne analize stroškov in koristi v obdobju 2021–2027 se poveča tveganje za
trajnost.
Faza izvajanja

121 Zakonodaja za vsa tri programska obdobja na splošno določa, da morajo

upravičenci projekte ohraniti vsaj pet let od datuma zaključka, da bi se izognili
obveznosti vračanja izplačanih sredstev. 169 Sodišče je pri reviziji podpore EU za
produktivne naložbe v podjetja ugotovilo, da je bilo zakonsko določeno obdobje
trajnosti izpolnjeno pri vseh revidiranih projektih.170

122 Te določbe ne izražajo vedno dejanskega življenjskega cikla sredstev, ki je lahko
veliko daljši od petih let. S tem se ustvari tveganje, da lahko upravičenci po izteku
zadevnega obdobja sredstva odtujijo.

Posebno poročilo o podpori ESRR za podjetniške inkubatorje
Sodišče je ugotovilo, da vzpostavljeni sistemi omogočajo, da znaten del vrednosti
javnih sredstev po preteku obdobja trajnosti preide na lastnike inkubatorjev. 171
Faza spremljanja/poročanja/vrednotenja

123 Za zagotovitev trajnosti je potrebno ustrezno spremljanje v celotnem

življenjskem ciklu projekta in po njem.172 Sodišče je ugotovilo, da so bili podatki o
trajnosti v nekaterih primerih nepopolni.

Posebno poročilo o podpori EU za produktivne naložbe v podjetja
Sodišče je ugotovilo, da so ob koncu petletnega obdobja trajnosti omejitve pri
spremljanju informacij pomenile, da za skoraj polovico vseh projektov ni bilo mogoče
izvesti ocene trajnosti. Razlog za to je bil, da organi upravljanja niso zbrali potrebnih
podatkov o spremljanju ali pa zadevni dokumenti zaradi izteka obdobja arhiviranja
niso bili več na voljo. Na splošno je bilo spremljanje zakonodajnih zahtev glede
trajnosti po zaključku projektov še vedno omejenega obsega in se je razlikovalo po
programih. Zlasti ker ni bilo zakonodajne zahteve, na podlagi katere bi morali to še
naprej početi, so organi upravljanja prenehali spremljati razvoj projektov takoj po
izteku zakonskega obdobja trajnosti. 173

124 Evropski parlament je kot dodatno ponazoritev, da je bilo tej težavi namenjene

premalo pozornosti, navedel, da javni sektor ni kazal velikega zanimanja za to težavo in
da so zato na voljo le nepopolni podatki o trajnosti rezultatov projektov, sofinanciranih
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s sredstvi ERSS. 174 Poleg tega Sodišče ni našlo nobenih vrednotenj programov
produktivnih naložb, ki bi vključevali posebno oceno trajnosti rezultatov.175
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Zaključne pripombe
125 Intervencije na področju kohezije lahko pozitivno vplivajo na smotrnost držav
članic in regij, v katerih se izvajajo, lahko pa ustvarijo tudi učinke prelivanja drugod v
EU. Da bi se pozitiven učinek politike še povečal, si je EU prizadevala povečati
usmerjenost porabe na področju kohezije v smotrnost. Številni različni sodelujoči
deležniki imajo včasih različna ali celo nasprotujoča si mnenja o tem, kako to doseči.

126 Splošni zakonodajni okvir EU in pravila, specifična za kohezijsko politiko, so se

razvijali postopno. Zdaj vključujejo več ključnih značilnosti, potrebnih za uspešen
sistem upravljanja smotrnosti, čeprav se bo s predlagano zakonodajo za obdobje 2021–
2027 v nekoliko zmanjšala osredotočenost na smotrnost. To splošno izboljšanje
zasnove pa se ni vedno ujemalo z načinom izvajanja politike.

127 Vodilna načela, ki jih je Sodišče opredelilo, zajemajo celoten cikel upravljanja

politike od strateškega načrtovanja in izvajanja do poročanja in vrednotenja. Nad
vodilnimi načeli je pojem dodane vrednosti EU, tj. vrednost, ki izhaja iz intervencij EU in
predstavlja dodatno vrednost poleg tiste, ki bi jo sicer ustvarile države članice same.
Sodišče je v preteklosti navedlo, da programi odhodkov, ki ne prinašajo dodane
vrednosti EU, že po opredelitvi verjetno ne bodo predstavljali učinkovite in uspešne
porabe denarja evropskih davkoplačevalcev. Ugotovilo je tudi, da je bilo resnično
dodano vrednost EU pogosto težko opredeliti, zlasti kadar se uporablja deljeno
upravljanje, kot na področju kohezije.

128 Sodišče je za obravnavanje področij, ki jim je treba nameniti posebno
pozornost, v svojih preteklih poročilih izreklo priporočila. Med njimi sta:
o

potreba po jasnih prioritetah EU s povezanimi ciljnimi vrednostmi, h katerim bi
morala prispevati poraba na področju kohezije, da bi se racionalizirali in
poenostavili strateški okviri ter s tem dosegel skladen sklop ciljev na visoki ravni,
ki se prenesejo v operativne cilje (vodilno načelo 1),

o

pri revizijah programov bi bilo treba upoštevati premisleke v zvezi s smotrnostjo,
vključno z boljšimi rezultati (vodilno načelo 9).

