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Sporočilo za javnost
Luxembourg, 13. septembra 2018

Po mnenju Evropskega računskega sodišča poraba denarja
ne sme biti cilj, temveč sredstvo za doseganje ciljev
kohezijske politike
V skladu z novim poročilom Evropskega računskega sodišča bi morale Evropska komisija in
države članice uspešneje porabljati kohezijska sredstva. Sodišče opozarja, da se nacionalne
uprave zaradi zamud pri dokončnem oblikovanju pravnega okvira in počasnega napredka pri
načrtih porabe sredstev znajdejo pod pritiskom, da denar porabijo hitro, včasih na račun
smotrnosti. Komisija se je reševanja težav pri porabi sredstev v nekaterih programih lotila
pozno, vendar pa so njeni ukrepi in ukrepi držav članic imeli pozitiven učinek na črpanje
sredstev.
Kohezijska sredstva se državam članicam dodelijo vnaprej za sedemletno obdobje porabe in so
jim na voljo v okviru letnih proračunskih dodelitev, ki jih je treba porabiti v določenem časovnem
obdobju. Sodišče je preučilo porabo sredstev v obdobju 2007–2013 in ukrepe, ki so jih sprejele
države članice s podporo Komisije, da bi povečale črpanje sredstev v primerih, v katerih so bile
odkrite težave. V tem obdobju so skupna sredstva za 28 držav članic EU znašala 346 milijard EUR.
Vzorce porabe sredstev je primerjalo tudi z obdobji 2000–2006 in 2014–2020. Sodišče je obiskalo
štiri države članice, in sicer Češko, Madžarsko, Italijo in Romunijo.
Ugotovilo je, da je za obdobji 2007–2013 in 2014–2020 pozno sprejetje pravnega okvira pomenilo
tudi pozno sprejetje operativnih programov. Za obdobje 2007–2013 večina programov ni bila
odobrena do dvanajst mesecev po začetku programskega obdobja, kar je imelo neizogiben
posredni učinek na porabo sredstev.
Po mnenju Sodišča se je izvedba v obdobju 2007–2013 začela počasi, v obdobju 2014–2020 pa je
bila še počasnejša. Poleg tega so zaradi prekrivanja programskih obdobij države članice še zmeraj
porabljale denar iz prejšnjega obdobja, ko se je začelo že naslednje.
„Zelo je pomembno, da se ne znajdemo v situaciji, v kateri je treba na koncu programskega
obdobja v naglici porabiti velike vsote denarja, saj pri tem morebiti premalo upoštevamo
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko
sodišče.
Celo poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu.
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stroškovno učinkovitost. Poraba denarja ne sme biti cilj, temveč sredstvo za doseganje ciljev
politike,“ je dejal član Evropskega računskega sodišča Henri Grethen, pristojen za poročilo.
V obdobju 2007–2013 je Komisija spremljala črpanje sredstev – stopnjo, do katere so bila
porabljena v državah članicah. Vendar je šele konec leta 2014 ustanovila delovno skupino za
pomoč državam članicam, ki so se soočale s težavami pri porabi sredstev v nekaterih programih.
Poraba sredstev se je s pomočjo delovne skupine in z ukrepi držav članic opazno povečala: na
začetku leta 2018 so plačila dosegla 97,2 % proračunskih dodelitev. Do konca leta 2017 še ni bilo
porabljenih 4,4 milijarde EUR. Komisija še vedno zaključuje obdobje 2007–2013, skupna vrednost
plačil in neporabljenih sredstev pa še ni bila opredeljena.
Za izboljšanje črpanja sredstev so države članice spreminjale programe, projekte razdeljevale v
faze in sredstva EU porabljale za sofinanciranje projektov, ki so se financirali že na nacionalni
ravni. Vendar pa so bili nekateri od teh ukrepov po mnenju Sodišča osredotočeni predvsem na
porabo sredstev in skladnost s pravili, ne pa na rezultate, pogoste spremembe operativnih
programov pa vzbujajo dvome o zanesljivosti analiz, na katerih temelji proces načrtovanja
programov. Poleg tega Komisija nima celovitega pregleda nad uporabljenimi ukrepi ali njihovim
učinkom zaradi pomanjkanja informacij, ki jih zagotavljajo države članice, in omejitev pri
poročanju.
Sodišče Komisiji priporoča, naj:
• zakonodajnim organom predlaga časovni razpored, da bi zagotovila, da se izvajanje lahko začne
na začetku programskega obdobja;
• zagotovi, da spremembe operativnih programov temeljijo na zanesljivi in celoviti oceni ter da so
namenjene izboljšanju rezultatov;
• spremlja črpanje sredstev, opredeli počasno in hitro črpanje sredstev ter oceni učinek ukrepov;
• zagotovi osredotočenost na doseganje rezultatov.
Pojasnila za urednike
Kohezijska politika je namenjena zmanjšanju razvojnih neravnovesij med regijami v Evropski uniji
in zajema približno tretjino proračuna EU. V tekočih cenah je to znašalo približno 261 milijard EUR
v programskem obdobju 2000–2006, 346 milijard EUR v obdobju 2007–2013 in 365 milijard EUR v
obdobju 2014–2020. Sredstva so na voljo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj,
Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada.
Posebno poročilo št. 17/2018 – Ukrepi Komisije in držav članic v zadnjih letih programskega
obdobja 2007–2013 so obravnavali slabo črpanje sredstev, vendar so bili premalo osredotočeni
na rezultate – je na voljo v 23 jezikih EU na spletišču Evropskega računskega sodišča
(www.eca.europa.eu).
Evropsko računsko sodišče predstavlja svoja posebna poročila Evropskemu parlamentu in Svetu
EU ter drugim zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, deležniki v gospodarstvu in
predstavniki civilne družbe. Velika večina priporočil Sodišča se izvede, kar dokazuje, da je delo
Sodišča koristno za državljane EU.
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