HR

2017.

Tematsko izvješće

BR.

15

Ex ante uvjeti i pričuva za
uspješnost u području
kohezije: inovativni, ali još
uvijek ne i djelotvorni
instrumenti

		
(u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU a)

1977 - 2017

Revizorski tim
U tematskim izvješćima Suda iznose se rezultati revizija koje su provedene za politike i programe EU-a
ili teme povezane s upravljanjem u posebnim proračunskim područjima. U odabiru i osmišljavanju
takvih revizijskih zadataka Sud nastoji postići što veći učinak uzimajući u obzir rizike za uspješnost ili
usklađenost, vrijednost predmetnih prihoda ili rashoda, predstojeće razvojne promjene te politički i
javni interes.
Ovu reviziju uspješnosti provelo je II. revizijsko vijeće, kojim predsjeda članica Suda Iliana Ivanova i koje
je specijalizirano za rashodovna područja ulaganja u koheziju, rast i uključivanje. Reviziju je predvodio
član Suda Ladislav Balko, a potporu su mu pružali voditelj njegova ureda Branislav Urbanič, glavni
rukovoditelj Niels-Erik Brokopp, voditelj radnog zadatka Bernard Witkos te revizori Simon Denett,
Marija Grgurić, Sara Pimentel, Ana Popescu i Anne Poulsen.

Slijeva nadesno: Sara Pimentel, Branislav Urbanič, Ladislav Balko, Niels-Erik Brokopp, Marija Grgurić,
Simon Dennett, Bernard Witkos.
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SADRŽAJ
Odlomak
Pojmovnik i pokrate
Sažetak

I. - VII.

Uvod

1. – 19.

Usmjerenost na uspješnost ključni je prioritet Komisije tijekom
razdoblja 2014. – 2020.
Ex ante uvjeti: utvrđivanje minimalnih zahtjeva na početku provedbe
programa
Okvir uspješnosti i pričuva za uspješnost: dodjela dijela financijskih sredstava
EU-a ovisi o ishodu pregleda uspješnosti 2019. godine

1. – 4.
5. – 12.
13. – 19.

Opseg revizije i revizijski pristup

20. – 24.

Opažanja

25. – 93.

Ex ante uvjetima uspostavljen je dosljedan okvir za procjenjivanje
spremnosti država članica za provedbu kohezijske politike, no ostaje nejasno
u kolikoj je mjeri to u stvarnosti dovelo do promjena na terenu

25. – 65.

Države članice smatraju da je do kraja 2016. gotovo dvije trećine
tematskih ex ante uvjeta bilo ispunjeno

27. – 28.

Do kraja 2016. ostvaren je ograničen napredak u provedbi akcijskih
planova za neispunjene ex ante uvjete, no napredak se ubrzao
približavanjem rokova za podnošenje izvješća

29. – 37.

Pretjerano pozitivne i nedosljedne samoprocjene u ispitanim državama
članicama u pogledu ex ante uvjeta

38. – 49.

Ex ante uvjeti nisu dostatno usklađeni s europskim semestrom i s
informacijama drugih službi Komisije

50. – 59.

Komisija nije obustavljala plaćanja u slučaju neprovedbe akcijskih
planova

60. – 62.

U Uredbi o zajedničkim odredbama nema odredbe u vezi s provedbom
ili praćenjem/evaluacijom ex ante uvjeta nakon 2016.

63. – 65.

Pričuvom za uspješnost ne pruža se mnogo poticaja za bolju usmjerenost
operativnih programa na rezultate i nije vjerojatno da će ona dovesti do
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znatne preraspodjele financijskih sredstava u području kohezije na
uspješnije programe
Postignuta je zakonska ciljna vrijednost od 6 % za pričuvu za uspješnost
u okviru EFRR-a, KF-a i ESF-a

66. – 93.
68. – 69.

Okvir uspješnosti i pričuva za uspješnost obvezni su i primjenjuju se u
okviru većine prioritetnih osi

70.

Okvir uspješnosti i dalje je usmjeren na potrošnju i ostvarenja

71. – 80.

Konačna dodjela pričuve za uspješnost moguća je čak i ako se
do 2018. godine vrijednosti ključnih etapa ne postignu u potpunosti

81. – 82.

Pregled uspješnosti u najboljem slučaju može dovesti do preraspodjele
unutar iste države članice

83. – 86.

Na obustave plaćanja i financijske ispravke u slučaju nedovoljne
uspješnosti primjenjuju se ograničavajući uvjeti

87. – 93.

Zaključci i preporuke

94. – 111.

Prilog I. – Tematski i opći ex ante uvjeti
Prilog II. – Analiza tri glavne vrste tematskih ex ante uvjeta
Prilog III. – Usklađenost ključnih etapa i ciljnih vrijednosti pokazatelja okvira uspješnosti s
Prilogom II. Uredbi o zajedničkim odredbama (po prioritetnim osima) za
14 operativnih programa ispitanih u pogledu tematskih ciljeva 1. i 8.
Prilog IV. – Pravila koja se primjenjuju na procjenjivanje postizanja ključnih etapa i ciljnih
vrijednosti

Odgovori Komisije

4

POJMOVNIK I POKRATE
Ciljne vrijednosti izražavaju vrijednosti ostvarenja, rezultata koje treba postići i rashoda koji
su do 31. prosinca 2023. potvrđeni Komisiji. Jesu li i u kojoj su mjeri te ciljne vrijednosti
ostvarene procijenit će se pri zaključenju programskog razdoblja 2025. godine.
Europski semestar ciklus je koordinacije politika među državama članicama EU-a kojim se
nastoji uskladiti nacionalne proračunske, fiskalne i gospodarske politike s ciljevima i
prioritetima EU-a. U okviru europskog semestra Vijeće iznosi preporuke državama članicama
u pogledu strukturnih reformi koje bi trebale provesti i načina sprječavanja prekomjernih
makroekonomskih neravnoteža.
Europski strukturni i investicijski (ESI) fondovi obuhvaćaju pet zasebnih fondova kojima se
podupire provedba strategije Unije za pametan, održiv i uključiv rast diljem Unije, kao i misije
pojedinih fondova, pri čemu su okviri politika određeni za sedmogodišnje proračunsko
razdoblje VFO-a. Ti fondovi obuhvaćaju: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski
socijalni fond (ESF), Kohezijski fond (KF), Europski poljoprivredni fond za ruralni
razvoj (EPFRR) i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).
Ex ante uvjeti temelje se na prethodno određenim kriterijima utvrđenima u Uredbi o
zajedničkim odredbama i smatraju se nužnim preduvjetima za djelotvornu i učinkovitu
uporabu financijskih sredstava EU-a za sve europske strukturne i investicijske fondove. Pri
izradi operativnih programa u okviru EFRR-a, KF-a i ESF-a za programsko razdoblje 2014. –
2020. države članice moraju procijeniti jesu li ti uvjeti ispunjeni. Ako uvjeti nisu ispunjeni,
potrebno je izraditi akcijske planove kojima će se zajamčiti njihovo ispunjavanje
do 31. prosinca 2016.
Ključne etape prijelazne su ciljne vrijednosti, izravno povezane s postizanjem posebnog cilja
pojedinog prioriteta ulaganja. Trebaju se ostvariti do 31. prosinca 2018., a bit će procijenjene
2019. godine.
Ključni koraci u provedbi odnose se na određene međufaze provedbe operacija koje su
potrebne za postizanje ciljnih vrijednosti određenih u okviru prioriteta ulaganja za 2023.
Mogu se upotrebljavati isključivo za potrebe okvira uspješnosti, a mogu se odnositi na
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različite faze provedbe potrebne za postizanje ostvarenja, npr. odabir projekata ili
odobravanje velikih projekata.
Okvir uspješnosti sastoji se od ključnih etapa i ciljnih vrijednosti utvrđenih za određeni niz
pokazatelja koje su odabrale države članice za svaku prioritetnu os u okviru operativnog
programa osim prioritetnih osi tehničke pomoći i programa koji primaju potporu u sklopu
Inicijative za MSP-ove.
Operativnim programom određuju se prioriteti i posebni ciljevi određene države članice ili
regije te način na koji će se financijska sredstva (javno i privatno sufinanciranje na razini EU-a
i država članica) iz europskih strukturnih i investicijskih fondova upotrebljavati tijekom
određenog (trenutačno sedmogodišnjeg) razdoblja za financiranje projekata. Tim se
projektima mora pridonijeti postizanju određenog niza ciljeva navedenih na razini prioritetne
osi operativnog programa. Država članica priprema operativni program, a prije izvršenja bilo
kakvih plaćanja iz proračuna EU-a Komisija ga mora odobriti. Izmjene operativnih programa
tijekom predmetnog razdoblja moguće su samo uz suglasnost obiju strana.
Ostvarenja su ono što je proizvedeno ili postignuto s pomoću resursa dodijeljenih određenoj
intervenciji (npr. održani tečajevi osposobljavanja za nezaposlene mlade osobe, broj
postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda ili broj kilometara izgrađene ceste i sl.).
Pregledom uspješnosti ispitat će se, na temelju informacija i procjena iznesenih u godišnjem
izvješću o provedbi koje će države članice podnijeti 2019. godine, jesu li na razini prioritetnih
osi ostvarene ključne etape programa.
Preporuke za pojedinu zemlju preporuke su koje se odnose na strukturne izazove koje valja
riješiti u okviru višegodišnjih ulaganja izravno obuhvaćenih europskim strukturnim i
investicijskim fondovima, kako je utvrđeno u uredbama za pojedine fondove. Temelje se na
analizi planova za proračunske, makroekonomske i strukturne reforme država članica EU-a
koju je provela Komisija i odnose se na razdoblje od sljedećih 12 do 18 mjeseci. Donosi ih
Vijeće u skladu s člankom 121. stavkom 2. i člankom 148. stavkom 4. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije (UFEU).
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Pričuva za uspješnost obuhvaća 6 % resursa dodijeljenih EFRR-u, ESF-u i KF-u u okviru cilja
„Ulaganje za rast i radna mjesta”, kao i EPFRR-u i mjerama financiranima u okviru
podijeljenog upravljanja u skladu s Uredbom o EFPR-u. Ta su sredstva dio programa, no
njihova konačna dodjela ili preraspodjela ovisit će o ishodu pregleda
uspješnosti 2019 godine.
Prioritet ulaganja područje je koje ima prednost u pogledu doprinosa Europske unije,
uspostavljeno na razini Unije i povezano s određenim tematskim ciljem za EFRR, KF i ESF.
Rezultat je mjerljiva posljedica koja, izravno ili neizravno, proizlazi iz neke
uzročno-posljedične veze. Pristup javnoj politici koji se temelji na rezultatima počiva na
načelu da bi javne intervencije trebale biti usmjerene na postizanje rezultata, a ne na
upravljanje aktivnostima ili procesima. U okviru kohezijske politike pojam „rezultat” obično
se odnosi na ishode i učinke.
Sporazumi o partnerstvu sklapaju se između Europske komisije i pojedinih država članica za
programsko razdoblje 2014. – 2020. U njima se iznose planovi nacionalnih tijela o tome kako
će se iskoristiti sredstva iz europskih strukturnih i investicijskih fondova te se navode
strateški ciljevi i prioriteti ulaganja svake zemlje, koji se povezuju s općim ciljevima strategije
Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast. Sadržavaju, među ostalim, i sažetak procjene
ispunjavanja primjenjivih ex ante uvjeta i, u slučaju da ex ante uvjeti nisu ispunjeni, aktivnosti
koje treba poduzeti, odgovorna tijela i raspored provedbe tih aktivnosti, kao i opis
metodologije i mehanizama kojima se jamči dosljednost u funkcioniranju okvira uspješnosti.
Priprema ih država članica u dijalogu s Komisijom, koja ih mora usvojiti.
Tematski cilj strukturni je element sporazuma o partnerstvu. Predodređen je
zakonodavstvom i predstavlja ciljeve koje je potrebno podupirati iz europskih strukturnih i
investicijskih fondova. Tematski ciljevi uspostavljaju poveznicu sa strateškim ciljevima na
razini EU-a.
Učinak se odnosi na dugoročnije društveno-gospodarske posljedice koje se mogu promatrati
određeno vrijeme nakon dovršetka intervencije te koje mogu utjecati na izravne korisnike
intervencije ili na druge neizravne korisnike (npr. smanjenje stope nezaposlenosti,
poboljšanje kvalitete vode itd.).
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Uložena sredstva (engl. inputs) odnose se na financijska, ljudska, materijalna, organizacijska
ili regulatorna sredstva potrebna za provedbu politike, programa ili projekta.
Uredba o zajedničkim odredbama je Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i
Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za
regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom
poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o
utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom
fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan
snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 1.

