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Ukrepi, ki jih je Evropsko računsko sodišče sprejelo zaradi pandemije koronavirusne bolezni COVID-19 

Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je sprejelo potrebne ukrepe, da bi lahko, kolikor je v teh časih preizkušenj med 
pandemijo koronavirusne bolezni COVID-19 mogoče, še naprej zagotavljalo uspešne storitve javnih revizij v EU in 
pravočasno objavljalo revizijska poročila, mnenja in preglede. Hkrati se zahvaljuje vsem, ki rešujejo življenja in se 
borijo proti pandemiji v Luksemburgu, EU in po svetu. Sodišče je tudi še naprej zavezano podpori politike 
luksemburške vlade za varovanje javnega zdravja. Za ublažitev učinkov sedanje zdravstvene krize na svoje uslužbence 
je sprejelo previdnostne ukrepe, da bi kar se da zmanjšalo tveganje zanje in za njihove družine. 

Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 16. aprila 2020 

Stroški izvajanja kohezijske politike EU: 
sorazmerno nizki, vendar ni dovolj informacij za 
oceno prihrankov v okviru poenostavitev  
Evropski strukturni in investicijski skladi (skladi ESI) so glavne naložbene politike EU, toda pri 
njihovem izvajanju nastajajo upravni stroški. Po navedbah v poročilu Evropskega računskega 
sodišča so ti upravni stroški sorazmerno nizki v primerjavi s stroški drugih podobnih programov 
EU in mednarodno financiranih programov. Vendar so zbrani podatki o stroških nezadostni za 
oceno učinka poenostavitev pravil o skladih kohezijske politike EU.  

Kohezijska politika EU je namenjena zmanjšanju razlik v razvoju regij, prestrukturiranju nazadujočih 
industrijskih območij in spodbujanju sodelovanja v Evropski uniji. Odhodki za to področje, ki za 
obdobje 2014–2020 znašajo 352 milijard EUR, pomenijo približno 37 % celotne porabe iz proračuna 
EU. 

Kohezijska politika se izvaja v okviru operativnih programov, pri čemer Komisija odobri predlog 
posamezne države članice o tem, kako naj se porabijo sredstva EU in nacionalna sredstva, dodeljena 
programom. Dejansko upravljanje in nadzor se nato preneseta na organe države članice. Države 
članice lahko zaprosijo za finančno podporo iz proračuna EU, namenjeno tehnični podpori, za vse 
dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje programa, vključno s potrebnimi kadrovskimi stroški. 

„Informacije o upravnih stroških za programe, ki jih financira EU, bi morale biti popolne in javno 
dostopne, da bi se našim državljanom dokazalo, da se politike učinkovito izvajajo,“ je povedal član 
Evropskega računskega sodišča Pietro Russo, pristojen za revizijo. „Ugotovitve in zaključki Sodišča 
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so koristni za programsko obdobje 2021–2027 in za povečanje uspešnosti sistemov upravljanja in 
nadzora v državah članicah.“ 

Revizorji so ugotovili, da so upravni stroški izvajanja skladov kohezijske politike EU sorazmerno nižji 
od tistih za druge evropske in mednarodno financirane programe. Vendar so zaključili, da Komisija 
ni zbrala s stroški povezanih podatkov na popoln, dosleden in usklajen način, zato jih je bilo težko 
uporabiti, na primer za oceno učinka poenostavitve pravil EU o upravnih stroških za izvajanje 
programov. Komisija je na primer za obdobje 2014–2020 ocenila, da bi se morali z uvedbo več 
ukrepov za poenostavitev upravni stroški zmanjšati. Nasprotno pa so države članice v anketi, ki jo je 
izvedlo Sodišče, navedle, da pričakujejo povečanje stroškov. V zvezi s tem revizorji ugotavljajo, da 
ocenjeni prihranki stroškov zaradi ukrepov za poenostavitev za obdobji 2014–2020 in 2021–2027 
morda ne bodo doseženi, saj je končni učinek zelo odvisen od nacionalnih ali regionalnih upravnih 
praks.  

Revizorji priporočajo, naj si Komisija prizadeva opredeliti dodatne potencialne prihranke tako, da v 
tesnem sodelovanju z državami članicami oceni njihove upravne prakse, in naj spremlja, ali so se 
ocenjeni prihranki stroškov uresničili. 

 

Pojasnila za urednike  
Kohezijska politika je strukturirana okoli treh od petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov 
(skladi ESI), in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Kohezijskega sklada in Evropskega 
socialnega sklada (ESS). Za te tri sklade veljajo enaka pravila, ob upoštevanju izjem, določenih v 
uredbah za posamezen sklad. V programskem obdobju 2014–2020 je operativnih programov 391 in 
se še izvajajo. 

Sodišče redno pregleduje kohezijsko politiko. Med nedavnimi publikacijami Sodišča o tej temi sta 
Pregled št. 3/2019 – Dodelitev finančnih sredstev kohezijske politike državam članicam za obdobje 
2021–2027 in Pregled št. 8/2019 – Zagotavljanje smotrnosti na področju kohezije. 

Posebno poročilo št. 7/2020 – Izvajanje kohezijske politike: stroški so sorazmerno nizki, vendar ni 
dovolj informacij za oceno prihrankov v okviru poenostavitev je objavljeno na spletišču Sodišča v 
23 jezikih.  

 

Kontaktna oseba za medije za to poročilo 
Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu – T: (+352) 4398 45 547 / M: (+352) 691 553547 

 

 

 

 

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=49531
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=49531
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=49531
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=50385
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=50385
mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu

