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Revizori EU-a: financiranje na temelju uspješnosti još
nije stvarnost u kohezijskoj politici
EU je osmislio politike za poboljšanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije svojih država
članica. U razdoblju 2014. – 2020. uveo je tri posebna instrumenta za poticanje uspješnosti. Europski
revizorski Sud (Sud), koji je danas objavio tematsko izvješće o financiranju na temelju uspješnosti u
području kohezijske politike EU-a, navodi da je i dalje preostalo mnogo za učiniti kako bi se zajamčilo
da se financijska sredstva usmjeravaju na mjere i projekte kojima se ostvaruju najbolji rezultati.

EU radi na ostvarivanju ciljeva kohezijske politike sufinanciranjem ulaganja u državama članicama.
Rezultati tih ulaganja imaju ključnu ulogu u postizanju ciljeva EU-a. Kad je riječ o području
kohezijske politike, financiranje koje je u većoj mjeri utemeljeno na uspješnosti moglo bi pomoći
EU-u da usmjeri financijska sredstva na najdjelotvornije programe i mjere te da ostvari najbolje
rezultate.
Uredbom o zajedničkim odredbama za razdoblje 2014. – 2020. uvedena su tri instrumentima
kojima se državama članicama pružaju poticaji za postizanje rezultata i optimiziranje upotrebe
financijskih sredstava. Njome je propisano da je potrebno utvrditi uvjete kojima će se zajamčiti da
se europski strukturni i investicijski fondovi upotrebljavaju djelotvorno i učinkovito („ex ante
uvjeti”). Uvedena je pričuva za ostvarenje postignuća u vrijednosti od 20 milijardi eura (6 %
rashoda u području kohezije) kako bi se 2019. dodijelila sredstva za uspješne programske
prioritete za upotrebu tijekom posljednjih dviju godina programskog razdoblja. Uredbom su
uvedeni i modeli financiranja na temelju uspješnosti u skladu s kojima pružanje financijske
potpore EU-a u određenoj mjeri ovisi o postizanju unaprijed utvrđenih ostvarenja i rezultata ili o
ispunjavanju određenih uvjeta.
Sud je proveo reviziju kako bi procijenio način na koji su tijekom razdoblja 2014. – 2020. Komisija
i države članice upotrijebile te nove instrumente za financiranje na temelju uspješnosti.
„Sud je utvrdio da je uvođenje okvira uspješnosti u razdoblju 2014. – 2020. doprinijelo promjeni
kulture u financijskom upravljanju kohezijskom politikom”, izjavio je Ladislav Balko, član Suda
zadužen za ovo izvješće. „Međutim, Sud je također utvrdio da i dalje nema jasne poveznice između
financiranja i uspješnosti programa u području kohezije. Iako su tri nova instrumenta uvedena
Uredbom o zajedničkim odredbama za razdoblje 2014. – 2020. dovela do primjene novih pristupa
U ovom priopćenju za medije iznesene su glavne poruke tematskog izvješća Europskog revizorskog suda. Cjeloviti tekst izvješća dostupan je
na eca.europa.eu.
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u provedbi, njima nije postignuta osjetna razlika u načinu na koji se financijska sredstva EU-a
dodjeljuju i isplaćuju.”
Revizori iznose niz preporuka Komisiji za buduća poboljšanja. Preporučuju da se u programskom
razdoblju 2021. – 2027. u cijelosti iskoristi potencijal uvjeta koji omogućuju provedbu (koji su slični
ex ante uvjetima koje zamjenjuju). Ujedno potiču Komisiju da u ranoj fazi pripremi teren za djelotvorno
preispitivanje u sredini programskog razdoblja 2021. – 2027. Nadalje, predlažu da se pojasne dva
aspekta: pravila kojima je uređen model „financiranja koje nije povezano s troškovima” te pristup
pružanju jamstva u pogledu uporabe financijskih sredstava EU-a na temelju tog modela.
Kontekst
Povećanje mjere u kojoj se kohezijska politika temelji na uspješnosti zajednički je cilj Europskog
parlamenta, Vijeća i Komisije. Financijska sredstva dodijeljena za provedbu kohezijske politike
odgovaraju iznosu od otprilike jedne trećine proračuna EU-a (357 milijardi eura za financijsko razdoblje
2014. – 2020. i 373 milijarde eura za razdoblje 2021. – 2027.). Potrošnja sredstava temelji se na
sustavu podjele odgovornosti između Europske komisije i relevantnih nacionalnih tijela.
Tematsko izvješće br. 24/2021 „Financiranje na temelju uspješnosti u području kohezijske politike:
pohvalne ambicije, ali u razdoblju 2014. – 2020. i dalje su postojale određene prepreke” dostupno je
na internetskim stranicama Suda na engleskom jeziku, a uskoro će biti dostupno i na drugim jezicima
EU-a.
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