1
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SAŽETAK
O ex ante uvjetima i pričuvi za uspješnost kao instrumentima za djelotvorniju uporabu
financijskih sredstava u području kohezije
I.

Revizijom su obuhvaćena dva posebna instrumenta uvedena za programsko razdoblje

2014. – 2020. kako bi se financijska sredstva u području kohezije u većoj mjeri usmjerila na
rezultate: ex ante uvjeti i pričuva za uspješnost (poznata i kao pričuva za ostvarenje
postignuća). Dok se prvim instrumentom utvrđuju određeni uvjeti koji moraju biti ispunjeni
prije nego što započne provedba programa ili najkasnije do kraja 2016. godine, drugim se
instrumentom predviđa da je u okviru većine programa europskih strukturnih i investicijskih
fondova potrebno izdvojiti 6 % ukupnih financijskih sredstava za svaku državu članicu, čija
konačna dodjela ili preraspodjela ovisi o ishodu pregleda uspješnosti 2019. godine.
Kako je Sud proveo reviziju
II.

Sud je nastojao utvrditi jesu li se ex ante uvjeti, okvir uspješnosti i pričuva za uspješnost

djelotvorno upotrebljavali kako bi se države članice potaknulo na bolju uporabu financijskih
sredstava u području kohezije tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. Revizijom koju je
Sud proveo obuhvaćeno je razdoblje od prosinca 2013. do veljače 2017.
III. Ovom se revizijom nadopunjuje prethodno tematsko izvješće Suda (br. 2/2017) o
pregovorima Komisije o sporazumima o partnerstvu i relevantnim programima.
Što je Sud utvrdio
IV. Ex ante uvjeti inovativan su instrument u području kohezijske politike. Sud je utvrdio da
su ti uvjeti u cjelini činili dosljedan okvir za procjenjivanje spremnosti država članica za
uporabu financijskih sredstava EU-a na početku programskog razdoblja 2014. – 2020.
Međutim, ostaje nejasno u kolikoj je mjeri to u stvarnosti dovelo do promjena na terenu.
Komisija nije iskoristila mogućnost obustave plaćanja pri usvajanju programa u kojima
ex ante uvjeti nisu bili ispunjeni. Do kraja 2016. otprilike polovica od više od 700 akcijskih
planova koje su države članice usvojile s ciljem ispunjenja svih ex ante uvjeta nije bila
prijavljena kao provedena. Tim je neprovedenim akcijskim planovima obuhvaćeno do 27 %
potrošnje u okviru EFRR-a, KF-a i ESF-a. Uredbom o zajedničkim odredbama ne predviđa se
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mogućnost da Komisija nakon usvajanja programa uvede obustave plaćanja prije nego što
države članice u svojim godišnjim izvješćima o provedbi (do 30. lipnja 2017.) ili izvješćima o
napretku (do 31. kolovoza 2017.) izvijeste o provedbi mjera za ispunjenje ex ante uvjeta.
V.

Sud također smatra da tijekom razdoblja 2014. – 2020. okvir uspješnosti i pričuva za

uspješnost vjerojatno neće potaknuti znatnu preraspodjelu financijskih sredstava u području
kohezije na uspješnije programe. Do mogućih preraspodjela dolazit će ponajprije unutar
programa i/ili među programima iste države članice. Iako je 6 % financijskih sredstava u
okviru EFRR-a, KF-a i ESF-a izdvojeno za pričuvu za uspješnost, načinom na koji je ona
osmišljena ne pruža se mnogo poticaja za bolju usmjerenost operativnih programa na
rezultate jer se uglavnom temelji na potrošnji i ostvarenjima. Nadalje, konačna dodjela
dodatnih sredstva obavit će se čak i ako se ključne etape do 2018. godine ne ostvare u
potpunosti, a u najboljem slučaju mogu se preraspodijeliti samo unutar pojedine države
članice. Novouvedene obustave plaćanja i financijski ispravci u slučaju nedovoljne
uspješnosti korak su u pravom smjeru, ali na njih se primjenjuju ograničavajući uvjeti zbog
čega u praksi vjerojatno neće doći do njihove primjene.
Što Sud preporučuje
VI. Sud smatra da uvođenje regulatornih promjena tijekom trenutačnog razdoblja 2014. –
2020. u vezi s bilo kojim od dvaju instrumenata ne bi bilo isplativo. Međutim, Sud poziva
države članice da provedu dogovorene akcijske planove, a Komisiju da ih procijeni, te da se
nastavi rad na ispunjenju svih ex ante uvjeta. Nadalje, postojeće odredbe povezane s
pričuvom za uspješnost trebale bi se primijeniti u najvećoj mogućoj mjeri kako bi se izbjegao
gubitak novca.
VII. Preporuke Suda stoga se odnose na razdoblje nakon 2020. tijekom kojeg bi trebalo
ojačati oba navedena instrumenta, ako se nastavi s njihovom primjenom, kako bi se povećala
vjerojatnost njihova doprinosa djelotvornijoj uporabi financijskih sredstava u području
kohezije. Pri izradi svojeg zakonodavnog prijedloga za razdoblje nakon 2020. Komisija bi
stoga trebala:
-

1. preporuka: dodatno razraditi ex ante uvjete kao instrument za procjenjivanje
spremnosti država članica za uporabu financijskih sredstava EU-a te posebice
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(a) ponovno procijeniti relevantnost i korisnost svakog ex ante uvjeta za razdoblje
2014. – 2020., ukloniti preklapanja i zadržati samo one uvjete koji doista mogu
imati učinak na djelotvorno postizanje ciljeva politike
(b) zajamčiti usklađenost ex ante uvjeta za razdoblje nakon 2020. s europskim
semestrom
(c) utvrditi jasne kriterije za procjenjivanje s mjerljivim ciljnim vrijednostima, u svim
slučajevima u kojima je to moguće, kako bi se zajamčilo zajedničko stajalište o tome
što je potrebno postići
(d) zahtijevati ispunjenje i primjenu ex ante uvjeta tijekom čitavog programskog
razdoblja i pratiti provedbu mjera uzimajući u obzir moguće administrativno
opterećenje.
-

2. preporuka: razmotriti preoblikovanje pričuve za uspješnost za razdoblje nakon 2020.
u instrument koji je u većoj mjeri usmjeren na rezultate i kojim se sredstva dodjeljuju
programima koji su postigli dobre rezultate te posebice razmotriti treba li predložiti
(a) da se na temelju stečenog iskustva pričuva za uspješnost dodatno razradi u
instrument kojim se na bolji način promiče i nagrađuje uspješnost, pri čemu je u
operativnim programima potrebno pokazati što se namjerava postići dodatnim
financiranjem
(b) da se u većoj mjeri upotrebljavaju pokazatelji neposrednih rezultata te da se ključni
koraci u provedbi preoblikuju u instrument kojim se pri procjenjivanju uspješnosti
na bolji način pokazuje stvarna uspješnost dugoročnih infrastrukturnih intervencija
(c) da se preispitaju uvjeti za obustavu plaćanja i financijske ispravke kako bi se lakše
reagiralo na nedovoljnu uspješnost, i to u ranijoj fazi, s ciljem dodatnog povećanja
poticaja za pravilnu uporabu financijskih sredstava.
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UVOD
Usmjerenost na uspješnost ključni je prioritet Komisije tijekom razdoblja 2014. – 2020.
1.

Europski strukturni i investicijski (ESI) fondovi čine manje od 0,4 % BDP-a Europske

unije, ali imaju znatan učinak na gospodarstva mnogih država članica. Europskom fondu za
regionalni razvoj (EFRR), Kohezijskom fondu (KF) i Europskom socijalnom fondu (ESF), koji
zajedno obuhvaćaju 75 % financijskih sredstava u okviru europskih strukturnih i investicijskih
fondova, u programskom razdoblju 2014. – 2020. dodijeljene su 349,4 milijarde eura. Prema
nedavnim podatcima Komisije za programsko razdoblje 2007. – 2013. u devet država članica
potrošnja sredstava iz EFRR-a i KF-a čini više od 30 % ukupnih državnih kapitalnih rashoda. U
četiri države članice (Mađarska, Litva, Slovačka i Latvija) ta potrošnja čini i više od polovice
svih javnih ulaganja 2. Stoga je osobito važno upotrijebiti ta sredstva na najbolji mogući način.
2.

Tijekom razdoblja 2014. – 2020. postoje dva instrumenta kojima se Komisija može

koristiti kako bi potaknula države članice na bolju uporabu financijskih sredstava u području
kohezije i uvjetovala oslobađanje sredstava EU-a time da države članice moraju ispuniti
određene uvjete pri primjeni europskih strukturnih i investicijskih fondova:
-

ex ante uvjeti

-

okvir uspješnosti i pričuva za uspješnost.

3.

Ta dva posebna instrumenta dio su šireg spektra mjera čiji je cilj jačanje usmjerenosti

potrošnje u području kohezije na rezultate. Uredbom o zajedničkim odredbama (u kojoj se
iznose pravila za sve europske strukturne i investicijske fondove) za razdoblje 2014. – 2020.
također se propisuje 3:
-

usmjeravanje (koncentracija) financijskih sredstava na tematske ciljeve i prioritete
ulaganja koji proizlaze iz strategije Europa 2020.

2

SWD(2016) 318 final, 19. 9. 2016., „Ex-post evaluation of the ERDF and Cohesion Fund 2007. –
13.” (Ex post evaluacija EFRR-a i Kohezijskog fonda za razdoblje 2007. – 2013.).

3

Uredba (EU) br. 1303/2013.
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-

strukturiranija uporaba logike intervencije tijekom postupka izrade programa, počevši s
utvrđivanjem potreba za ulaganjem i određivanjem željenih dugoročnih rezultata te

-

dosljednija i sveobuhvatnija uporaba pokazatelja uspješnosti radi mjerenja napretka u
postizanju tih rezultata.

4.

