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Sporočilo za javnost
Luxembourg, 31. oktobra 2018

Za Kohezijski sklad po letu 2020 se predlagajo prožnejša pravila,
vendar pa revizorji EU opozarjajo, da je potrebna dodatna zaščita
Glede na danes objavljeno mnenje Evropskega računskega sodišča so pravila v zvezi s porabo v okviru
Kohezijskega sklada, navedena v novih načrtih, preprostejša in prožnejša. Kljub temu pa so revizorji pripravili
več predlogov za to, kako zagotoviti, da bo poraba držav članic imela resničen učinek in da bo skladna s pravili.
Predlagana uredba o skupnih določbah za obdobje 2021–2027 zajema sedem skladov za naložbe v regionalni
razvoj in zaposlovanje, varnost in nadzor meja ter ukrepe za podporo migrantov v državah članicah EU. Ti skladi
bi lahko skupno znašali približno 360 milijard EUR, kar je tretjina skupnega proračuna EU za obdobje 2021–2027.
V uredbi so določeni skupni cilji politike, dodelitev sredstev po državah članicah ter pravila za načrtovanje in
uveljavljanje politike.
„Ocena, ki jo je opravilo Sodišče, na splošno kaže, da je v predlogu Evropske komisije besedilo uredbe sicer
uspešno poenostavljeno, vendar pa se osredotočenost na stroškovno učinkovitost ni povečala, ureditve v zvezi z
odgovornostjo pa so deloma bistveno oslabljene,“ je povedala članica Evropskega računskega sodišča Iliana
Ivanova, ki je pristojna za mnenje. „Sodišče je pripravilo 58 predlogov v razmislek zakonodajalcema in Komisiji,
ki bodo, če bodo upoštevani, pripomogli k uspešnejši in učinkovitejši kohezijski politiki.“
Revizorji v svojem mnenju odobravajo neprekinjena prizadevanja Evropske komisije za poenostavitev, ki bi, če bo
ustrezno izvedena, lahko zmanjšala upravno breme in preusmerila poudarek z vložkov na rezultate. Vendar pa so
po besedah revizorjev številne določbe nejasne, kar bi lahko privedlo do različnih razlag, ki vplivajo na pravno
varnost. Poenostavitev ne bo smela povzročiti večjih tveganj za skladnost s pravili ali ovirati optimalne uporabe
omejenih sredstev EU, ki so na voljo, pravijo revizorji.
V dokumentu je tudi navedeno, da Komisija predlaga pet ciljev politike na visoki ravni, namesto da bi porabo
povezala s strategijo, ki bi se uporabljala za celotno EU. Poleg tega ti cilji niso zasnovani tako, da bi jih bilo
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mogoče prenesti v merljive rezultate ali cilje na ravni EU. Po besedah revizorjev bi predlagana reforma zato lahko
bila celo manj usmerjena v smotrnost kot v obdobju 2014–2020.
Revizorji poudarjajo, da predlagana uredba preusmerja dodatno odgovornost za upravljanje in nadziranje
sredstev EU na države članice. Poleg tega opozarjajo, da bi se z omejitvijo – ali celo odpravo – nadzora Komisije
nad tem, kako države članice porabljajo sredstva EU, lahko ogrozil napredek, ki je bil v zadnjih letih dosežen pri
zmanjšanju stopnje nepravilne in neuspešne porabe na področju kohezije.
Pojasnila za urednike
Komisija je 29. maja 2018 objavila predlog uredbe o skupnih določbah za sedem skladov EU za naslednje
programsko obdobje (2021–2027). Ti skladi so Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad
plus (ESS+), Kohezijski sklad, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR), Sklad za azil in migracije, Sklad za
notranjo varnost in instrument za upravljanje meja in vizume. Odgovornost za upravljanje teh skladov si delijo
Komisija in države članice.
Evropsko računsko sodišče s svojimi mnenji o predlogih nove zakonodaje ali sprememb zakonodaje s finančnim
učinkom prispeva k izboljševanju finančnega poslovodenja EU. Mnenja so neodvisna ocena zakonodajnih
predlogov, ki jo pripravi zunanji revizor EU.
Glede na pravno podlago predloga Komisije je posvetovanje z Evropskim računskim sodiščem obvezno.
Evropski parlament in Svet, ki sta sozakonodajalca EU, bosta morala sprejeti končni zakonodajni akt uredbe o
skupnih določbah. Na podlagi tega mnenja lahko predlagata spremembe predloga Komisije.
Evropsko računsko sodišče bo 7. novembra objavilo mnenje o predlagani reformi skupne kmetijske politike po
letu 2020.
Mnenje Evropskega računskega sodišča št. 6/2018 o predlogu Komisije z dne 29. maja 2018 za uredbo o skupnih
določbah je sedaj na voljo v angleščini na spletišču Evropskega računskega sodišča eca.europa.eu, kmalu pa bodo
dodana tudi besedila v drugih jezikih.
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