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Državna potpora: prisutna je niska razina osviještenosti i znatna 
neusklađenost s pravilima u državama članicama, ističu revizori EU-a 

Stope otkrivanja kršenja pravila o državnim potporama u državama članicama vrlo su niske, navodi se u 
novom izvješću Europskog revizorskog suda. Revizori ističu znatnu razinu neusklađenosti s pravilima o 
državnim potporama u području kohezijske politike i pozivaju na promjenu načina na koji se projekti 
odobravaju i prate.  

Revizori su procijenili razinu neusklađenosti s pravilima o državnim potporama u području kohezijske politike za 
razdoblje do 2014. godine i mjeru u kojoj je Europska komisija bila svjesna uzroka te neusklađenosti. Također su 
ispitali je li vjerojatno da će se novim pravilima koja je Komisija utvrdila za razdoblje 2014. – 2020. postići 
poboljšanja. 

Utvrdili su znatnu razinu neusklađenosti. U gotovo 20 % projekata u okviru kohezijske politike koji su povezani s 
državnom potporom postojale su pogreške u vezi s državnom potporom. Istodobno je stopa otkrivanja kršenja 
pravila na razini revizijskih tijela država članica znatno manja od stope na razini Komisije ili revizora EU-a. Države 
članice utvrdile su pogreške tek u 3,6 % relevantnih projekata, dok su revizori EU-a otkrili preko pet puta više 
pogrešaka koristeći se sličnom metodologijom.  

„Revizijska tijela država članica važna su karika u lancu kontrole u području kohezijske politike. Međutim, naši 
nalazi pokazuju da u provedbi svojih revizija dosad nisu stavljala dovoljan naglasak na državnu potporu,” poručio 
je Oskar Herics, član Europskog revizorskog suda zadužen za ovo izvješće. 

Tijekom programskog razdoblja 2007. – 2013. Komisija na temelju svojih baza podataka nije mogla na 
odgovarajući način analizirati pogreške u vezi s državnom potporom niti je praćenje koje je obavljala dovelo do 
znatnog povrata državnih potpora. Revizori ističu da su države članice, posebno na početku tog razdoblja, 
Komisiji rijetko prijavljivale ulaganja u infrastrukturu u svrhu odobrenja državne potpore te da do kraja 2012. 
Komisija nije sustavno provjeravala jesu li veliki projekti usklađeni s pravilima o državnim potporama. Komisija je 
s ciljem ublažavanja tog rizika uvela nova pravila za razdoblje 2014. – 2020., no tim se pravilima ne pruža uvijek 
pravna sigurnost. 

Revizori navode da je Komisija pojednostavnila zakonodavstvo o državnoj potpori kako bi se smanjila birokracija i 
povećala transparentnost, no time je istodobno prenijela više odgovornosti na države članice u pogledu 
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osmišljavanja i provedbe mjera potpore. Praćenje koje Komisija obavlja pokazuje da su države članice napravile 
brojne pogreške u osmišljavanju i provedbi programa potpore tijekom programskog razdoblja 2007. – 2013. 
Prijenos odgovornosti stoga sa sobom nosi rizik od povećanja broja pogrešaka u vezi s državnom potporom te će 
u tom pogledu biti potrebni dodatni napori. 

Revizori preporučuju Komisiji da:  

• naloži provedbu korektivnih mjera u slučajevima u kojima mjere državne potpore nisu u skladu s 
pravilima 

• upotrijebi svoju bazu podataka kako bi na jednostavan način analizirala vrstu, učestalost, ozbiljnost, 
geografsko podrijetlo i uzroke nepravilnosti te da redovito prati kapacitete država članica za usklađivanje s 
pravilima o državnim potporama 

• odobrava velike projekte tek nakon unutarnjeg odobrenja državne potpore i dosljedno zahtijeva od 
država članica da prijavljuju potporu kad je to potrebno 

• do sredine 2017. godine zajamči da opseg i kvaliteta provjera usklađenosti s pravilima o državnim 
potporama koje provode revizijska tijela država članica budu dostatni 

• upotrijebi svoje ovlasti kako bi obustavila plaćanja državama članicama koje do kraja 2016. godine ne 
ispune ex ante uvjete u vezi s državnom potporom. 

 

Napomena za urednike 

Državnu potporu čini bilo koja potpora koju dodjeljuje određena država članica i kojom se narušava ili se može 
narušiti tržišno natjecanje stavljanjem određenih poduzetnika u povoljniji položaj, pod uvjetom da to utječe na 
trgovinu među državama članicama. U načelu je državna potpora zabranjena radi jamčenja pravilnog 
funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Međutim, u određenim sektorima ili geografskim područjima, ili pod 
određenim uvjetima, potpora čija vrijednost ne prekoračuje određeni iznos može biti spojiva s unutarnjim 
tržištem. Tijekom razdoblja 2010. – 2014. države članice godišnje su dodijelile u prosjeku 76,6 milijardi eura 
državne potpore, ne računajući potporu financijskom sektoru, željezničkom sektoru i sektoru javnih usluga kao 
što su poštanske usluge. To odgovara iznosu većem od 0,5 % BDP-a država članica EU-a. 

Kohezijska politika jedno je od glavnih rashodovnih područja proračuna EU-a. U programskom razdoblju 2014. –
 2020. ukupni proračun za Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i Europski socijalni fond iznosi 
352 milijarde eura te je veći u odnosu na proračun od 347 milijardi eura za programsko razdoblje 2007. – 2013. 
Prema procjenama Komisije rashodi za kohezijsku politiku činili su više od jedne četvrtine državnih potpora 
dodijeljenih u EU-u tijekom razdoblja 2007. – 2013. 

Tematsko izvješće br. 24/2016 pod naslovom „Potrebno je ulagati veće napore za podizanje razine osviještenosti 
o pravilima o državnim potporama u kohezijskoj politici i za osiguravanje usklađenosti s njima” dostupno je na 
23 jezika EU-a. 

 