Ta se tri aspekta obrađuju u tematskom izvješću Suda 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”.
Ex ante uvjeti: utvrđivanje minimalnih zahtjeva na početku provedbe programa
5.

U skladu s ex ante uvjetima države članice obvezne su ispuniti određene uvjete prije

početka provedbe operativnih programa 4. U prilogu I. nalazi se popis svih 36 ex ante uvjeta.
Postoje dvije vrste ex ante uvjeta:
-

sedam općih ex ante uvjeta: njihov je cilj jačanje primjene i izvršenja zakonodavstva
EU-a (npr. zakonodavstva o javnoj nabavi, državnoj potpori ili suzbijanju diskriminacije),
a mogu se primijeniti na različite sektore i politike u svim državama članicama EU-a

-

29 tematskih ex ante uvjeta: ti su uvjeti ukupno bili primjenjivi u približno
2700 slučajeva u sklopu različitih operativnih programa EFRR-a, KF-a i ESF-a jer se
odnose na odabrane prioritete ulaganja u okviru 11 tematskih ciljeva europskih
strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014. – 2020. 5

6.

Pri izradi sporazuma o partnerstvu i operativnih programa u programskom razdoblju

2014. – 2020. države članice morale su na temelju zajedničkih kriterija utvrđenih u Uredbi o
zajedničkim odredbama 6 procijeniti jesu li neki od ex ante uvjeta primjenjivi na posebne

4

Uredba (EU) br. 1303/2013, članak 19.

5

Pregled ciljeva programa za europske strukturne i investicijske fondove za razdoblje 2014. –
2020. nalazi se u prilogu II. tematskom izvješću Suda br. 2/2017.

6

Uredba (EU) br. 1303/2013, dio II. Priloga XI.
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ciljeve koje se želi postići u okviru prioriteta ulaganja navedenih u operativnim programima.
Države članice potom su trebale utvrditi jesu li ti ex ante uvjeti ispunjeni. Ta samoprocjena
dokumentirana je u sporazumima o partnerstvu i operativnim programima koji se dostavljaju
Komisiji na odobrenje.
7.

Komisija u okviru pregovora o sporazumima o partnerstvu i operativnim programima

procjenjuje, na temelju kriterija utvrđenih u Uredbi o zajedničkim odredbama 7, informacije o
primjenjivosti i ispunjenju ex ante uvjeta koje su države članice dostavile. Nadalje, Komisija je
u ožujku 2013. izdala niz smjernica o ex ante uvjetima za svoje članove osoblja koji sudjeluju
u pregovorima o sporazumima o partnerstvu i operativnim programima s nacionalnim
tijelima 8. Završna verzija tih smjernica bila je dostupna u veljači 2014.
8.

Za ex ante uvjete koji na dan podnošenja sporazuma o partnerstvu i/ili operativnog

programa Komisiji i dalje nisu ispunjeni države članice dužne su dostaviti popis mjera koje
treba poduzeti, zajedno s vremenskim rasporedom za njihovu provedbu te popisom
odgovornih tijela (akcijski plan). Pri usvajanju operativnog programa Komisija može
obustaviti sva međuplaćanja za relevantne prioritete ulaganja u okviru operativnog
programa ili dio tih plaćanja, pri čemu ukidanje obustave ovisi o provedbi navedenih mjera.
9.

Ti akcijski planovi trebali su biti provedeni do 31. prosinca 2016. 9 Države članice bile su

dužne izvijestiti o stanju u pogledu ex ante uvjeta najkasnije u svojim godišnjim izvješćima o
provedbi (do 30. lipnja 2017.) 10, odnosno u izvješćima o napretku (do 31. kolovoza 2017.) 11.

7

Uredba (EU) br. 1303/2013, članak 19. stavak 3.

8

Europska komisija, „Internal Guidance on EACs for the ESI funds, Part I” (Interne smjernice o
ex ante uvjetima za ESI fondove, dio I.) i „Guidance on Ex Ante Conditionalities for the European
Structural and Investment Funds, Part II” (Smjernice o ex ante uvjetima za europske strukturne i
investicijske fondove, dio II.).

9

Uredba (EU) br. 1303/2013, članak 19.

10

Uredba (EU) br. 1303/2013, članak 111.

11

Uredba (EU) br. 1303/2013, članak 52.
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Ako država članica ne ispuni određeni ex ante uvjet do 31. prosinca 2016., Komisija može
obustaviti međuplaćanja za prioritete povezanog operativnog programa 12.
10. Područje primjene i opseg ex ante uvjeta, kako su utvrđeni Uredbom o zajedničkim
odredbama, bili su tema intenzivnih pregovora između Komisije, Europskog parlamenta i
Vijeća koji su se vodili kao dio pregovora o zakonodavnom paketu za programsko razdoblje
2014. – 2020. Pregovori su započeli u srpnju 2012. (na temelju zakonodavnog prijedloga
Komisije iz listopada 2011.), a završeni su u prosincu 2013.
11. Tijekom pregovora dogovoreno je da bi se ex ante uvjeti trebali odnositi na pitanja
povezana isključivo s provedbom kohezijske politike. Nadalje, odlučeno je da države članice
trebaju procijeniti primjenjivost ex ante uvjeta samo u slučaju da primaju doprinos EU-a 13.
12. Pregled vremenskih rokova za ispunjenje ex ante uvjeta prikazan je na slici 1.
Okvir uspješnosti i pričuva za uspješnost: dodjela dijela financijskih sredstava EU-a ovisi o
ishodu pregleda uspješnosti 2019. godine
13. Države članice također trebaju izdvojiti dio financijskih sredstava EU-a koja su im
dodijeljena za pričuvu za uspješnost u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Konačna dodjela ili preraspodjela tog iznosa pričuve ovisit će o ishodu pregleda uspješnosti
2019. godine koji će se provesti na temelju pokazatelja obuhvaćenih okvirom uspješnosti.
14. Pričuvu za uspješnost za razdoblje 2014. – 2020. čini 6 % sredstava EFRR-a, ESF-a i KF-a
koja se, uz određene iznimke, dodjeljuju cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” po kategoriji
regije 14. Ta pričuva može iznositi između 5 % i 7 % dodijeljenih sredstava po pojedinačnoj
prioritetnoj osi unutar operativnog programa. Međutim, u skladu s Uredbom o zajedničkim
odredbama, ne postoji pričuva za uspješnost za prioritetne osi namijenjene:

12

Uredba (EU) br. 1303/2013, članak 19. stavak 5.

13

Uredba (EU) br. 1303/2013, članak 19. stavak 1.

14

Uredba (EU) br. 1303/2013, članci 20. i 22.

15

-

Inicijativi za zapošljavanje mladih u okviru ESF-a 15

-

tehničkoj pomoći

-

programima koji su namijenjeni Inicijativi za MSP-ove 16.

15. Programi europske teritorijalne suradnje također nisu obuhvaćeni pričuvom za
uspješnost.

15

Dodatne informacije o Inicijativi za zapošljavanje mladih nalaze se u tematskom izvješću Suda
br. 5/2017 „Nezaposlenost mladih – donose li politike EU-a promjene? Procjena programa
Garancija za mlade i Inicijative za zapošljavanje mladih (http://eca.europa.eu).

16

Uredba (EU) br. 1303/2013, članak 39.
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Slika 1. – Pregled vremenskih rokova za ispunjenje ex ante uvjeta u programskom razdoblju 2014. – 2020.
Početak programskog
razdoblja
2014. – 2020.

Rok za provedbu i realizaciju akcijskih
planova

Početak programskog
razdoblja

Usvajanje
posljednjeg
operativnog
programa

Rok za provedbu akcijskih
planova

Rok za izvješćivanje o realizaciji
akcijskih planova s pomoću godišnjih
izvješća o provedbi ili izvješća o
napretku 2017.

siječanj 2014.

prosinac 2015.

31. prosinca 2016.

30. lipnja* / 31. kolovoza** 2017.

Sporazumi o partnerstvu i
operativni programi trebaju
pružiti informacije o
primjenjivosti i ispunjenju
ex ante uvjeta. U tim
dokumentima trebaju biti
opisane mjere koje treba
poduzeti, odgovorna tijela te
raspored provedbe mjera
povezanih s neispunjenim
ex ante uvjetima.

Provedba akcijskih
planova za ispunjenje
ex ante uvjeta.

Države članice izvješćuju o
realizaciji akcijskih planova.

Komisija može uvesti obustave
međuplaćanja za povezane prioritete
operativnih programa.

Kraj programskog
razdoblja
2014. – 2020.

Kraj provedbe
programskog
razdoblja 2014. – 2020.

2020.

2023.

Pri usvajanju operativnog programa Komisija može donijeti odluku o obustavi svih međuplaćanja ili
njihovog dijela za određeni prioritet dok se ne dovrše mjere koje su potrebne kako bi se izbjeglo znatnije
ugrožavanje djelotvornog i učinkovitog postizanja posebnih ciljeva predmetnog prioriteta.
Nadalje, neprovođenje mjera za ispunjenje primjenjivog ex ante uvjeta prije isteka regulatornih rokova
čini osnovu na temelju koje Komisija može obustaviti međuplaćanja za prioritete predmetnih programa.

*

Za države članice koje imaju više od jednog operativnog programa po fondu.

**

Za države članice koje imaju samo jedan operativni program po fondu.

Izvor: Sud, na temelju odredbi Uredbe o zajedničkim odredbama.

17

16. Postoje tri vrste pokazatelja uspješnosti namijenjenih praćenju napretka u provedbi
programa 17:
-

financijski pokazatelji za mjerenje iskorištenosti sredstava dodijeljenih svakoj
prioritetnoj osi

-

pokazatelji ostvarenja za mjerenje napretka u provedbi mjera predviđenih prioritetima
ulaganja operativnih programa

-

pokazatelji rezultata za mjerenje napretka u postizanju posebnih ciljeva operativnih
programa.

17. Za svaku prioritetnu os u okviru operativnih programa (osim za osi koje se odnose na
tehničku pomoć i operativne programe za provedbu Inicijative za MSP-ove) mora se odrediti
okvir uspješnosti koji se sastoji od podskupa pokazatelja koji su prethodno utvrđeni u
operativnim programima 18 i, po potrebi, ključne korake u provedbi. Za svaki od pokazatelja
uspješnosti i ključnih koraka u provedbi koji su uključeni u okvir uspješnosti države članice
trebaju utvrditi ključne etape (koje je potrebno dostići do prosinca 2018.) i ciljne vrijednosti
(koje je potrebno dostići do prosinca 2023.).
18. U operativnim programima mogu se iznijeti ključni koraci u provedbi za svaki okvir
uspješnosti u sklopu kojeg se ne mogu utvrditi pokazatelji ostvarenja i/ili rezultata koji bi se
mogli izmjeriti do 2019.19 Ključne korake u provedbi čini, na primjer, broj odabranih ili
odobrenih projekata, tj. pokazatelji iz kojih se vidi da je provedba programa započela ili je u
tijeku.
19. Konačna dodjela pričuve za uspješnost predviđena je za 2019. godinu, i to operativnim
programima i prioritetima u okviru kojih su dostignute ključne etape ili su dovršeni ključni
koraci u provedbi. U suprotnom, pričuva se može preraspodijeliti na druge prioritete istog

17

Tematsko izvješće br. 2/2017, odlomci 94. – 120.

18

Uredba (EU) br.1303/2013, članci 22. i 96. te Prilog II.