129 Sodišče je poudarilo tudi, da bi moral biti zakonodajni okvir pripravljen do

začetka programskega obdobja, saj zamude pri izvajanju vplivajo na naslednje faze
cikla. Zaradi kumulativnih zamud pri izvajanju skupaj s prekivanjem obdobij
upravičenosti se pozornost preusmerja od premislekov v zvezi s smotrnostjo k porabi
denarja (glej vodilno načelo 7) in omejuje potencialno izkoriščanje podatkov o
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smotrnosti poslovanja za vrednotenje ali strateško načrtovanje (glej vodilni načeli 12
in 13).
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Priloga
Priloga I Razvoj usmerjenosti zakonodaje na področju kohezijske politike v smotrnost
V spodnji tabeli je prikazano, ali so bila v zakonodaji za zadevni kohezijski program v zvezi s posameznimi vodilnimi načeli vzpostavljena merila,
na katerih temeljijo presoje Sodišča. Sodišče je večino meril razširilo tako, da vključujejo več podrobnosti, kot jih je vključenih v analizo
posameznega vodilnega načela v glavnem besedilu. Da bi Sodišče zagotovilo popoln pregled, je analiziralo vsa programska obdobja od začetka
kohezijske politike.
1989–
1993

1994–
1999

2000–
2006

2007–
2013

Načela v zvezi s strateškim načrtovanjem
1. EU je določila jasno in skladno vizijo, kaj želi doseči s skladi kohezijske politike, za katere sta potrebna občutek odgovornosti in operacionalizacija.
Obstoj krovne strategije za celotno EU
Prenos strateških ciljev EU v cilje kohezijske politike
2. Pri dodelitvi sredstev državam članicam se upoštevajo opredeljene potrebe in informacije o smotrnosti poslovanja.
Metoda dodelitve je določena v zakonodaji
Dodelitev temelji na BDP
Dodelitev temelji na potrebah na posameznih področjih
Pri dodelitvi se upoštevajo informacije o pretekli smotrnosti

Načela v zvezi z načrtovanjem programov
3. Vzpostavljena je jasna intervencijska logika.
Obstoj obvezne nacionalne strategije (npr. nacionalni strateški referenčni okvir, partnerski sporazum)
Opredelitev ciljev/prioritet na nacionalni ravni
Skupna strategija za celotno EU je prenesena v cilje s ciljnimi vrednostmi na nacionalni ravni (pričakovani
glavni rezultati)
Opredelitev in ubeseditev potreb na nacionalni ravni
Obstoj obveznih programov

2014–
2020

2021–
2027
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1989–
1993
Opredelitev in ubeseditev potreb na ravni programov
Opredelitev ciljev na ravni programov
Opredelitev ukrepov za obravnavanje ciljev na ravni programov
Standardizirana predloga za programe, v kateri je usklajeno opisana intervencijska logika
Razčlenitev finančnih podatkov po oznakah intervencij na ravni programov
4. Ciljna usmerjenost sredstev je dobra.
Obstoj zahtev o tematski osredotočenosti, v skladu s katerimi morajo vse države članice dodeliti določen
znesek prednostnim področjem EU
Obstoj predhodnih pogojenosti / omogočitvenih pogojev, ki prispevajo k osredotočenju sredstev na ciljna
področja / vrste upravičenca
5. Vzpostavljen je enostaven in skladen okvir za merjenje smotrnosti.
Kazalniki izložkov (za posamezne programe)
Kazalniki izložkov (skupni za ESRR / Kohezijski sklad / ESS)
Kazalniki rezultatov (za posamezne programe)
Kazalniki rezultatov (skupni za ESRR / Kohezijski sklad / ESS)
Obvezna in predhodna (ob sprejetju programov) vključitev kazalnikov izložkov in rezultatov v programe
Izhodišča in ciljne vrednosti za izložke in rezultate, ki se posebej zahtevajo v predlogi za programe
Mejniki, potrebni za izložke (* za obdobje 2014–2020 omejeno le na okvir smotrnosti)
Mejniki, potrebni za rezultate (* za obdobje 2014–2020 omejeno le na okvir smotrnosti)
Usklajena opredelitev kazalnikov izložkov in rezultatov na področju kohezije
6. Vzpostavljeni so mehanizmi za spodbujanje smotrnosti.
Potreba po izpolnitvi nekaterih strateških/regulativnih pogojev za uspešno uporabo sredstev (predhodne
pogojenosti / omogočitveni pogoji)
Pri obvezni rezervi za smotrnost / vmesnem pregledu se upošteva smotrnost na ravni programov
Plačilo končnega zneska za program, povezanega z doseganjem ciljnih vrednosti (zaključek)
Finančni popravki za projekte v primeru nedoseganja dogovorjenih rezultatov (* omejeno samo na okvir
smotrnosti)
Neposredna smotrnostna priprava proračuna – plačila po izpolnitvi pogojev in dosegi rezultatov (neobvezno)
Povezava izplačil sredstev EU z izpolnjevanjem zahtev glede ekonomskega upravljanja (evropski semester)

1994–
1999

2000–
2006

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027
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1989–
1993

