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Predložena su jednostavnija i fleksibilnija pravila za kohezijske 
fondove nakon 2020. godine, no potrebne su dodatne mjere 
zaštite, upozoravaju revizori EU-a 

Novi planovi za način potrošnje financijskih sredstava iz kohezijskih fondova EU-a jednostavniji su i 
fleksibilniji, stoji u mišljenju koje je danas objavio Europski revizorski sud. Unatoč tome, revizori iznose niz 
prijedloga za jamčenje stvarnog učinka potrošnje država članica i njezine usklađenosti s pravilima.  

Prijedlogom Uredbe o zajedničkim odredbama za razdoblje 2021. – 2027. obuhvaćeno je sedam fondova za 
ulaganja u područjima regionalnog razvoja i zapošljavanja, sigurnosti i zaštite granica te mjera za pružanje 
potpore migrantima u državama članicama EU-a. Navedeni bi fondovi zajedno mogli dosegnuti vrijednost od 
otprilike 360 milijardi eura, što odgovara iznosu do trećine ukupnog proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027. 
Uredbom se utvrđuju zajednički ciljevi politike, definira raspodjela financijskih sredstava među državama 
članicama i pružaju pravila za programiranje politike i jamčenje njezine provedbe.  

„Općenito naša procjena pokazuje da se prijedlogom Europske komisije uspio pojednostavniti tekst, no da se nije 
povećala usmjerenost na vrijednost koju se ostvaruje za sredstva koja se pružaju te da su mehanizmi 
odgovornosti jednim dijelom u znatnoj mjeri oslabljeni”, istaknula je Iliana Ivanova, članica Europskog 
revizorskog suda zadužena za ovo mišljenje. „Podnijeli smo 58 prijedloga zakonodavcima i Komisiji na 
razmatranje, kojima će se, ako ih se prihvati, ostvariti djelotvornija i učinkovitija kohezijska politika”. 

Revizori u svojem mišljenju pozdravljaju trajne napore koje Europska komisija ulaže u pojednostavnjenje, kojima 
se primjerenom provedbom može smanjiti administrativno opterećenje i preusmjeriti usredotočenost s uloženih 
resursa na rezultate. Međutim, niz odredaba nije dovoljno jasan, što bi vjerojatno dovelo do različitih tumačenja 
i na taj način utjecalo na pravnu sigurnost, izjavljuju revizori. Oni upozoravaju na to da pojednostavnjenje ne bi 
trebalo rezultirati većim rizicima u pogledu usklađenosti s pravilima ni spriječiti optimalnu uporabu ograničenih 
raspoloživih financijskih sredstava EU-a. 
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U dokumentu se također navodi da Komisija predlaže pet političkih ciljeva na visokoj razini, a ne povezivanje 
potrošnje sa strategijom na razini EU-a. Međutim, ti ciljevi nisu osmišljeni kako bi doveli do mjerljivih rezultata ili 
ciljnih vrijednosti na razini EU-a. Stoga bi se predložena reforma mogla pokazati još slabije usmjerenom na 
uspješnost nego u razdoblju 2014. – 2020., ističu revizori. 

Revizori nadalje naglašavaju da se u prijedlogu Uredbe dodatna odgovornost za upravljanje fondovima EU-a i 
njihovu kontrolu polaže na države članice. Ograničavanje ili čak ukidanje nadzora koji Komisija provodi nad 
načinom na koji države članice troše sredstva iz fondova EU-a moglo bi ugroziti napredak koji je u posljednjih 
nekoliko godina ostvaren u pogledu smanjivanja razine nepravilne i nedjelotvorne potrošnje sredstava u 
području kohezije, upozoravaju revizori. 
 

Napomena za urednike 

Komisija je 29. svibnja 2018. objavila svoj prijedlog Uredbe o zajedničkim odredbama za sedam fondova EU-a za 
sljedeće programsko razdoblje 2021. – 2027. Riječ je o sljedećih sedam fondova: Europski fond za regionalni 
razvoj (EFRR), Europski socijalni fond plus (ESF+), Kohezijski fond, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), 
Fond za azil i migracije (FAMI), Fond za unutarnju sigurnost (FUS) i Instrument za upravljanje granicama i vize 
(BMVI). Odgovornost za upravljanje tim fondovima dijele Komisija i države članice. 
 
Europski revizorski sud doprinosi poboljšanju financijskog upravljanja EU-om objavom mišljenja o prijedlozima 
novih ili izmijenjenih zakonskih akata s financijskim učinkom. U tim se mišljenjima pruža neovisna procjena 
relevantnih zakonodavnih prijedloga koju donosi vanjski revizor EU-a.  

U skladu s pravnom osnovom na kojoj se temelji prijedlog Komisije nalaže se obveza savjetovanja s Europskim 
revizorskim sudom. 

Europski parlament i Vijeće kao suzakonodavci EU-a dužni su donijeti konačan zakonodavni tekst Uredbe o 
zajedničkim odredbama. Mogu se služiti ovim mišljenjem pri predlaganju izmjena prijedloga Komisije. 

Sud će 7. studenoga objaviti mišljenje o prijedlogu reforme ZPP-a za razdoblje nakon 2020. godine. 

Mišljenje Suda br. 6/2018 o prijedlogu Komisije od 29. svibnja 2018. o Uredbi o zajedničkim odredbama 
trenutačno je dostupno na internetskim stranicama Suda na engleskom jeziku eca.europa.eu, a uskoro će biti 
dostupno i na drugim jezicima EU-a. 
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