19

Uredba (EU) br. 1303/2013, Prilog II. i Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/2014, članak 5.

18

operativnog programa ili na druge operativne programe u okviru kojih su dostignute ključne
etape. Komisija također može obustaviti međuplaćanja za određeni prioritet ako zbog jasno
utvrđenih nedostataka u provedbi dođe do ozbiljnog propusta u postizanju dogovorenih
ključnih etapa. Slično tome, Komisija može primijeniti financijske ispravke za određeni
prioritet ako dođe do ozbiljnog propusta u postizanju dogovorenih ciljnih vrijednosti do kraja
2023. godine 20. To se može učiniti na temelju pregleda završnih izvješća o provedbi koja će
se za programe u okviru EFRR-a, KF-a i ESF-a podnijeti tek u veljači 2025.
OPSEG REVIZIJE I REVIZIJSKI PRISTUP
20. U okviru ove revizije Sud je ispitao jesu li se ex ante uvjeti, okvir uspješnosti i pričuva za
uspješnost upotrebljavali na djelotvoran način kako bi se tijekom programskog
razdoblja 2014. – 2020. države članice potaknulo na bolju uporabu financijskih sredstava u
području kohezije.
21. Revizijom koju je Sud obavio radi sastavljanja ovog izvješća obuhvaćeno je sljedeće:
-

preispitivanje regulatornih odredbi koje su povezane s ex ante uvjetima i okvirom
uspješnosti, uključujući pričuvu za uspješnost

-

ispitivanje statusa ispunjenja ex ante uvjeta i odgovarajućih akcijskih planova na dan
31. prosinca 2016. koje je obavljeno na temelju podataka o praćenju kojima raspolaže
Komisija i popratne dokumentacije država članica

-

detaljna analiza pet sporazuma o partnerstvu i 14 operativnih programa EFRR-a i ESF-a
te dodatnih informacija o načinu na koji su države članice provele samoprocjenu
primjenjivosti i ispunjenja ex ante uvjeta

-

analiza okvira uspješnosti, uključujući određivanje ključnih etapa i ciljnih vrijednosti za
pokazatelje ostvarenja za te operativne programe te kako će to utjecati na uvjete za
dodjelu pričuve za uspješnost

20

Uredba (EU) br. 1303/2013, članak 22. i Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/2014,
(SL L 69, 8.3.2014., str. 65.).
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-

razgovori s više od 50 članova osoblja Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku te
Glavne uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje te s više od 40 službenika
u državama članicama i njihovim stalnim predstavništvima u Bruxellesu te

-

konzultacije sa stručnjacima u području regionalnih, strukturnih i kohezijskih politika
Europske unije te izrade proračuna na temelju uspješnosti, kao i nacionalnim
stručnjacima i predstavnicima stalnih predstavništava država članica u EU-u.

22. Ispitanih 14 operativnih programa EFRR-a i ESF-a odnose se na pet država članica
(Španjolska, Irska, Hrvatska, Poljska i Rumunjska). Sud je također obavio studijski posjet
Danskoj u vezi s dva operativna programa. Analiza koju je Sud proveo usmjerena je na
tematske ciljeve 1. („Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija”) i 8. („Promicanje
održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage”). Ta dva tematska cilja
odabrana su prije svega zbog toga što je njima dodijeljeno najviše financijskih sredstava
EFRR-a (tematski cilj 1.) i ESF-a (tematski cilj 8.), koje dijele sve države članice.
23. Sud je također uzeo u obzir dokumente Komisije o dodanoj vrijednosti ex ante uvjeta u
okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova 21.
24. Ovom revizijom obuhvaćeno je razdoblje od prosinca 2013. do veljače 2017. kada je Sud
od Komisije dobio podatke o ispunjenju ex ante uvjeta koje su države članice prijavile do
veljače 2017. Sud je usto uzeo u obzir informacije Komisije iz sredine rujna 2017. o
ispunjenju ex ante uvjeta koje su države članice dostavile u svojim godišnjim izvješćima o
provedbi (do 30. lipnja 2017.) i izvješćima o napretku (do 31. kolovoza 2017.)

21

SWD(2017) 127 final, 31.3.2017.

20

OPAŽANJA
Ex ante uvjetima uspostavljen je dosljedan okvir za procjenjivanje spremnosti država
članica za provedbu kohezijske politike, no ostaje nejasno u kolikoj je mjeri to u stvarnosti
dovelo do promjena na terenu
25. S pomoću ex ante uvjeta trebalo bi se zajamčiti da države članice na djelotvoran način
mogu primjenjivati europske strukturne i investicijske fondove, a u tu svrhu utvrđen je niz
uvjeta koji se moraju ispuniti najkasnije do kraja 2016. Tim se instrumentom također uže
povezuje kohezijsku politiku s gospodarskim upravljanjem Europske unije.
26. Sud je ispitao:
-

jesu li države članice u trenutku usvajanja operativnih programa i/ili do
31. prosinca 2016. smatrale da su ex ante uvjeti ispunjeni te kako su napredovale u
provedbi odgovarajućih akcijskih planova

-

jesu li samoprocjene ex ante uvjeta koje su napravile države članice bile valjane te je li
način na koji je Komisija pristupila neusklađenosti s ex ante uvjetima bio primjeren

-

jesu li procjene ex ante uvjeta koje je napravila Komisija bile djelotvorno usklađene s
europskim semestrom i drugim izvorima informacija te

-

je li regulatornim odredbama u vezi s praćenjem/evaluacijom ex ante uvjeta
nakon 2016. omogućena dobra uporaba ex ante uvjeta i nakon isteka te godine.

Države članice smatraju da je do kraja 2016. gotovo dvije trećine tematskih ex ante uvjeta
bilo ispunjeno
27. Ukupno gledajući, podatci Komisije o praćenju pokazuju da su države članice smatrale
da je u trenutku usvajanja operativnih programa ili najkasnije do 31. prosinca 2016. oko 65 %
svih tematskih ex ante uvjeta bilo ispunjeno.
28. Stanje se, međutim, znatno razlikuje od jednog ex ante uvjeta do drugog. Na slici 2.
prikazano je da je u trenutku usvajanja operativnih programa od 29 tematskih ex ante uvjeta
njih osam bilo ispunjeno u manje od polovice slučajeva, a njih četiri u manje od četvrtine

21

slučajeva: ex ante uvjeti 6.1. „vodni sektor: postojanje politike određivanja cijene vode” i 6.2.
„sektor otpada: Promicanje gospodarskih i okolišno održivih ulaganja u sektor otpada”,
ex ante uvjet 8.4. „aktivno i zdravo starenje” te ex ante uvjet 7.1. „promet: Postojanje
sveobuhvatnih plan(ov)a ili okvira/â za ulaganja u promet”.
Slika 2. – Ex ante uvjeti koji su u trenutku usvajanja operativnog programa bili ispunjeni
6.2. Okoliš – otpad
6.1. Okoliš – voda
8.4. Aktivno i zdravo starenje (samo ESF)
7.1. Promet
1.1. Istraživanje i inovacije
9.3. Zdravlje
7.2. Promet – željeznice
4.1. Energetska učinkovitost
7.3. Promet – drugi načini
2.1. Digitalni rast
2.2. Pristupne mreže nove generacije
11.1. Administrativni kapaciteti
1.2. Infrastruktura za istraživanje i inovacije
3.1. MSP-ovi
7.4. Pametna distribucija energije
9.1. Strategija za smanjenje siromaštva
10.4. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje
8.3. Ustanove tržišta rada
10.1. Rano napuštanje školovanja
10.2. Visoko obrazovanje
5.1. Procjena rizika
9.2. Strateška politika za uključivanje Roma
8.5. Prilagodba radnika (samo ESF)
8.1. Pristup zapošljavanju (samo ESF)
10.3. Cjeloživotno učenje
4.2. Kogeneracija
8.6. Garancija za mlade (samo ESF)
4.3. Obnovljiva energija
8.2. Samozapošljavanje
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Izvor: Sud, na temelju odredbi Uredbe o zajedničkim odredbama i podataka Komisije iz baze
podataka Infoview, prosinac 2016.

Do kraja 2016. ostvaren je ograničen napredak u provedbi akcijskih planova za
neispunjene ex ante uvjete, no napredak se ubrzao približavanjem rokova za podnošenje
izvješća
29. Podatci Komisije o praćenju pokazali su da u veljači 2017. gotovo polovicu od više od
700 akcijskih planova za neispunjene ex ante uvjete države članice nisu prijavile kao
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provedene do kraja 2016. Do sredine rujna 2017., nakon što su države članice dostavile svoja
godišnja izvješća o provedbi i izvješća o napretku, taj se broj prema navodima Komisije
smanjio na 58 akcijskih planova za neispunjene ex ante uvjete.
30. Ispunjenje ex ante uvjeta pokazalo se zahtjevnim. Države članice usvojile su tri različite
vrste akcijskih planova: akcijske planove na nacionalnoj razini (odnosno jedan horizontalni
akcijski plan po ex ante uvjetu za sve operativne programe), akcijske planove za pojedine
programe (odnosno akcijske planove za određeni operativni program) i mješovite akcijske
planove u kojima se kombiniraju oba pristupa. U okviru kohezijske politike za sve države
članice EU-a ukupno je izrađen 761 akcijski plan.
31. Najveći broj akcijskih planova odnosio se na opći ex ante uvjet 7. „statistički sustavi i
pokazatelji rezultata” (110 planova) i tematski ex ante uvjet 1.1. „nacionalne ili regionalne
strategije za pametnu specijalizaciju” (93 plana). Procijenjeno je, na primjer, da ex ante
uvjet 1.1. nije bio ispunjen u 20 država članica, a ex ante uvjet 7. u njih 19.
32. Analiza podataka Komisije o praćenju koju je proveo Sud pokazala je da u veljači 2017.
od tog 761 akcijskog plana njih 380 (50 %) nije bilo prijavljeno kao provedeno do kraja 2016.
Ispitivanjem provedbe akcijskih planova do 31. prosinca 2016. na temelju podataka koje su
države članice dostavile u svojim godišnjim izvješćima o provedbi (do 30. lipnja 2017.) i
izvješćima o napretku (do 31. kolovoza 2017.) pokazalo se da su provedena 703 akcijska
plana, tj. postotak se povećao s 50 % na 92 %.
Najsporiji napredak ostvaren je u području općih ex ante uvjeta o javnoj nabavi i državnoj
potpori
33. Podatci Komisije o praćenju pokazali su da je Komisija procijenila da su u veljači 2017.
svi akcijski planovi provedeni samo za pet tematskih ex ante uvjeta, a nijedan za opće ex ante
uvjete. Za te je ex ante uvjete doneseno 17 akcijskih planova, što u ukupnom broju od
761 akcijskog plana čini manje od 3 %, a odnose se na sljedeće ex ante uvjete: 4.2. „radnje za
promicanje visokoučinkovite kogeneracije toplinske i električne energije” (jedan akcijski
plan), 4.3. „radnje za promicanje proizvodnje i distribucije obnovljivih izvora energije” (dva
akcijska plana), 7.4. „razvoj pametnih sustava za distribuciju, skladištenje i prijenos energije”
(tri akcijska plana), 8.2. „samozapošljavanje, poduzetništvo i osnivanje poduzeća” (jedan
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akcijski plan) i 9.1. „postojanje i provedba nacionalnog strateškog okvira politika za
smanjenje siromaštva” (deset akcijskih planova). Do sredine rujna 2017., prema navodima
Komisije, svi akcijski planovi bili su provedeni za 16 tematskih ex ante uvjeta i 5 općih ex ante
uvjeta. Na te se ex ante uvjete odnose 222 akcijska plana, tj. oko 30 % svih akcijskih planova.
34. Najsporiji napredak u ispunjenju svih povezanih akcijskih planova ostvaren je za opći
ex ante uvjet 4. „javna nabava” (2 akcijska plana od njih 57) i 5. „državne potpore” (1 akcijski
plan od njih 50). Sud napominje da su neusklađenost s pravilima EU-a i država članica o
javnoj nabavi i državnoj potpori dva glavna izvora nepravilnosti u području kohezijske
politike 22. Niske stope ispunjenja uvjeta također su zabilježene za tematski ex ante
uvjet 6.1. „vodni sektor: postojanje politike određivanja cijene vode”, 6.2. „sektor otpada:
Promicanje gospodarski i okolišno održivih ulaganja u sektor otpada”, 8.1. „osmišljene su
politike aktivnog tržišta rada i provode se u skladu sa smjernicama za zapošljavanje” i
8.3. „ustanove tržišta rada osuvremenjene su i ojačane”. Međutim, analiza podataka
Komisije o praćenju koju je proveo Sud pokazala je da je od veljače 2017. do sredine
rujna 2017. došlo do znatnog povećanja broja akcijskih planova koji su prijavljeni kao
ispunjeni, tj. taj se broj povećao s 381 na 703 od ukupnog broja od 761 akcijskog plana
(92 %) (vidi sliku 3.).

