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Priopćenje za medije

Luxembourg, 20. lipnja 2019.

Potrebno je staviti veći naglasak na uspješnost
u potrošnji sredstava EU-a za koheziju,
poručuju revizori
Potrebni su dodatni napori kako bi djelotvornost i učinkovitost postale sastavni dio kohezijske
politike EU-a, stoji u novom informativnom dokumentu Europskog revizorskog suda (Sud). Za
ostvarenje tog cilja napravljeni su pozitivni koraci u području izrade zakonodavstva, no oni nisu
uvijek bili popraćeni djelotvornim djelovanjem na terenu, napominju revizori. Ističu niz
područja u kojima ima prostora za poboljšanje, od strateškog planiranja i provedbe politike pa
sve do praćenja i evaluacije. Također upozoravaju da dodatno pojednostavnjenje, iako sa
sobom donosi niz koristi, može dovesti do stavljanja manjeg naglaska na uspješnost u potrošnji
sredstava za koheziju u programskom razdoblju 2021. – 2027.
Približno jedna trećina godišnjeg proračuna EU-a od 140 milijardi eura namijenjena je kohezijskoj
politici. Prema navodima Europske komisije jamčenje usmjerenosti potrošnje sredstava za
koheziju na uspješnost jedna je od okosnica programskog razdoblja 2014. – 2020. To je također
jedan od glavnih ciljeva na kojima se temelje zakonodavni prijedlozi Komisije za razdoblje 2021. –
2027.
„U središtu pregleda koji je Sud obavio nalazi se 14 vodećih načela koja se temelje na opsežnim
revizijskim aktivnostima koje je Sud proveo tijekom godina. Smatramo da su ona ključna za
jamčenje usmjerenosti kohezijske politike EU-a na uspješnost”, izjavila je Iliana Ivanova, članica
Europskog revizorskog suda zadužena za ovaj informativni dokument. „Iako su napravljeni
određeni koraci naprijed u zakonodavnom okviru, u nizu područja, kao što su strateško
planiranje, provedba politike i jamčenje održivosti, ima prostora za dodatno poboljšanje.”
U ovom informativnom dokumentu iznosi se pregled mjera koje je EU tijekom vremena
poduzimao kako bi potrošnja sredstava za koheziju bila više usmjerena na uspješnost. Cjelokupno
U ovom priopćenju za medije iznesene su glavne poruke informativnog dokumenta koji je pripremio Europski revizorski sud.
Cjeloviti tekst dokumenta dostupan je na www.eca.europa.eu.
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gledajući, revizori pozdravljaju napredak koji je ostvaren tijekom proteklih nekoliko godina.
Komisija je posebno poduzela korake kako bi se u zakonodavni okvir uključile ključne značajke
kao što su definiranje odgovarajuće razine uspješnosti i potrebnih uvjeta za njezino postizanje,
kao i načina na koji se uspješnost mjeri, na koji se o njoj izvješćuje i na koji se obavlja njezina
evaluacija. Međutim, te promjene nisu uvijek bile popraćene djelotvornom provedbom na
terenu.
Nadalje, kad je riječ o prijedlozima Komisije za novo programsko razdoblje (2021. – 2027.),
revizori pozdravljaju način na koji se financijska sredstva EU-a usmjeravaju na područja u kojima
mogu imati najveći učinak, kao i napore uložene u jačanje okvira za mjerenje uspješnosti. No
također ističu da nije utvrđena strategija na razini cijelog EU-a koja bi naslijedila strategiju Europa
2020., kao i da postoji rizik od toga da se pri izmjenama programa neće uzimati u obzir elementi
uspješnosti.
Konačno, revizori ističu važnost pravodobnog donošenja zakonodavnog okvira na razini
Europskog parlamenta i Vijeća. Kumulativna kašnjenja u provedbi, zajedno s preklapanjem
razdoblja prihvatljivosti, vode do toga da države članice naglasak umjesto na elemente
uspješnosti stavljaju na što bržu potrošnju sredstava kako ne bi ostale bez njih.

Napomene za urednike
Svrha je kohezijske politike EU-a smanjiti nejednakosti među regijama EU-a radi postizanja
uravnoteženog gospodarskog, društvenog i teritorijalnog razvoja. Financijska sredstva za
kohezijsku politiku dosežu otprilike 350 milijardi eura, odnosno jednu trećinu proračuna EU-a za
razdoblje 2014. – 2020.
Informativni dokument opisni je i analitički dokument o određenom području politike. U njemu
se ne iznose novi revizijski nalazi. Sud je, u skladu sa svojom zadaćom izvješćivanja o dobrom
financijskom upravljanju, znatno doprinio koraku naprijed prema postizanju uspješnosti. Analiza
u ovom dokumentu temelji se na opsežnim revizijskom aktivnostima u području kohezije tijekom
prošlog desetljeća (69 izvješća), kao i na pregledu informacija iz drugih izvora.
Informativni dokument Suda naslovljen „Postizanje uspješnosti u području kohezije” dostupan je
na internetskim stranicama Suda (eca.europa.eu) na 23 jezika EU-a.
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