Načela v zvezi z izvajanjem
7. Države članice pravočasno porabljajo sredstva iz skladov kohezijske politike.
Roki za predložitev nacionalnih strategij in programov
Jasni časovni okviri za imenovanje (po potrebi)
Enostavnejši proces imenovanja (ohranitev prejšnjih sistemov)
Obstoj finančnih pravil o pravočasni porabi; samo pravilo N + 2 ali N + 3
Roki za predložitev dokumentov o zaključku (14 ali 15 mesecev po obdobju upravičenosti)
Rok, v katerem Komisija konča oceno zaključka in plača končni znesek
Predhodna vključitev predlog za programske dokumente v uredbo o skupnih določbah
Zahteve za zagotovitev pravočasnega izvajanja projektov
8. Pri izbiri in izvajanju projektov se uporablja pristop, ki je usmerjen v smotrnost.
Zahteva, da države članice vzpostavijo in uporabljajo merila za izbiro projektov
Zahteva, da države članice predložijo informacije o možnostih financiranja in izbirnih postopkih potencialnim
upravičencem
Zahteva, da države članice zagotovijo, da se z merili za izbiro zagotovi prispevek izbranih projektov k ciljem in
rezultatom
Obstajajo dodatne zahteve glede kakovosti v zvezi z merili za izbiro (stroškovna učinkovitost, izpolnjevanje
omogočitvenih pogojev)
V skladu z merili za izbiro je treba opredeliti vsaj en kazalnik rezultatov, ki ustreza ciljem programa
Zahteva, da države članice prednostno razvrstijo projekte, ki jih je treba izbrati
Komisija lahko da pripombe o merilih za izbiro, države članice pa jih morajo upoštevati
Obvezna vključitev kazalnikov smotrnosti v sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev
Obveznost čim bolj stroškovno učinkovitega izvajanja financiranih projektov (uporaba prava na področju
javnega naročanja)
Obveznost čim bolj stroškovno učinkovitega izvajanja financiranih projektov (analiza stroškov in koristi, vrzel v
financiranju)
9. Pri reviziji programov se upoštevajo premisleki v zvezi s smotrnostjo, vključno z rezultati.
Spremembe programov so mogoče le pod nekaterimi pogoji (npr. družbeno-ekonomske razmere, težave pri
izvajanju)
Obvezna ocena učinka sprememb na cilje (za države članice in Komisijo) ter potreba po utemeljitvi
predlaganih sprememb programov

1994–
1999

2000–
2006

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027
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1989–
1993

1994–
1999

2000–
2006

Obvezna ocena učinka sprememb na kazalnike v okviru smotrnosti
Vse spremenjene programe mora odobriti Komisija

Načela v zvezi s spremljanjem in poročanjem
10. Sistemi spremljanja zagotavljajo pravočasne in kakovostne podatke o smotrnosti.
Zahteva, da države članice vzpostavijo sistem za računalniško evidentiranje in shranjevanje podatkov o
spremljanju
Zahteva, da države članice v svojih programskih dokumentih (predhodna pogojenost št. 7) opišejo ureditve za
zbiranje in obdelavo podatkov
Delovanje sistema revidira neodvisni revizijski organ v zgodnji fazi izvajanja
Obvezna elektronska izmenjava informacij med upravičenci in organi (e-kohezija)
Zahteva, da države članice elektronsko prenesejo podatke v strukturirani obliki prek informacijskega sistema
Komisije
Organi upravljanja Komisiji v izjavah o upravljanju potrdijo zanesljivost podatkov o smotrnosti poslovanja
Revizijski organi potrdijo oceno organov upravljanja o zanesljivosti podatkov o smotrnosti poslovanja v
revizijskih mnenjih
Odbor za spremljanje preuči in potrdi kakovost podatkov, ki jih organi upravljanja prenesejo Komisiji
Vloga Komisije pri preučevanju podatkov je določena v uredbi o skupnih določbah
Komisija lahko začasno ustavi plačila, če obstaja resna pomanjkljivost v kakovosti in zanesljivosti sistema
spremljanja ali v podatkih o skupnih in posebnih kazalnikih
11. Vzpostavljena je jasna odgovornost za smotrnost.
Države članice morajo Komisiji prenesti podatke o smotrnosti programov za vse sklade
Obvezna letna poročila o izvajanju, ki jih pripravijo države članice
Od Komisije se zahtevajo strateška poročila
Podatki o smotrnosti poslovanja so javno dostopni na spletu
Komisija mora izrecno sprejeti izložke in rezultate, dosežene ob zaključku programa
12. Informacije o smotrnosti poslovanja se uporabljajo za sprejemanje popravljalnih ukrepov in podporo procesa strateškega načrtovanja.
Informacije o smotrnosti poslovanja naj bi se uporabile za odločitve na strateški ravni (vmesni pregled)
Informacije o smotrnosti poslovanja naj bi se uporabile za odločitve na ravni programov (rezerva za smotrnost,
vmesni pregled in popravki za nezadostno smotrnost)
Smotrnost programov uradno odobri Komisija

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027
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1993
Smotrnost programov uradno odobri odbor za spremljanje
Letna pregledovalna seja med Komisijo in državami članicami za preučitev smotrnosti posameznega programa