22

Više informacija o mjerama poduzetim za smanjenje razine nepravilnosti u tim područjima
mogu se pronaći u tematskom izvješću br. 10/2015 „Potrebno je uložiti više napora u rješavanje
problema u vezi s javnom nabavom u rashodima EU-a za koheziju” i tematskom izvješću
br. 24/2016 „Potrebno je ulagati veće napore za podizanje razine osviještenosti o pravilima o
državnim potporama u kohezijskoj politici i za osiguravanje usklađenosti s njima”
(http://eca.europa.eu).
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Slika 3. – Broj akcijskih planova za neispunjene ex ante uvjete i njihov status u trenutku
usvajanja operativnih programa te na dan 31. prosinca 2016. prema podatcima koje su
države članice prijavile Komisiji do sredine rujna 2017.
Tematski uvjet 1.1. Istraživanje i inovacije

78

Tematski uvjet 1.2. Infrastruktura za istraživanje i inovacije

30

Tematski uvjet 2.1. Digitalni rast

11

6

14

1 20

1 13

4 0 10

Tematski uvjet 2.2. Pristupne mreže nove generacije

9

Tematski uvjet 3.1. MSP-ovi

9

4 0 9

Tematski uvjet 4.1. Energetska učinkovitost

9

5 0 13

10 10

Tematski uvjet 4.2. Kogeneracija 10 1
Tematski uvjet 4.3. Obnovljiva energija

20 2

Tematski uvjet 5.1. Procjena rizika

7

6 0 12

Tematski uvjet 6.1. Okoliš – voda

6

10

Tematski uvjet 6.2. Okoliš – otpad

7

16
42

Tematski uvjet 7.1. Promet

4

28

Tematski uvjet 7.2. Promet – željeznice

10

22

Tematski uvjet 7.3. Promet – drugi načini
Tematski uvjet 7.4. Pametna distribucija energije

19

8

12

8

3

3

4

13

18

15

16

30 3

Tematski uvjet 8.1. Pristup zapošljavanju (samo ESF) 1 3 2 5
Tematski uvjet 8.2. Samozapošljavanje 10 1
Tematski uvjet 8.3. Ustanove tržišta rada 1 3 2 5
Tematski uvjet 8.4. Aktivno i zdravo starenje (samo ESF)

2 10 3

Tematski uvjet 8.5. Prilagodba radnika (samo ESF) 110 2
Tematski uvjet 8.6. Garancija za mlade (samo ESF)

20 3

Tematski uvjet 9.1. Strategija za smanjenje siromaštva

10

Tematski uvjet 9.2. Strateška politika za uključivanje Roma

0 10

4 11 6

Tematski uvjet 9.3. Zdravlje

11

Tematski uvjet 10.1. Rano napuštanje školovanja

9

5 0 14
20 11

Tematski uvjet 10.2. Visoko obrazovanje

5

Tematski uvjet 10.3. Cjeloživotno učenje

6

5 0 10

Tematski uvjet 10.4. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

6

4 2 11

4 1 9

Tematski uvjet 11.1 Administrativni kapaciteti

6

7

Opći uvjet 1. Mjere protiv diskriminacije

5

5 0 8

Opći uvjet 2. Jednakost spolova

5

6 0 8

Opći uvjet 3. Invaliditet

5

11

Opći uvjet 4. Javna nabava

0 8

2

54

Opći uvjet 5. Državne potpore 1
Opći uvjet 6. Okoliš

1 13

50
4

3

10

0 5

30 7

Opći uvjet 7. Statistički sustavi

60

39

Akcijski planovi koji su dovršeni do veljače 2017.

Akcijski planovi koji su dovršeni do sredine rujna 2017.

Akcijski planovi koji su u tijeku

Broj država članica na koje se akcijski plan odnosi

11

19

Izvor: Sud, na temelju podataka koje su dostavili GU REGIO i GU EMPL.

Do veljače 2017. samo su tri države članice prijavile da su provele sve svoje akcijske planove,
a do sredine rujna 2017. taj se broj popeo na 11 država članica
35. Na temelju informacija koje su dostavile države članice Komisija je procijenila da su do
veljače 2017. samo tri države članice prijavile da su do kraja 2016. provele sve svoje akcijske
planove (Latvija, Litva i Finska). Istodobno je deset država članica (Bugarska, Irska, Grčka,
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Španjolska, Hrvatska, Italija, Luksemburg, Mađarska, Slovačka i Švedska) prijavilo da je
provelo manje od polovice svojih akcijskih planova. Međutim, prema podatcima Komisije, do
sredine rujna 2017. 11 država članica (Belgija, Češka Republika, Estonija, Finska, Latvija, Litva,
Nizozemska, Portugal, Slovačka, Slovenija i Švedska) provelo je sve svoje akcijske planove
(vidi sliku 4.).
Slika 4. – Broj provedenih i neprovedenih akcijskih planova po državama članicama na dan
31. prosinca 2016. prema podatcima koje su države članice prijavile Komisiji do sredine
rujna 2017.
BE 310
BG

6 10 1

CY

8 32

CZ

21

DE
EE
ES

60

8 2
12 30
5

20

10

FI 30
FR

55

GR

10 3
24

21

2

IE 1
HR

5

15

HU

6

15

IT

3
4
45

LT

160

19

14 0

LU 1
LV

15 0

MT

12 11

NL 20
PL

70

PT

19

50

RO

19

4 7

19

1

SE 20
SI

14

SK

12

UK

61

40
20

0

Akcijski planovi koji su dovršeni do veljače 2017.

Napomena:

Akcijski planovi koji su dovršeni do sredine rujna 2017.

Akcijski planovi koji su u tijeku

Do trenutka usvajanja operativnih programa dvije države članice ispunile su sve ex ante
uvjete te stoga nisu izradile akcijske planove (Austrija i Danska). Razlog velikog broja
akcijskih planova za Italiju dijelom leži u činjenici da je Italija za opće ex ante uvjete
izradila zasebne akcijske planove na razini operativnih programa, dok je većina država
članica ta pitanja rješavala horizontalno.

Izvor: Sud, na temelju podataka koje su dostavili GU REGIO i GU EMPL.

36. Prosječno vrijeme koje je bilo potrebno državama članicama za provedbu određenog
akcijskog plana i Komisiji za dovršetak procjene iznosilo je oko 20 mjeseci (na temelju
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703 provedena akcijska plana u skladu s podatcima Komisije o praćenju do sredine
rujna 2017.). To razdoblje znatno se razlikovalo među različitim tematskim ex ante uvjetima i
između tematskih i općih ex ante uvjeta (vidi sliku 5.).
Oko 27 % ukupnih sredstava EFRR-a, KF-a i ESF-a povezano je s tematskim ciljevima za koje
su do veljače 2017. ex ante uvjeti prijavljeni kao neispunjeni
37. Komisija nije bila u mogućnosti pružiti podatke o iznosu sredstava obuhvaćenih
akcijskim planovima. Sud je stoga na temelju financijskih informacija dostupnih po
tematskim ciljevima procijenio količinu sredstava EU-a dodijeljenih prioritetima ulaganja u
slučajevima gdje ex ante uvjeti nisu bili ispunjeni. Sud procjenjuje da je u trenutku usvajanja
operativnih programa akcijskim planovima bilo obuhvaćeno najviše 199,8 milijardi eura od
ukupno 349,4 milijarde eura (57 %) ukupnog proračuna EU-a za akcijske planove EFRR-a,
KF-a i ESF-a (uključujući Inicijativu za zapošljavanje mladih) za razdoblje 2014. – 2020. Do
veljače 2017. taj se udio smanjio na najviše 27 %.
Slika 5. – Prosječno vrijeme (u danima) koje je bilo potrebno kako bi države članice ispunile
ex ante uvjete i kako bi Komisija potvrdila njihovo ispunjenje (za provedene akcijske
planove)
Opći ex ante uvjet

Tematski ex ante uvjet
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4. Javna nabava

Tematski uvjet 8.2. Samozapošljavanje

5. Državne potpore

Tematski uvjet 8.4. Aktivno i zdravo starenje (samo ESF)

0

200

400

600

800

1 000

Tematski uvjet 1.1. Istraživanje i inovacije
Tematski uvjet 10.1. Rano napuštanje školovanja
Tematski uvjet 4.2. Kogeneracija
Tematski uvjet 10.3. Cjeloživotno učenje
Tematski uvjet 10.4. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje
Tematski uvjet 2.2. Pristupne mreže nove generacije
Tematski uvjet 11.1 Administrativni kapaciteti
Tematski uvjet 4.1. Energetska učinkovitost
Tematski uvjet 7.1. Promet
Tematski uvjet 2.1. Digitalni rast
Tematski uvjet 7.2. Promet – željeznice
Tematski uvjet 3.1. MSP-ovi
Tematski uvjet 1.2. Infrastruktura za istraživanje i inovacije
Tematski uvjet 10.2. Visoko obrazovanje
Tematski uvjet 5.1. Procjena rizika
Tematski uvjet 9.3. Zdravlje
Tematski uvjet 8.5. Prilagodba radnika (samo ESF)
Tematski uvjet 7.3. Promet – drugi načini
Tematski uvjet 6.1. Okoliš – voda
Tematski uvjet 8.3. Ustanove tržišta rada
Tematski uvjet 8.1. Pristup zapošljavanju (samo ESF)
Tematski uvjet 6.2. Okoliš – otpad
Tematski uvjet 9.2. Strateška politika za uključivanje Roma

-100

100

300

Izvor: Sud, na temelju podataka koje je dostavio GU REGIO.

