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Planovi potrošnje država članica usmjereni su na ciljeve strategije 
Europa 2020., ali mjerenje uspješnosti previše je složeno, 
poručuju revizori 

U planovima potrošnje koje su dogovorili Europska komisija i države članice EU-a uspješno su 
utvrđene, unatoč početnim poteškoćama, nacionalne potrebe za ulaganjima te ciljevi i 
očekivani rezultati, stoji u novom izvješću Europskog revizorskog suda. Osim toga, ti su planovi 
usmjereni na pružanje potpore strategiji Europa 2020. za rast i otvaranje radnih mjesta. 
Međutim, osmišljen je prevelik broj pokazatelja uspješnosti, a niz važnih definicija nije 
usklađen.  

Države članice EU-a potpisuju s Europskom komisijom tzv. „sporazume o partnerstvu”. Riječ je o 
strateškim planovima ulaganja u kojima se navode nacionalni prioriteti potrošnje u okviru 
Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Europskog socijalnog fonda. Očekuje se 
da će u razdoblju 2014. – 2020. ukupni iznos ulaganja koja se podupiru iz ta tri fonda i provode s 
pomoću operativnih programa iznositi otprilike 350 milijardi eura, što čini oko jedne trećine 
proračuna EU-a.  

Revizori su ispitali je li Komisija na djelotvoran način dogovorila sporazume o partnerstvu i 
operativne programe kako bi se financiranje sredstvima EU-a bolje usmjerilo na prioritete 
strategije Europa 2020. te jesu li uvjeti u pogledu uspješnosti prikladno postavljeni. Revizori su 
posjetili Španjolsku, Irsku, Hrvatsku, Poljsku, Rumunjsku i Dansku. 

„Zakonodavstvo o kohezijskoj politici doneseno je neposredno pred početak programskog 
razdoblja 2014. – 2020.”, izjavio je Ladislav Balko, član Europskog revizorskog suda zadužen za 
ovo izvješće. „Unatoč toj poteškoći, Komisija je na djelotvoran način usvojila sporazume o 
partnerstvu i operativne programe te usmjerila sredstva EU-a na rast i otvaranje radnih mjesta u 
skladu sa strategijom Europa 2020. Međutim, za postizanje rezultata bit će potrebni znatni 
doprinosi iz nacionalnih proračuna, kao i strukturne reforme. To pokazuje da se Komisija sve više 
služi tim sredstvima kako bi utjecala na gospodarsko upravljanje u državama članicama.” 

Revizori poručuju da su Komisija i države članice, u većini ispitanih programa u razdoblju 2014. –
 2020., bile uspješne u određivanju posebnih ciljeva i očekivanog načina njihova ostvarenja. 
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Međutim, ne postoji zajednička definicija „ostvarenja” i „rezultata”, kao ni usklađen pristup među 
različitim fondovima u pogledu uporabe zajedničkih pokazatelja. Osim toga, tisuće posebnih 
pokazatelja uspješnosti koje su osmislile države članice nije moguće objediniti na razini EU-a. 
Nadalje, zbog strukture programa povećava se količina podataka koje treba prikupiti. To će 
dovesti do dodatnog administrativnog opterećenja, dok tek treba vidjeti kako će države članice 
iskoristiti te podatke.  

Revizori su iznijeli niz preporuka Komisiji i državama članicama kako bi se poboljšala uporaba 
sporazuma o partnerstvu i provođenje operativnih programa. 

Države članice trebale bi: 

• dostaviti Komisiji financijske informacije koje su joj potrebne za djelotvorno praćenje 
usklađenosti s pravilima potrošnje 

• prekinuti s uporabom nepotrebnih pokazatelja pojedinih programa 

• zajamčiti da se prikupljaju podatci koji su bitni za utvrđivanje učinaka intervencija koje se 
sufinanciraju. 

Komisija bi trebala: 

• voditi računa o tome da se njezini zakonodavni prijedlozi za razdoblje nakon 2020. 
predstave na vrijeme 

• zajamčiti da se države članice pridržavaju pravila o potrošnji 

• definirati zajedničku terminologiju za „ostvarenje” i „rezultat” te predložiti uključivanje 
tih definicija u Financijsku uredbu 

• utvrditi pokazatelje koji su najprikladniji za utvrđivanje učinka financiranja 
sredstvima EU-a u razdoblju 2014. – 2020. 

• širiti dobre primjere iz prakse država članica u pogledu evaluacija učinka intervencija EU-a 
i promicati primjenu komparativne analize (engl. benchmarking) 

• primjenjivati, po potrebi, koncept proračuna temeljenog na uspješnosti, kojim se sredstva 
povezuju s rezultatima.  

 

Tematsko izvješće br. 2/2017 „Pregovori Komisije o sporazumima o partnerstvu i programima u 
području kohezije za razdoblje 2014. – 2020.: potrošnja je usmjerenija na prioritete strategije 
Europa 2020., ali potrebni su sve složeniji mehanizmi za mjerenje uspješnosti” dostupno je na 
23 jezika EU-a. 

 