Načela v zvezi z vrednotenjem
13. Vrednotenja na ravni programov in politike se uporabljajo za odločanje.
Komisija izvede predhodno oceno učinka zakonodaje na področju kohezije
Obvezno predhodno vrednotenje programov, ki ga opravijo države članice
Obvezno vmesno vrednotenje programov, ki zajema uspešnost in ga opravijo države članice
Obvezno naknadno vrednotenje programov, ki ga opravijo države članice
Obvezno vmesno vrednotenje politike/skladov, ki ga opravi Komisija
Obvezno naknadno vrednotenje politike/skladov, ki ga opravi Komisija

Načelo, ki se nanaša na več področij
14. Trajnost je v cikel vključena zaradi zagotavljanja dolgoročnejše uspešnosti javnih intervencij.
Organi upravljanja morajo pri izbiri projektov preučiti zmogljivost upravičencev (finančno in upravno) za
ohranitev projektov
Države članice morajo preučiti, ali imajo upravičenci dovolj sredstev za kritje operativnih stroškov in stroškov
vzdrževanja
Velikim projektom (> 50 milijonov EUR) morajo biti priložene analize stroškov in koristi, ki zajemajo finančno
vzdržnost projektov
Upravičenci morajo projekte (projekte / produktivne naložbe in infrastrukturo) ohraniti vsaj 5 let
Predhodne pogojenosti ali omogočitveni pogoji zahtevajo strateški okvir, ki zagotavlja trajnost naložb

1994–
1999

2000–
2006

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027
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Končne opombe
1

Finančna uredba, člen 33.

2

Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU), členi od 174 do 178.

3

Lizbonska strategija je začela veljati približno hkrati s programskim obdobjem 2000–
2006, vendar se ni odražala v zakonodajnem okviru kohezijske politike za to
obdobje.

4

COM(2018) 375 z dne 29. maja 2018.

5

COM(2010) 700 final z dne 19. oktobra 2010 – Pregled proračuna EU.

6

Uredba o skupnih določbah (Uredba (EU) št. 1303/2013), uvodne izjave in sporočilo
Komisije.

7

COM(2018) 375 final, obrazložitveni memorandum, oddelek 5.

8

V zvezi z obdobjem 2021–2027 Komisija navaja, da so njeni predlogi za prihodnjo
kohezijsko politiko zasnovani v podporo zagotavljanju političnih prioritet,
dogovorjenih v Bratislavi in Rimu.

9

Letno poročilo za leto 2010, odstavek 8.33.

10

Mnenje št. 6/2018, odstavek 13.

11

Mnenje št. 6/2018, odstavek 17.

12

Informativni dokument: The Commission’s proposal for the 2021–2027 Multiannual
Financial Framework, odstavek 16.

13

Letno poročilo za leto 2017, odstavek 3.9.

14

Letno poročilo za leto 2017, odstavek 3.85.

15

Letno poročilo za leto 2014, odstavki 3.9, 3.87 in 3.97.

16

Raziskava za odbor REGI Building Blocks for a Future Cohesion Policy – First
Reflections, 2017, EP, str. 25, Comparative study on the visions and options for
Cohesion Policy after 2013, 2011, EP, str. 53 in 56, ter Budgeting and performance in
the European Union: A review by the OECD in the context of EU budget focused on
results, OECD, 2017, str. 2.

17

Letno poročilo za leto 2014, odstavek 3.17. Drugi primeri so: Posebno poročilo
št. 16/2015, odstavek 120, Posebno poročilo št. 18/2017, odstavek 78, Posebno
poročilo št. 19/2018, odstavek 97, Posebno poročilo št. 23/2018, odstavek 85.
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18

Posebno poročilo št. 13/2017, odstavek 88. Drugi primeri v ponazoritev te točke so:
Posebno poročilo št. 2/2015, odstavek 110, Posebno poročilo št. 3/2015,
odstavek 89, in Posebno poročilo št. 8/2016, odstavek 99.

19

Posebno poročilo št. 19/2018, odstavki 26 do 36, in Panoramski pregled – Na poti k
uspešnemu prometnemu sektorju v EU: izzivi, ki jih je treba obravnavati,
odstavek 68. Drugi primeri v ponazoritev te točke so: Posebno poročilo št. 5/2017,
odstavek 160, Posebno poročilo št. 1/2015, odstavek 53, Posebno poročilo
št. 18/2017, odstavek 82, Kratko poročilo o vključevanju migrantov, odstavek VII,
Posebno poročilo št. 23/2018, odstavek 88, in Posebno poročilo št. 23/2015,
odstavek 182.

20

Posebno poročilo št. 16/2016, odstavki II, VII in VIII.

21

Letno poročilo za leto 2010, odstavek 8.33, in letno poročilo za leto 2014,
odstavek 3.97.

22

Raziskava za odbor REGI, Implementation of Cohesion Policy in the 2014–
2020 Programming Period, 2016, EP, str. 62, in Comparative study on the visions
and options for Cohesion Policy after 2013, EP 2011, str. 62.

23

Posebno poročilo št. 12/2018, odstavek 80. Drugi primeri v ponazoritev te točke so:
Posebno poročilo št. 1/2015, odstavek 53, Posebno poročilo št. 14/2016,
odstavka 30 in 131, Posebno poročilo št. 18/2017, odstavek 78, ter Posebno
poročilo št. 25/2012, odstavek 63.

24

Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the
context of EU budget focused on results, OECD, 2017, str. 2.