500

700

900

27

Pretjerano pozitivne i nedosljedne samoprocjene u ispitanim državama članicama u
pogledu ex ante uvjeta
Države članice smatrale su da su ex ante uvjeti koristan alat za samoprocjenu, no njihov
učinak na djelotvornost uporabe financijskih sredstava u području kohezije nije siguran
38. Ukupno gledajući, ispitane države članice smatrale su da su ex ante uvjeti koristan alat
za samoprocjenu s pomoću kojeg je utvrđen niz nedostataka. U nekim slučajevima također
su smatrale da su ti uvjeti potaknuli razvoj kapaciteta za strateško planiranje u zemlji. Ex ante
uvjetima povećana je svijest o prednostima i nedostatcima država članica, ali učinak tih
uvjeta na djelotvornu uporabu potpore EU-a u velikoj će mjeri ovisiti o predanosti država
članica i razini odgovornosti koju preuzmu.
39. Međutim, postojala su različita očekivanja u pogledu mogućeg učinka ex ante uvjeta. U
većini slučajeva predstavnici država članica nisu smatrali da će ispunjenje određenog ex ante
uvjeta automatski dovesti do djelotvornije provedbe kohezijske politike i boljih rezultata.
Kriteriji za procjenjivanje ispunjenja ex ante uvjeta često su generičke prirode i državama
članicama ostavljaju znatan prostor za tumačenje
40. Pregledom kriterija utvrđenih u Uredbi o zajedničkim odredbama s pomoću kojih se
procjenjuje jesu li ex ante uvjeti ispunjeni Sud je utvrdio da su ti uvjeti vrlo često generičke
prirode te stoga ostavljaju znatan prostor za tumačenje. Prije svega, oni se često ne odnose
na konkretne mjerljive ciljne vrijednosti, čak ni onda kada bi se takve ciljne vrijednosti mogle
izvesti iz postojećeg okvira politika EU-a.
41. Komisija je izdala detaljne smjernice s dodatnim potkriterijima u kojima se opisuju
njezina očekivanja za svaki kriterij koji proizlazi iz Uredbe o zajedničkim odredbama 23.
Međutim, odluka o uporabi tih smjernica prepuštena je državama članicama jer je Uredbom
o zajedničkim odredbama propisano da se pri procjenjivanju mogu primjenjivati samo

23

Europska komisija, „Internal Guidance on EACs for the ESI funds, Part I” (Interne smjernice o
ex ante uvjetima za ESI fondove, dio I., kolovoz 2014.) i „Guidance on EACs for the ESI funds,
Part II” (Smjernice o ex ante uvjetima za ESI fondove, dio II., 13. veljače 2014.).
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kriteriji iz te uredbe. Osim toga, u skladu s Uredbom o zajedničkim odredbama, Komisija je
pri procjeni primjerenosti mjera politike također morala uzeti u obzir nacionalne i regionalne
nadležnosti 24.
42. Primjerice, kriteriji utvrđeni u Uredbi o zajedničkim odredbama za tematske ex ante
uvjete 3.1. „promicanje poduzetništva” i 8.2. „samozapošljavanje, poduzetništvo i osnivanje
poduzeća” odnose se na mjere s ciljem skraćivanja vremena i smanjenja troškova osnivanja
poduzeća te dobivanja licencija i dozvola. Međutim, njima se ne obvezuje države članice na
postizanje odgovarajućih ciljnih vrijednosti koje su utvrđene u Aktu o malom poduzetništvu
za Europu 25 i koje je u svibnju 2011. preporučilo Vijeće za konkurentnost, a odnose se na
mogućnost osnivanja poduzeća u tri radna dana, smanjenje troškova osnivanja poduzeća na
iznos manji od 100 eura i skraćivanje vremena potrebnog za dobivanje licencija i dozvola na
razdoblje kraće od tri mjeseca. Umjesto toga, Uredbom o zajedničkim odredbama predlaže
se da se te ciljne vrijednosti trebaju uzeti u obzir, no ne moraju se nužno i postići. Analiza
koju je proveo Sud pokazuje da su u nedostatku posebnih ciljnih vrijednosti države članice u
načelu same odlučivale i procjenjivale jesu li ex ante uvjeti bili ispunjeni.
43. Prema navodima Komisije 2016. godine u 28 država članica EU-a u prosjeku su bila
potrebna 3,3 dana za pokretanje društva s ograničenom odgovornošću, a troškovi
registracije novoosnovanih poduzeća iznosili su 320 eura. Od 28 država članica njih 16 nije
ostvarilo ciljne vrijednosti povezane s troškovima pokretanja poduzeća (manje od 100 eura),
a njih 7 nije ostvarilo ciljne vrijednosti povezane s vremenom potrebnim za osnivanje
poduzeća 26.
44. Međutim, iako je devet država članica od njih 24 na koje se ex ante uvjet 3.1.
primjenjuje sveukupno usvojilo 13 akcijskih planova koji su povezani s tim uvjetom,
24

Uredba (EU) br. 1303/2013, članak 19. stavak 3.

25

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en

26

Europska komisija, GU GROW „Progress report on start-up procedures in 2016” (Izvješće o
napretku u postupku osnivanja poduzeća za 2016.)
(http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/advice-opportunities/start-upprocedures_en).
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procijenjeno je da su do veljače 2017. provedeni akcijski planovi za njih sedam (vidi sliku 3.).
Nadalje, države članice smatrale su da je taj ex ante uvjet ispunjen u više od 70 % slučajeva
(vidi sliku 2.).
45. Sud također napominje da je Komisija prvotno predložila da se za ex ante uvjet
3.1. „promicanje poduzetništva” i ex ante uvjet 8.2. „samozapošljavanje” moraju ostvariti
posebne ciljne vrijednosti 27. Međutim, tijekom trostranih pregovora o zakonodavnom
paketu odlučeno je da te ciljne vrijednosti neće biti obuhvaćene Uredbom o zajedničkim
odredbama. To je dovelo do situacije u kojoj je procjena jesu li ex ante uvjeti ispunjeni ili ne
u osnovi prepuštena prosudbi država članica, pri čemu je Komisija raspolagala samo
ograničenim sredstvima za osporavanje njihove samoprocjene.
Države članice nedosljedno su procjenjivale jesu li ispunjeni ex ante uvjeti
46. Bilo je i slučajeva u kojima su države članice pogrešno protumačile Uredbu o
zajedničkim odredbama, a u nekim drugim slučajevima nedosljedno procijenile jesu li ex ante
uvjeti ispunjeni. U tim slučajevima Komisija nije ustrajala na točnoj procjeni.
47. Primjerice, to je bio slučaj za ex ante uvjet 8.1. „kapacitet država članica za pružanje
usluga prilagođenih predmetnom pojedincu te aktivnih i preventivnih mjera na tržištu rada” i
ex ante uvjet 8.3. u vezi s radnjama koje se poduzimaju s ciljem uspostave takvih usluga.
Kriteriji za procjenjivanje na kojima se temelje ta dva ex ante uvjeta zapravo su međusobno
isključivi jer je ex ante uvjet 8.3. neispunjeni ex ante uvjet 8.1. (vidi sliku 6.).

27

COM(2011) 615 final, 6. listopada 2011. „Proposal for a CPR” (Prijedlog Uredbe o zajedničkim
odredbama).
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Slika 6. – Primjer međusobno isključivih kriterija za procjenjivanje – ex ante uvjeti 8.1.
i 8.3. u vezi s politikama zapošljavanja

Kriteriji za ispunjenje

Ex ante uvjet 8.1. – Osmišljene su politike
aktivnog tržišta rada i provode se u
skladu sa smjernicama za zapošljavanje

Ex ante uvjet 8.3. – Ustanove tržišta rada
osuvremenjene su i ojačane u skladu sa
smjernicama za zapošljavanje

Službe za zapošljavanje mogu pružiti i doista
pružaju:

Mjere u svrhu reforme službi za zapošljavanje u
svrhu osposobljavanja za pružanje:

 usluge prilagođene predmetnom pojedincu
te aktivne i preventivne mjere na tržištu rada
u ranoj fazi koje su dostupne svim
nezaposlenim osobama, ali su pritom
usmjerene na osobe koje su najizloženije
riziku od društvene isključenosti, uključujući
osobe iz marginaliziranih zajednica

 usluga prilagođenih predmetnom pojedincu
te aktivne i preventivne mjere na tržištu rada
u ranoj fazi koje su dostupne svim
nezaposlenim osobama, ali su pritom
usmjerene na osobe koje su najizloženije
riziku od društvene isključenosti, uključujući
osobe iz marginaliziranih zajednica

 sveobuhvatne i transparentne informacije o
novim slobodnim radnim mjestima i
mogućnostima zapošljavanja, uzimajući pri
tome u obzir promjenjivost potreba na
tržištu rada.

 sveobuhvatnih i transparentnih informacija o
novim slobodnim radnim mjestima i
mogućnostima zapošljavanja, uzimajući pri
tome u obzir promjenjivost potreba na
tržištu rada.

Službe za zapošljavanje uspostavile su formalne
ili neformalne mehanizme suradnje s
relevantnim dionicima.

U okviru reforme službi za zapošljavanje stvarat
će se formalne ili neformalne mreže suradnje s
relevantnim dionicima.

Izvor: Sud na temelju Priloga XI. Uredbi o zajedničkim odredbama.

48. Države članice stoga ne mogu procijeniti kriterije za ex ante uvjet 8.1. „kapacitet država
članica za pružanje usluga prilagođenih predmetnom pojedincu te aktivnih i preventivnih
mjera na tržištu rada” ispunjenima i istodobno poduzimati mjere za razvoj kapaciteta za
pružanje takvih usluga, kako se zahtijeva ex ante uvjetom 8.3. Međutim, iz
analize 14 operativnih programa koju je proveo Sud vidljivo je da su od pet ispitanih država
članica njih dvije (Poljska i Hrvatska 28) procijenile da su kriteriji za ex ante uvjet 8.1.
ispunjeni, no svejedno su dodijelile financijska sredstva EU-a modernizaciji službi za
zapošljavanje. U slučaju poljskog operativnog programa Sud je također utvrdio da su
nacionalna tijela procjenjivala ta dva ex ante uvjeta zajedno i zaključila da su oba ispunjena.

28

Hrvatski nacionalni operativni program ESF-a „Učinkoviti ljudski potencijali” i poljski operativni
program ESF-a „Znanje, obrazovanje i rast”.
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49. Sud također smatra dobrom praksom proaktivnu podršku koju je Komisija pružila
državama članicama u pogledu razvijanja strategija koje su potrebne za ispunjavanje
određenog ex ante uvjeta. U okviru 1. naveden je jedan takav primjer.
Okvir 1. – Podrška Komisije u vezi s ex ante uvjetom 1.1. o „strategijama za pametnu
specijalizaciju”
Države članice koje su dodijelile sredstva za tematski cilj 1. „Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i
inovacija” trebaju uspostaviti strategiju za pametnu specijalizaciju (RIS3) o tome kako ojačati svoje
nacionalne ili regionalne konkurentne prednosti i potencijal za izvrsnost. Financijska potpora u okviru
tematskog cilja 1. treba se pružati u svrhu promicanja istraživanja i inovacija u područjima pametne
specijalizacije s potencijalom za rast.
U nekoliko slučajeva te su strategije osmišljene uz pomoć Komisije. Primjerice, Komisija je zaposlila
stručnjake za procjenu irske i hrvatske nacionalne strategije RIS3 te za razvoj regionalne
strategije RIS3 španjolskog regionalnog operativnog programa za Andaluziju. Osim toga, Komisija je
poticala države članice na sudjelovanje u istorazinskom ocjenjivanju. Poljska, Rumunjska i Irska
sudjelovale su u nacionalnim radionicama za istorazinsko ocjenjivanje koje su u srpnju 2014. u
Dublinu održali Zajednički istraživački centar Komisije i irska tijela. U kolovozu 2014. Odbor za
Europski istraživački prostor i inovacije obavio je istorazinsko ocjenjivanje španjolskog sustava za
istraživanje i inovacije.
Komisija je također poticala uključivanje vanjskih dionika u razvoj strategije RIS3 te u utvrđivanje
geografskih područja specijalizacije. Nadalje, Komisija je ustrajala na jamčenju toga da, kad je riječ o
utvrđivanju i pokušajima ostvarivanja potencijalnih poslovnih mogućnosti, strategijama bude
predviđena dostatna razina interakcije i suradnje među upravljačkim tijelima, poduzećima i
akademskim zajednicama.

