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Sporočilo za javnost
Luxembourg, 20. junija 2019

Po besedah revizorjev bi bilo treba pri
porabi EU za kohezijo okrepiti osredotočenost
na smotrnost
Glede na navedbe v novem informativnem dokumentu Evropskega računskega sodišča so za
okrepitev uspešnosti in učinkovitosti v kohezijski politiki EU potrebna večja prizadevanja.
Revizorji menijo, da se prizadevanja za dosego tega cilja pri zasnovi zakonodaje niso vedno
ujemala z uspešnim ukrepanjem v praksi. Opredelili so več področij, na katerih so možne
izboljšave, in sicer od strateškega načrtovanja in izvajanja politike do spremljanja in
vrednotenja. Prav tako opozarjajo na to, da večja poenostavitev sicer prinaša več prednosti,
vendar pa se zaradi nje lahko pri porabi za kohezijo v programskem obdobju 2021–2027
zmanjša osredotočenost na smotrnost.
Kohezijski politiki je namenjena približno tretjina letnega proračuna EU, ki znaša 140 milijard EUR.
Po mnenju Evropske komisije je zagotovitev usmerjenosti porabe za kohezijo v smotrnost eden
od temeljev programskega obdobja 2014–2020 ter eden glavnih ciljev, na katerih temeljijo njeni
zakonodajni predlogi za obdobje 2021–2027.
„Sodišče se je na podlagi svojega obsežnega revizijskega dela iz preteklih let pri svojem pregledu
osredotočilo na 14 vodilnih načel. Meni, da so bistvena za zagotovitev usmerjenosti kohezijske
politike EU v smotrnost,“ je dejala članica Evropskega računskega sodišča Iliana Ivanova, ki je
pristojna za ta informativni dokument. „Kljub pozitivnim spremembam v zakonodajnem okviru bi
bilo mogoče več področij, kot so strateško načrtovanje, izvajanje politike in zagotavljanje
trajnostnosti, še izboljšati.“
V tem informativnem dokumentu je obravnavan razvoj prizadevanj EU za večjo usmerjenost
porabe za kohezijo v smotrnost. Revizorji na splošno odobravajo napredek, ki je bil dosežen v
zadnjih letih. Zlasti Komisija je sprejela ukrepe za vključitev ključnih elementov zasnove, kot so
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila informativnega dokumenta Evropskega računskega sodišča.
Cel dokument je na voljo na www.eca.europa.eu.
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opredelitev dobre smotrnosti in potrebnih pogojev za njeno doseganje ter to, kako meriti
smotrnost ter kako poročati o njej in jo vrednotiti. Vendar ti niso bili vedno uspešno izvedeni v
praksi.
Poleg tega so revizorji v zvezi s predlogi Komisije za naslednje programsko obdobje (2021–2027)
pohvalili ciljno usmerjenost sredstev EU v področja, na katerih je z njimi mogoče doseči največji
učinek, ter dosedanja prizadevanja za krepitev okvira za merjenje smotrnosti. Vendar pa
opozarjajo tudi na to, da ni strategije za celotno EU, ki bi nasledila strategijo Evropa 2020, in na
tveganje, da pri revizijah programov ne bodo upoštevani premisleki v zvezi s smotrnostjo.
Na koncu revizorji poudarjajo, kako pomembno je, da Evropski parlament in Svet zakonodajni
okvir sprejmeta pravočasno. Zaradi kumulativnih zamud pri izvajanju in prekrivanja obdobij
upravičenosti države članice svojo pozornost večkrat preusmerijo od premislekov v zvezi s
smotrnostjo k hitri porabi denarja EU, da ga ne bi izgubile.

Pojasnila za urednike
Namen kohezijske politike EU je zmanjšati razlike med regijami EU, da se doseže uravnotežen
gospodarski, družbeni in teritorialni razvoj. Poraba v okviru te politike znaša približno
350 milijard EUR, kar je ena tretjina proračuna EU za obdobje 2014–2020.
V informativnih dokumentih so opisana in analizirana posamezna področja. V njih ni novih
revizijskih ugotovitev. Sodišče je v skladu s svojo odgovornostjo glede poročanja o dobrem
finančnem poslovodenju znatno prispevalo k prizadevanjem za zagotavljanje smotrnosti. Analiza
v tem dokumentu temelji na obsežnem revizijskem delu na področju kohezije v zadnjem
desetletju (69 poročil), ki ga dopolnjujejo pregledi iz drugih virov.
Informativni dokument Evropskega računskega sodišča z naslovom Zagotavljanje smotrnosti na
področju kohezije je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU.
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