25

Peto poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, COM 2010 xxiv.

26

The Cohesion policy dimension of the implementation of Europe 2020 Strategy, EP,
2015, str. 13.

27

Letno poročilo za leto 2014, odstavka 3.88 in 3.97.

28

Letno poročilo za leto 2014, odstavki 3.47, 3.48 in 3.91.

29

Letno poročilo za leto 2014, odgovor Komisije na odstavek 3.13.

30

Letno poročilo za leto 2012, odstavek 10.4.

31

Hiter pregled primera: Dodelitev finančnih sredstev kohezijske politike državam
članicam za obdobje 2021–2027 (2019).

32

Berlinska metoda zajema različne metode za izračun za tri različne kategorije regij
(manj razvite regije, regije v prehodu in bolj razvite regije).

33

Letno poročilo za leto 2017, odstavek 3.6.
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34

OECD (2017), Budgeting and Performance in the European Union – A review in the
context of EU Budget Focused on Results, str. 32.

35

Mnenje št. 7/2011, odstavek 4, in Posebno poročilo št. 17/2018, odstavek 82.

36

OECD (2017), Budgeting and Performance in the European Union – A review in the
context of EU Budget Focused on Results, oddelki 1.2.1, 1.2.2 in 1.2.3.

37

To so okvir Skupnosti za podporo za obdobje 2000–2006, nacionalni strateški
referenčni okviri za obdobje 2007–2013 ter partnerski sporazumi za programski
obdobji 2014–2020 in 2021–2027.

38

Uredba (EU) št. 1303/2013, uvodna izjava 88 in člen 55.

39

Letno poročilo za leto 2014, odstavek 3.58.

40

Evropski parlament, Effectiveness and Added Value of Cohesion, Non-paper
assessing the implementation of the reform in the programming for Cohesion policy
2014-2020, 2015, str. 15.

41

Mnenje št. 6/2018, odstavka 54 in 55.

42

Posebno poročilo št. 19/2018, odstavek 99. Drugi primeri v ponazoritev te točke so:
Posebno poročilo št. 6/2014, odstavek 28, Posebno poročilo št. 8/2015, odstavka 65
in 66, Posebno poročilo št. 8/2016, odstavek 99, Posebno poročilo št. 5/2017,
odstavek 170, Posebno poročilo št. 21/2012, odstavek 51, Posebno poročilo
št. 23/2012, odstavek 67, Posebno poročilo št. 23/2015, odstavek 175, ter Posebno
poročilo št. 16/2016, odstavek 27.

43

Posebno poročilo št. 5/2017, odstavka 143 in 165.

44

Posebno poročilo št. 2/2012, odstavka 116 in 117, ter Posebno poročilo št. 19/2016,
odstavek 150.

45

Posebno poročilo št. 19/2016, odstavek 150. Drug primer v ponazoritev te točke je
naveden v odstavku 47 Posebnega poročila št. 14/2016.

46

Posebno poročilo št. 25/2012, odstavek 18, Posebno poročilo št. 23/2015,
odstavka 170 in 171.

47

Mnenje št. 7/2011, odstavek 11.

48

Predlog uredbe o skupnih določbah (COM(2018) 375), člen 4, predlog uredbe o
Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu (COM(2018) 372),
člen 3, in predlog uredbe o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+)
(COM(2018) 382), člen 7.

49

Posebno poročilo št. 2/2017, odstavka 68 in 70 ter tabeli 2 in 3.

50

Mnenje št. 6/2018, odstavek 18, in Posebno poročilo št. 2/2017, odstavki 67–80.

56

51

Evropski parlament: Strategic coherence of Cohesion policy: comparison of the 20072013 and 2014-2020 programming periods, str. 51, raziskava za odbor REGI,
Building Blocks for a Future Cohesion Policy – First Reflections, 2017, EP, str. 19.

52

Predhodne pogojenosti zajemajo regulativne, strateške in institucionalne pogoje, ki
bi jih bilo treba izpolniti pred izvajanjem programov (obdobje 2014–2020).

53

Glej vodilno načelo 3 – 1. vsi primeri, razen nedavnega Posebnega poročila
št. 19/2018.

54

Posebno poročilo št. 15/2017, Priloga II, odstavek 1.

55

Predlog uredbe o skupnih določbah (COM(2018) 375), člen 11.

56

Letno poročilo za leto 2015, odstavka 3.54 in 3.92.

57

Posebno poročilo št. 21/2018, odstavek 81. Drug primer v ponazoritev te točke je
naveden v odstavku 137 Posebnega poročila št. 2/2017.

58

Mnenje št. 6/2018, odstavek 58.

59

Informativni dokument Vključevanje migrantov iz držav zunaj EU (2/2018),
odstavek VIII. Drugi primeri v ponazoritev te točke so Posebno poročilo št. 16/2016,
odstavek 48, Posebno poročilo št. 21/2018, odstavek 67, Posebno poročilo
št. 1/2017, odstavek 84, Posebno poročilo št. 12/2014, odstavek 33, Posebno
poročilo št. 23/2015, odstavek 169, Posebno poročilo št. 2/2012, odstavek 121, in
Posebno poročilo št. 25/2012, odstavek 61.