Ex ante uvjeti nisu dostatno usklađeni s europskim semestrom i s informacijama drugih
službi Komisije
50. Pri procjeni ex ante uvjeta nadležna glavna uprava treba uzeti u obzir i znanje stečeno u
drugim kontekstima, kao što je europski semestar, informacije koje su prikupile druge glavne
uprave ili informacije koje je prikupila vlastitim aktivnostima praćenja.
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Procjena ex ante uvjeta koju je obavila Komisija nije u skladu s analizom u izvješćima za
pojedine zemlje u okviru europskog semestra
51. U okviru europskog semestra Komisija objavljuje izvješća za pojedine zemlje i daje
posebne preporuke za svaku državu članicu. U tim izvješćima za pojedine zemlje iznosi se
godišnja analiza gospodarskih i društvenih izazova u svim državama članicama EU-a.
52. Međutim, pri procjenjivanju dosljednosti i prikladnosti informacija o ex ante uvjetima
koje su dostavile države članice Komisija nije uvijek uzimala u obzir znanje o strukturnim
pitanjima u državama članicama koje je prikupljeno u kontekstu europskog semestra. U
kolovozu 2014. Komisija je donijela interne smjernice o ex ante uvjetima za europske
strukturne i investicijske fondove 29. Međutim, tim smjernicama nije obuhvaćeno pitanje
kako zajamčiti usklađenu procjenu ex ante uvjeta u odnosu na europski semestar.
53. Primjerice, analizom koju je proveo Sud utvrđeno je da su od pet ispitanih država članica
njih tri (Poljska, Hrvatska i Španjolska) smatrale da je ex ante uvjet 8.1. „kapacitet država
članica za pružanje usluga prilagođenih predmetnom pojedincu te aktivnih i preventivnih
mjera na tržištu rada” 30 bio ispunjen. Komisija je prihvatila tu procjenu iako je u svojim
naknadnim izvješćima za pojedine zemlje navela znatne nedostatke povezane s tim
kriterijima (vidi okvir 2.).

29

Europska komisija, „Internal Guidance on EACs for the ESI funds, Part I” (Interne smjernice o
ex ante uvjetima za ESI fondove, dio I.), verzija 2.0., 29. kolovoza 2014.

30

Uredba (EU) br. 1303/2013., Prilog XI., ex ante uvjet 8.1., kriteriji: službe za zapošljavanje
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Okvir 2. – Nedosljednosti između ex ante uvjeta i izvješća za pojedine zemlje u vezi s procjenom
jesu li države članice provele politiku aktivnog tržišta rada – primjeri Poljske, Španjolske i Hrvatske
Kad je riječ o Poljskoj, u izvješću za pojedine zemlje koje je Komisija objavila za 2015. godinu
utvrđeno je da je zbog nedostatka sredstava, neučinkovitog djelovanja, nedovoljnog praćenja,
nedostatne usklađenosti fragmentiranog sustava te nedostatka stručnog osoblja problem i dalje
prisutan te da se poljska javna služba za zapošljavanje ne bavi na prikladan način pitanjima
povezanima s uspješnošću tržišta rada 31.
Kad je riječ o Hrvatskoj, u izvješću za pojedine zemlje objavljenom za 2015. godinu utvrđeno je da
hrvatska javna služba za zapošljavanje ne raspolaže dovoljnim administrativnim kapacitetima i da se
poslovnim procesima onemogućuje njezin kapacitet za poboljšanje djelotvornosti mjera politike u
području aktivnog tržišta rada i za pružanje pomoći skupinama koje su najranjivije na tržištu rada.
Kad je riječ o Španjolskoj, u izvješću za pojedine zemlje za 2015. godinu utvrđeno je da španjolska
javna služba za zapošljavanje raspolaže ograničenim kapacitetima za pružanje djelotvornog i
individualiziranog savjetovanja te da nisu poduzete posebne mjere s ciljem povećanja pružanja
pomoći, posebno za osobe udaljenije od tržišta rada 32. U preporukama za pojedine zemlje za 2014.
i 2015. 33 već je bilo utvrđeno da je predmetna država članica ostvarila ograničen napredak u pogledu
ubrzanja modernizacije javne službe za zapošljavanje te da je nacionalnim tijelima u obje navedene
godine preporučeno poduzimanje koraka za povećanje kvalitete i djelotvornosti pomoći i
savjetovanja pri potrazi za poslom.

54. Nadalje, Komisija je u svojoj komunikaciji o Godišnjem pregledu rasta za 2017.
primijetila da „mnoge države članice nisu dovršile strukturne reforme, a provedba preporuka
po državama članicama prečesto je nepotpuna. Osuvremenjivanje tržišta proizvoda, usluga i
rada i dalje je prioritet u mnogim državama članicama.” 34

31

SWD(2015) 40 final, 26.2.2015.

32

SWD(2016) 78 final, 26.2.2016.

33

Preporuka Vijeća (2015/C 272/13) od 14. srpnja 2015. o Nacionalnom programu reformi
Španjolske za 2015. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Španjolske za 2015.
(SL C 272, 18.8.2015., str. 46.).

34

COM(2016) 725 final, 16.11.2016., str. 3.
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Samoprocjene o ispunjenju uvjeta za državne potpore koje su napravile države članice nisu
usklađene s redovitim praćenjem koje provodi GU za tržišno natjecanje
55. Sud je u jednom drugom tematskom izvješću 35 utvrdio da je u nekim državama
članicama koje su ispunile opći ex ante uvjet 5. „državne potpore” razina usklađenosti s
pravilima o državnim potporama bila manja nego u onima koje nisu ispunile taj uvjet.
Međutim, Komisija nije osporila samoprocjenu tih država članica.
Komisija nije osporila samoprocjene država članica u vezi sa statusom sustava za praćenje
iako joj je bilo poznato da je došlo do znatnih kašnjenja
56. Obveze za sustave pokazatelja rezultata kojima se prati napredak u ostvarivanju
rezultata operativnih programa, uključujući mehanizme za prikupljanje podataka, utvrđene
su općim ex ante uvjetom 7. „statistički sustavi i pokazatelji rezultata” (vidi prilog I.).
Uredbom o zajedničkim odredbama također se propisuje da upravljačka tijela trebaju
uspostaviti sustav evidencije i pohranjivanja podataka o svim operacijama koje su potrebne
za praćenje, evaluaciju, financijsko upravljanje, provjeru i reviziju, uključujući podatke koji se
odnose na pokazatelje i ključne etape 36. Komisija ispunjenje te obveze tumači na temelju
postojanja ili nepostojanja računalnog sustava 37. Sud je utvrdio da države članice nisu
dosljedne u procjenjivanju općeg ex ante uvjeta 7. u svojim operativnim programima,
konkretno u pogledu potrebe da se sustavom evidentiraju i pohranjuju podatci u računalnom
obliku kako bi se ispunio taj opći ex ante uvjet (vidi okvir 3.).

35

Tematsko izvješće br. 24/2016 „Potrebno je ulagati veće napore za podizanje razine
osviještenosti o pravilima o državnim potporama u kohezijskoj politici i za osiguravanje
usklađenosti s njima”, odlomak 105. (http://eca.europa.eu).

36

Uredba (EU) br. 1303/2013, članak 125 stavak 2. točka (d), Delegirana uredba Komisije (EU)
br. 480/2014 оd 3. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013, članak 24. i Prilog III.
(SL L 138, 13.5.2014., str. 5.).

37

Europska komisija, „Guidance on Ex Ante Conditionalities for the European Structural and
Investment Funds, Part II” (Smjernice o ex ante uvjetima za europske strukturne i investicijske
fondove, dio II.), od 13. veljače 2014. i „FAQ on ex ante conditionalities relating to statistics”
(Česta pitanja o ex ante uvjetima povezana sa statistikom)
(http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/).
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Okvir 3. – Opći ex ante uvjet 7. nije ispunjen zbog toga što sustavi za evidenciju i pohranjivanje
podataka za operativne programe u Rumunjskoj nisu u funkciji
Rumunjska tijela smatrala su da u trenutku usvajanja sporazuma o partnerstvu i operativnih
programa kriterij općeg ex ante uvjeta 7. „mehanizmi za pravodobno prikupljanje i objedinjavanje
statističkih podataka” nije bio uspostavljen. Stoga je procijenjeno da opći ex ante uvjet 7. nije
ispunjen. Glavni razlog tome bila je nemogućnost sustava IT-a da ispuni zahtjeve iz članka 125.
Uredbe o zajedničkim odredbama, tj. da se sve informacije o pokazateljima koji su propisani
donesenim uredbama evidentiraju i pohranjuju u računalnom obliku. Rumunjska tijela otad izvješćuju
Komisiju svakoga mjeseca o razvoju svojeg sustava IT-a.

