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Sporočilo za javnost
Luxembourg, 28. marca 2019
Revizorji EU pojasnjujejo dodelitev proračunskih sredstev v okviru
evropske kohezijske politike za obdobje po letu 2020
Evropsko računsko sodišče v novem hitrem pregledu primera, ki ga je objavilo danes,
obravnava postopek za določitev zneska finančnih sredstev kohezijske politike, ki je na voljo
državam EU v naslednjem sedemletnem načrtu porabe.
„Leto 2019 je ključnega pomena za naslednji sedemletni proračun Evropske unije. Pomembno je,
da vsi deležniki sprejemajo ozaveščene odločitve, da bo z manjšimi proračunskimi sredstvi
kohezijske politike mogoče doseči še več,“ je dejala članica Evropskega računskega sodišča Iliana
Ivanova, ki je pristojna za pregled. „V pregledu je v zvezi s tem na razumljiv način pojasnjen
zapleten postopek dodelitve finančnih sredstev kohezijske politike državam članicam. Upamo, da
bo prispeval h konstruktivni razpravi o teh vprašanjih.“
V hitrem pregledu primera je pojasnjeno, kako EU posameznim državam članicam in regijam
dodeli finančna sredstva v okviru kohezijske politike, katere namen je zmanjšati razkorak med
bogatimi in revnimi evropskimi regijami. Vsebuje primerjavo zneskov, predlaganih za obdobje
2021–2027, z zneski za prejšnje obdobje, tj. za obdobje 2014–2020, ter primere izračunov
zadevnih zneskov.
Evropska komisija je za obdobje 2021–2027 predlagala proračun EU v višini 1 279 milijard EUR, od
katerih naj bi bilo 373 milijard EUR namenjenih za porabo v okviru kohezijske politike, kar je 10 %
manj kot v prejšnjem obdobju. Postopek je na splošno podoben tistemu, ki se je uporabljal v
prejšnjih obdobjih. Čeprav je bila Komisija v zvezi s tem bolj pregledna kot v preteklosti, postopek
ostaja razmeroma zapleten.
Odločitev o tem, kolikšen delež skupnega sedemletnega proračuna EU se nameni kohezijski
politiki, je predvsem politična. V naslednji fazi Komisija državam članicam in regijam dodeli
finančna sredstva kohezijske politike – iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega
socialnega sklada plus in Kohezijskega sklada – v skladu z različnimi metodologijami. Večina
finančnih sredstev se državam in regijam dodeli na podlagi njihove relativne blaginje.
Države in regije so upravičene tudi do denarnih sredstev na podlagi socialno-ekonomskih in
okoljskih dejavnikov, kot sta stopnja brezposelnosti mladih ali dosežene izobrazbe. Prvič so
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče.
Cel pregled je na voljo na www.eca.europa.eu.
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vključene tudi migracije in emisije toplogrednih plinov, vendar je njihov učinek po mnenju
revizorjev skromen.
Za obdobje 2021–2027 je drugačna tudi predlagana višina finančnih sredstev za posamezne
države, saj so številne regije in nekatere države glede na prejšnje obdobje postale bogatejše ali
revnejše. Kljub temu pa lahko posamezna država prejme do 8 % več ali do 24 % manj denarnih
sredstev kohezijske politike, kot jih je prejela v obdobju 2014–2020. S temi zgornjimi mejami in
varnostnimi mrežami je zagotovljeno, da se dodelitve posameznim državam iz enega
sedemletnega obdobja v naslednje ne razlikujejo preveč.
Predlogi Komisije za naslednje programsko obdobje prvič vključujejo tudi zneske za posamezno
državo članico. V skladu s temi predlogi bi sedem držav članic prejelo več finančnih sredstev
kohezijske politike, šest bi jih prejelo enak znesek, 14 pa bi jih prejelo manj. Tako kot v prejšnjih
obdobjih je tri četrtine skupnih denarnih sredstev dodeljenih revnejšim, manj razvitim regijam.
Začetni dodeljeni zneski so odvisni od naknadnih pogajanj, pri katerih sodelujejo institucije EU in
države članice.
Pojasnila za urednike
Evropski parlament in Svet naj bi o predlaganih zneskih finančnih sredstev, ki se v okviru
kohezijske politike dodelijo posameznim državam članicam, odločala v naslednjih dvanajstih
mesecih.
V tem pregledu niso upoštevani razmisleki v zvezi z brexitom.
Hiter pregled primera z naslovom Dodelitev finančnih sredstev kohezijske politike državam
članicam za obdobje 2021–2027, ki ga je pripravilo Evropsko računsko sodišče, je na voljo v 23
jezikih EU na njegovem spletišču eca.europa.eu.
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