60

Letno poročilo za leto 2014, odstavka 3.55 in 3.92, ter Posebno poročilo št. 2/2017,
odstavek 75, tabela 5 in odstavki 124 do 126.

61

Letno poročilo za leto 2014, odstavek 3.49.

62

Na primer Posebno poročilo št. 21/2012, odstavek 51.

63

Letno poročilo za leto 2014, odstavka 3.50 in 3.92.

64

Letno poročilo za leto 2014, odstavek 3.51, in Posebno poročilo št. 2/2017, Priloga I.

65

Letno poročilo za leto 2014, odstavek 3.52.

66

Mnenje št. 6/2018, odstavek 59.

67

Informativni dokument Future of EU finances, odstavek 38, in Mnenje št. 6/2018,
odstavka 66 in 67.

68

Informativni dokument Poenostavitev izvajanja kohezijske politike po letu 2020,
odstavek 59, in Posebno poročilo št. 2/2017, odstavek 147.

69

Mnenje št. 6/2018, odstavek 66.
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70

Komisija lahko začasno ustavi plačila v primeru resnega nedoseganja mejnikov v
zvezi s prioritetami (člen 142(1)f Uredbe št. 1303/2013) in uvede finančne popravke
v primeru resnega nedoseganja ciljnih vrednosti (člen 144(4) Uredbe št. 1303/2013).

71

Mnenje št. 7/2011, odstavek 18, letno poročilo za leto 2014, odstavek 3.64.

72

Posebno poročilo št. 21/2018, odstavek 83, in Posebno poročilo št. 15/2017,
odstavek 106.

73

Mnenje št. 6/2018, odstavek 77.

74

Mnenje št. 6/2018, odstavka 45 in 46.

75

Posebno poročilo št. 15/2017, odstavka 60 in 61.

76

Poročilo Svetovne banke o koheziji v EU, 2018, str. 131.

77

Letno poročilo za leto 2014, odstavek 3.63.

78

Posebno poročilo št. 36/2016, odstavek 126.

79

Mnenje št. 6/2018, odstavek 76.

80

Letno poročilo za leto 2014, odstavek 6.85 in okvir 6.9.

81

Posebno poročilo št. 17/2018, odstavek 82.

82

Posebno poročilo št. 17/2018, odstavek 26.

83

Posebno poročilo št. 17/2018, odstavek 14.

84

Posebno poročilo št. 17/2018, odstavek 83.

85

Posebno poročilo št. 2/2017, odstavek IV.

86

Posebno poročilo št. 17/2018, odstavek 16.

87

Posebno poročilo št. 17/2018, odstavek 83 in slika 4, ter Posebno poročilo
št. 2/2017, odstavek 49.

88

Posebno poročilo št. 17/2018, odstavka 14 in 18.

89

Mnenje št. 6/2018, odstavek 52.

90

Mnenje št. 6/2018, odstavka 47 in 100.

91

Posebno poročilo št. 2/2015, odstavek 40, Posebno poročilo št. 1/2014,
odstavek 51, Posebno poročilo št. 2/2012, odstavek 122, in Posebno poročilo
št. 2/2015, odstavek 109.

92

Posebno poročilo št. 2/2015, odstavek 40.

93

Posebno poročilo št. 17/2018, odstavek 84.

94

Posebno poročilo št. 17/2018, odstavek 9.

95

Mnenje št. 6/2018, odstavek 26.
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96

Letno poročilo za leto 2017, odstavek 2.19.

97

Posebno poročilo št. 36/2016, odstavek 129.

98

Posebno poročilo št. 21/2018, odstavek 6.

99

Effectiveness and Added Value of Cohesion, Non-paper assessing the
implementation of the reform in the programming for Cohesion policy 2014-2020,
Evropski parlament, 2015, str. 18.

100 Posebno

poročilo št. 21/2018, odstavek 75.

101 Posebno

poročilo št. 21/2018, odstavek 75.

102 Posebno

poročilo št. 21/2018, odstavek 77.

103 Na

primer posebno poročilo št. 20/2014, odstavek 64.

104 Mnenje

št. 6/2018, odstavka 85 in 86. Osnutek uredbe o skupnih določbah za
obdobje 2021–2027 vključuje predlog, da se Komisiji dodelijo dodatne pristojnosti
za odobritev meril za izbiro (člen 67(2)), ter določa, da je treba projekte prednostno
razvrstiti (člen 67(1)) in izbrati z namenom zagotovitve, da so operacije v skladu z
ustreznimi strategijami, določenimi za izpolnitev omogočitvenih pogojev
(člen 67(3)(b)), ter predstavljajo najboljše razmerje med višino podpore, izvajanimi
dejavnostmi in doseganjem ciljev (člen 67(3)(c)).

105 Posebno

poročilo št. 21/2018, odstavek 83, priporočilo 1.

106 Posebno

poročilo št. 21/2018, odstavek 82.

107 Posebno

poročilo št. 21/2018, odstavek 82.

108 Mnenje

št. 6/2018, odstavki 93, 94 in 97.

109 Posebno

poročilo št. 21/2012, odstavek 51. Drugi primeri v ponazoritev te točke so:
Posebno poročilo št. 6/2014, odstavek 52, Posebno poročilo št. 21/2014,
odstavek 70, in Posebno poročilo št. 5/2013, odstavek 53.

110 Posebno

poročilo št. 17/2018, odstavka 87 in 90.

111 Člen

33 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 določa, da je mogoče
operativni program spremeniti v primeru pomembnih družbenogospodarskih
sprememb, velikih sprememb prioritet EU, nacionalnih ali regionalnih prioritet ali
ocene, ki kaže pomemben odmik od prvotno zastavljenih ciljev, ali zaradi težav z
izvajanjem.

112 Uredba

(EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. decembra 2013, člen 30.

113 Uredba

(EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. decembra 2013, Priloga II.
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114 Mnenje

št. 6/2018, odstavka 29 in 45.

115 COM(2018)
116 Mnenje

375 final, člen 19(5).

št. 6/2018, odstavka 27 in 30.

117 Posebno

poročilo št. 17/2015, odstavek 78. Druga primera v ponazoritev te točke
sta: Posebno poročilo št. 17/2018, odstavek 87, in Posebno poročilo št. 17/2018,
odstavek 90.

118 Letno

poročilo za leto 2013, odstavek 10.14.

119 Posebno

poročilo št. 20/2014, odstavek 65. Drug primer v ponazoritev te točke je:
Posebno poročilo št. 17/2018, odstavek 52 in okvir 5.

120 Posebno

poročilo št. 16/2016, odstavek 44.

121 Posebno

poročilo št. 16/2016, odstavki 42, 43 in 84.

122 Posebno

poročilo št. 21/2018, odstavek 38.

123 Posebno

poročilo št. 21/2018, odstavka 39 in 79.

124 COM(2018)
125 Mnenje

375 final, člen 63(4).

št. 6/2018, odstavek 64.

126 Posebno

poročilo št. 5/2017, odstavek 173. Drugi primeri v ponazoritev te točke so:
Posebno poročilo št. 12/2017, odstavek 109, Posebno poročilo št. 2/2012,
odstavek 121, Posebno poročilo št. 8/2015, odstavek 69, Posebno poročilo
št. 23/2015, odstavek 169, Posebno poročilo št. 2/2015, odstavek 112, Posebno
poročilo št. 3/2016, odstavek 117, Posebno poročilo št. 23/2016, odstavek 35,
Posebno poročilo št. 14/2016, odstavek 130, Posebno poročilo št. 14/2016,
odstavek 88, Posebno poročilo št. 4/2016, odstavek 89, Posebno poročilo
št. 14/2016, odstavek 84, letno poročilo za leto 2010, odstavka 8.28 in 8.29,
Posebno poročilo št. 8/2018, odstavek 102, ter Posebno poročilo št. 21/2012,
odstavek 51.

127 Posebno

poročilo št. 17/2015, odgovor Komisije na odstavka 85 in 86 ter
priporočilo 3.

128 Posebno

poročilo št. 20/2014, odstavek 66. Drugi primeri v ponazoritev te točke so:
Posebno poročilo št. 36/2016, odstavek 126, Posebno poročilo št. 20/2012,
odstavek 73, in Posebno poročilo št. 20/2014, odstavek 66.

129 Posebno

poročilo št. 21/2018, odstavek 79. Drugi primeri v ponazoritev te točke so:
letno poročilo za leto 2010, odstavka 8.28 in 8.29, Posebno poročilo št. 17/2015,
odstavek 85, in Posebno poročilo št. 17/2015, odstavek 86.

130 Mnenje

št. 6/2018, odstavek 64.
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131 Letno

poročilo za leto 2010, odstavek 8.58.

132 Na

primer Posebno poročilo št. 25/2012, odstavek 63, letno poročilo za leto 2014,
odstavek 3.89, Posebno poročilo št. 21/2018, odstavek 72, in letno poročilo za
leto 2017, odstavek 3.81.

133 Letno

poročilo za leto 2016, odstavek 3.77, priporočilo 2, informativni dokument
The Commission’s proposal for the 2021–2027 Multiannual Financial Framework,
odstavek 38.

134 Letno

poročilo za leto 2016, odstavek 3.24, naslov (a).

135 Letno

poročilo za leto 2016, odstavek 3.28, naslov (b), letno poročilo za leto 2016,
odstavek 3.32.

136 Letno

poročilo za leto 2016, odstavki 3.73 do 3.77 in priporočilo 6.

137 Mnenje

št. 6/2018, odstavek 67.

138 Mnenje

št. 6/2018, odstavek 10.

139 Letno

poročilo za leto 2014, odstavek 3.34.

140 Posebno

poročilo št. 36/2016, odstavek 123.

141 Letno

poročilo za leto 2013, odstavek 10.61.

142 Letno

poročilo za leto 2016, odstavki 3.73 do 5.

143 Letno

poročilo za leto 2017, odstavek 3.2.

144 Mnenje

št. 6/2018, odstavek 67.

145 Mnenje

št. 6/2018, odstavek 66.

146 Raziskava

za odbor REGI, Implementation of Cohesion policy in the 2014–
2020 Programming Period, 2016, Evropski parlament, str. 8.

147 Posebno

poročilo št. 3/2010, odstavek 86.

148 Posebno

poročilo št. 17/2015, odstavki od 69 do 72 in okvir 9. Drugi primeri v
ponazoritev te točke so: Posebno poročilo št. 12/2017, odstavek 109, Posebno
poročilo št. 20/2014, odstavek 64, Posebno poročilo št. 21/2018, odstavek 74,
Posebno poročilo št. 1/2017, odstavek 84, in informativni dokument 2/2018,
odstavek VI.

149 Posebno

poročilo št. 12/2018, odstavka 79 in 87. Druga primera v ponazoritev te
točke sta: Posebno poročilo št. 23/2018, odstavek 84, in letno poročilo za leto 2017,
odstavek 3.81.
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150 V

tem oddelku niso zajeta vmesna vrednotenja programov, saj Sodišče meni, da
neposredno ne vplivajo na smotrnost, čeprav bi lahko bila po potrebi uporabna za
prilagajanje izvajanja programov / sprejemanje popravljalnih potreb.

151 Posebno
152 OECD,

poročilo št. 16/2018, odstavek 83.

Regulatory Policy Outlook 2018, str. 68 in 69.

153 Mnenje

št. 6/2018, odstavek 5. Drug primer je odstavek 89 Posebnega poročila
št. 3/2015.

154 Mnenje

št. 6/2018, odstavek 55. To je zajeto v Posebnem poročilu št. 2/2017,
odstavek 83, in Mnenju št. 1/2017, odstavek 87.

155 Končni

delovni dokument Služb Komisije, Impact Assessment accompanying the
document Proposals for a Regulation of the European Parliament and of the Council
on the ERDF and on the CF on a mechanism to resolve legal and administrative
obstacles in a cross-border context on specific provisions for the European territorial
cooperation goal (Interreg) supported by the ERDF and external financing
instruments, str. 12. Druga primera sta: Posebno poročilo št. 5/2017, odstavek 181,
in Posebno poročilo št. 21/2018, odstavek 82.

156 Posebno

poročilo št. 16/2018, odstavki 87, 88 in 91. Drug primer v ponazoritev te
točke je naveden v odstavku 152 Posebnega poročila št. 2/2017.

157 Ex

post evaluation of Cohesion policy programmes 2007–2013 focusing on the
European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and
the Cohesion Fund (CF), Work Package 12 „Delivery system“, str. 135 in 143.

158 COM(2018)
159 Posebno

375 final, člen 39(4).

poročilo št. 8/2018, odstavek 10.

160 Posebno

poročilo št. 8/2018, odstavek 8. Zakonodaja določa, da morajo upravičenci
projekte ohraniti vsaj pet let od datuma zaključka, da bi se izognili vračilu plačanega
sofinanciranja. Za posebne primere MSP je ta rok tri leta, od obdobja 2014–2020 pa
se za veliko infrastrukturo, preneseno zunaj EU, uporablja rok deset let.

161 Posebno

poročilo št. 8/2018, odstavek 44.

162 Posebno

poročilo št. 8/2018, odstavek 11.

163 Posebno

poročila št. 8/2018, odstavka VIII in 100.

164 Posebno

poročilo št. 2/2015, odstavka 106 in 118. Drug primer v ponazoritev te
točke je naveden v odstavku 57 Posebnega poročila št. 3/2016.

165 The

Value Added of Ex ante Conditionalities in the European Structural and
Investment funds, SWD(2017) 127 final, str. 19.

166 Posebno

poročilo št. 8/2018, odstavek 101.
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167 COM(2018)
168 Na

375 final, člen 67(3)(d).

primer Posebno poročilo št. 5/2013, odstavki 14, 15 in 52.

169 Za

različne scenarije se uporabljajo različna pravila. Npr. člen 71 Uredbe (EU)
št. 1303/2013. Za MSP je rok, povezan z vračili, tri leta, od obdobja 2014–2020 pa se
za veliko infrastrukturo, preneseno zunaj EU, uporablja rok deset let. Od
obdobja 2014–2020 morajo upravičenci projekte ohraniti pet let od datuma
zadnjega plačila upravičencu.

170 Posebno

poročilo št. 8/2018, odstavek 96.

171 Posebno

poročilo št. 7/2014, odstavek 84.

172 Posebno

poročilo št. 8/2018, odstavka 11 in 68.

173 Posebno

poročilo št. 8/2018, odstavki 26, 74 in 76.

174 Študija

o vidiku trajnosti z naslovom Aspect of durability in the assessment of
effectiveness of support for businesses under Structural and Cohesion Funds,
Evropski parlament, 2013, str. 8 in 67.

175 Posebno

poročilo št. 8/2018, odstavek 76.

Ekipa Evropskega računskega sodišča
Ta informativni dokument o zagotavljanju smotrnosti na področju kohezije je sprejel
senat II – Naložbe v kohezijo, rast in vključevanje, ki ga vodi članica Evropskega
računskega sodišča Iliana Ivanova. Nalogo je vodila članica Evropskega računskega
sodišča Iliana Ivanova, pri njej pa so sodelovali vodja njenega kabineta Mihail Stefanov,
ataše v njenem kabinetu James Verity, vodilni upravni uslužbenec Emmanuel Rauch,
vodja naloge Florence Fornaroli ter Bernard Witkos, Nils Odins in Zhivka Kalaydzhieva.

Od leve proti desni: Mihail Stefanov, Florence Fornaroli, James Verity, Iliana Ivanova,
Nils Odins, Zhivka Kalaydzhieva in Bernard Witkos.
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