57. Ovaj opći ex ante uvjet primjenjiv je na sve države članice i sve operativne programe. U
trenutku usvajanja operativnih programa otprilike jedna trećina njih (126 od 387) nije
ispunjavala taj uvjet u 19 država članica od njih 28. Podatci Komisije o praćenju pokazali su
da do veljače 2017. još oko 20 % svih operativnih programa nije ispunjavalo tu obvezu. Do
sredine rujna 2017. taj je opći ex ante uvjet ostao neispunjen za tek 13 operativnih
programa.
58. Od 14 operativnih programa nad kojima je Sud proveo reviziju ex ante uvjeti ispunjeni
su u okviru njih deset, a u okviru preostalih četiriju programa ispunjeni su tek djelomično.
Međutim, do kraja 2016. u okviru 12 od tih 14 operativnih programa nije bio uspostavljen
potpuno operativan sustav IT-a za pokazatelje i ključne etape. Bez takvog sustava IT-a, kako
se zahtijeva člankom 125. stavkom 2. točkom (d) Uredbe o zajedničkim odredbama, nije
moguće na isplativ način pratiti provedbu operativnog programa.
59. Iz tih je primjera također vidljivo da ispunjenje ex ante uvjeta ne znači nužno i bolju
uspješnost na terenu te je upitno hoće li trenutačni pristup uporabi ex ante uvjeta biti
djelotvoran u postizanju bolje uporabe financijskih sredstava u području kohezije.
Komisija nije obustavljala plaćanja u slučaju neprovedbe akcijskih planova
60. Uredbom o zajedničkim odredbama Komisiji se pruža mogućnost da obustavi sva
međuplaćanja ili njihov dio ako države članice ne uspiju provesti mjere potrebne za
ispunjenje primjenjivih ex ante uvjeta.
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61. Komisija je odlučila ne uvesti obustave plaćanja za operativne programe unatoč činjenici
da velik broj akcijskih planova nije bio proveden te da mnogi ex ante uvjeti nisu bili ispunjeni.
Istodobno je 13 država članica (Cipar, Češka Republika, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija,
Latvija, Malta, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija i Španjolska) uvelo vlastite obustave u
vezi s određenim prioritetima ulaganja u okviru 78 operativnih programa.
62. Sud je procijenio da su tim obustavama koje su države članice same uvele bile
obuhvaćene oko 2,3 milijarde eura sredstava ESF-a i oko 4,7 milijardi eura sredstava EFRR-a i
KF-a. To čini 2 % ukupnih financijskih sredstava EU-a za EFRR, KF i ESF u razdoblju 2014. –
2020., tj. 3,5 % ukupnih financijskih sredstava EU-a koja su prvotno bila obuhvaćena
akcijskim planovima.
U Uredbi o zajedničkim odredbama nema odredbe u vezi s provedbom ili
praćenjem/evaluacijom ex ante uvjeta nakon 2016.
63. Države članice trebaju uložiti dodatne napore u provedbu akcijskih planova za
operativne programe za koje do kraja 2016. ex ante uvjeti još nisu bili ispunjeni, a Komisija
treba uložiti dodatne napore u usmjeravanje, praćenje i potvrđivanje ispunjenja ex ante
uvjeta.
64. Međutim, u Uredbi o zajedničkim odredbama ne postoji odredba kojom se države
članice obvezuje na praćenje provedbe ex ante uvjeta i izvješćivanje o njima nakon 2016.
Osim toga, ni Komisiji nije propisana odgovornost u tom pogledu. Sud također napominje da
Komisija ne može uvesti nikakve financijske ispravke za neispunjenje ex ante uvjeta. Učinak
ex ante uvjeta stoga će u velikoj mjeri ovisiti o odgovornosti i predanosti država članica u
pogledu daljnje primjene tih uvjeta te naporima koji će se nakon 2016. ulagati u njihovo
ispunjenje.
65. Sud je također primijetio da se Uredbom o zajedničkim odredbama ne propisuje obveza
praćenja ili evaluacije učinka ex ante uvjeta na djelotvornu uporabu financijskih sredstava u
području kohezije i postizanje boljih rezultata.
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Pričuvom za uspješnost ne pruža se mnogo poticaja za bolju usmjerenost operativnih
programa na rezultate i nije vjerojatno da će ona dovesti do znatne preraspodjele
financijskih sredstava u području kohezije na uspješnije programe
66. Okvirom uspješnosti i pričuvom za uspješnost trebao bi se pružiti djelotvoran poticaj za
postizanje planiranih ostvarenja i rezultata te, po potrebi, omogućavanje preraspodjele
sredstava EU-a kako bi se financijska sredstva u području kohezije upotrebljavala na
djelotvorniji način.
67. Sud je procijenio
-

je li zakonska obveza kojom se propisuje izdvajanje određenog dijela financijskih
sredstava EU-a za pričuvu za uspješnost ispunjena za EFRR, KF i ESF u cjelini (u visini od
6 %) te za svaki od 14 ispitanih operativnih programa (u visini od 5 % do 7 % po
prioritetnoj osi)

-

jesu li uvjeti za konačnu dodjelu pričuve 2019. godine dovoljno zahtjevni i mogu li se
obustave plaćanja i financijski ispravci djelotvorno upotrebljavati za sankcioniranje
nedovoljne uspješnosti te

-

jesu li pokazatelji uspješnosti na kojima se temelji odluka o konačnoj dodjeli pričuve za
uspješnost pouzdani te, uzevši u obzir dodatne dokaze koje su na zahtjev pružila
nadležna nacionalna tijela, jesu li u 14 ispitanih operativnih programa ispunjene
zakonske obveze u pogledu ključnih etapa i ciljnih vrijednosti za pokazatelje obuhvaćene
okvirima uspješnosti u sklopu tematskog cilja 1. i tematskog cilja 8.

Postignuta je zakonska ciljna vrijednost od 6 % za pričuvu za uspješnost u okviru EFRR-a,
KF-a i ESF-a
68. Od 391 operativnog programa pričuva za uspješnost utvrđena je u okviru njih 299
(76 %). Analiza koju je proveo Sud potvrdila je da su za razdoblje 2014. – 2020. države članice
u okviru svojih operativnih programa za pričuve za uspješnost dodijelile oko 20 milijardi eura
od ukupno 335 milijardi eura sredstava EU-a.
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69. To čini 6 % ukupnih sredstava dodijeljenih EFRR-u, KF-u i ESF-u u okviru cilja „Ulaganje
za rast i radna mjesta”, ne uključujući resurse propisane Uredbom o zajedničkim
odredbama 38.
Okvir uspješnosti i pričuva za uspješnost obvezni su i primjenjuju se u okviru većine
prioritetnih osi
70. Za razliku od prethodnih programskih razdoblja obvezna pričuva za uspješnost ponovno
je uvedena za programsko razdoblje 2014. – 2020. i mora se primjenjivati u okviru većine
prioritetnih osi (osim onih za tehničku pomoć, programe Inicijative za zapošljavanje mladih i
Inicijative za MSP-ove). Nadalje, mehanizmi za njezinu dodjelu jasni su od samog početka.
Kriteriji, odnosno pokazatelji za njezinu dodjelu utvrđeni su unaprijed i proizlaze iz logike
intervencije programa. Riječ je o pozitivnoj promjeni. Međutim, Sud je istodobno primijetio
da su pokazatelji o kojima ovisi konačna dodjela pričuve i dalje u velikoj mjeri usmjereni na
uložena sredstva i ostvarenja. Time se na jamče bolji rezultati.
Okvir uspješnosti i dalje je usmjeren na potrošnju i ostvarenja
71. Države članice mogu prikazati napredak u provedbi programa s pomoću ključnih etapa i
ciljnih vrijednosti za tri vrste pokazatelja: financijske pokazatelje, pokazatelje ostvarenja i
pokazatelje rezultata. Oni se mogu nadopuniti ključnim koracima u provedbi za mjerenje
onih projekata koji su u tijeku ili s čijom se provedbom planira započeti, ali za koje je malo
vjerojatno da će do prosinca 2018. biti postignuta bilo kakva ostvarenja. Sveukupno, ti
pokazatelji moraju biti reprezentativni za mjere u okviru prioritetne osi. To znači da trebaju
obuhvaćati najmanje polovicu dodijeljenih financijskih sredstava u okviru predmetne
prioritetne osi 39.
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Uredba (EU) br. 1303/2013, članak 20.

39

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/2014, članak 5. stavak 1.
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U okviru uspješnosti gotovo da nema pokazatelja rezultata
72. Ukupno gledajući, okvir uspješnosti za razdoblje 2014. – 2020. nije znatno usmjereniji na
rezultate u usporedbi sa sličnim mehanizmima iz prethodnog razdoblja 40. Sud je zapravo
utvrdio da je Komisija čak preporučila da se pokazatelji rezultata za EFRR/KF ne
upotrebljavaju uzevši u obzir da se oni trebaju ostvariti u dugoročnijem smislu i da na njih
mogu u velikoj mjeri utjecati vanjski čimbenici 41. Isto tako, kada je riječ o ESF-u, države
članice gotovo i da nisu upotrebljavale pokazatelje rezultata u svojim okvirima uspješnosti
unatoč tome što se u pokazateljima rezultata u okviru ESF-a odražavaju neposredni ishodi
projekata.
73. U okviru operativnih programa mora postojati okvir uspješnosti za svaku prioritetnu os,
podijeljen po kategoriji regije, gdje je to primjenjivo 42. S ciljem dobivanja pregleda vrsta
pokazatelja i povezanih uvjeta izvješćivanja Sud je stoga analizirao i uvjete izvješćivanja za
pokazatelje koji su odabrani za svaku prioritetnu os, u relevantnim slučajevima prema
kategoriji regije, za sve operativne programe u okviru EFRR-a, KF-a i ESF-a koji su usvojeni za
programsko razdoblje 2014. – 2020. 43 Tom analizom nisu obuhvaćeni pokazatelji iz okvira
uspješnosti koji nisu povezani s pričuvom za uspješnost.
74. Na slici 7. prikazano je da veliku većinu pokazatelja koji se upotrebljavaju u okviru
uspješnosti u području kohezijske politike čine pokazatelji ostvarenja (57,1 %), pokazatelji
ključnih koraka u provedbi (9,2 %) i financijski pokazatelji (33,4 %). Oni zajedno čine 99,7 %
svih prijavljenih pokazatelja koji se upotrebljavaju u okviru uspješnosti različitih prioritetnih
osi. Pokazatelji rezultata upotrebljavaju se u neznatnoj mjeri (0,3 %).

40

Tematsko izvješće br. 20/2014, odlomci 26. te 44. – 46., godišnje izvješće za financijsku
godinu 2013., poglavlje 10.

41

Europska komisija, „Guidance fiche on performance framework review and reserve in 2014. –
2020.” (Smjernice za pregled okvira uspješnosti i pričuve za uspješnost u razdoblju 2014. –
2020.), 1. izdanje, 9. travnja 2013., str. 5.
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Provedbena uredba Komisije (EU) br. 288/2014 оd 25. veljače 2014. o utvrđivanju pravila u
skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013, Prilog I. (SL L 87, 22.3.2014., str. 1.).
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Tematsko izvješće br. 2/2017, odlomci 88. – 91.
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Slika 7. – Okvir uspješnosti operativnih programa EFRR-a, KF-a i ESF-a za razdoblje 2014. –
2020.: udio vrsta pokazatelja upotrijebljenih po fondovima
100%

0,0%

0,1%

0,5%

0,3%

90%
80%
48,4%

Vrste pokazatelja (%)

70%

53,9%
64,2%

57,1%

60%
50%
40%

21,9%

13,3%
0,2%

9,2%

30%
20%
29,8%

32,8%

35,1%

33,4%

Rezultat
Ostvarenje

10%

Ključni korak u provedbi

0%
KF

EFRR

ESF

Kohezija

Financijski

Izvor: Sud, na temelju podataka iz računalne aplikacije Komisije Infoview.

Ključni koraci u provedbi, s pomoću kojih se procjenjuje može li se započeti s provedbom
programa, glavni su pokazatelj za otprilike jednu petinu fondova EU-a
75. Ključni koraci u provedbi upotrebljavaju se samo za EFRR i KF uzimajući u obzir da se, za
razliku od ESF-a, pokazateljima ostvarenja mjere intervencije koje su provedene u
potpunosti 44. Ključni koraci u provedbi utvrđeni su u programima 22 države članice, odnosno
za približno jednu petinu svih prioritetnih osi s okvirom uspješnosti. Ti ključni koraci u
provedbi, uz financijske pokazatelje, jedini su pokazatelji na temelju kojih je moguća konačna
dodjela otprilike jedne petine ukupnih financijskih sredstava EU-a obuhvaćenih pričuvom za
uspješnost. U tim slučajevima, konačnom dodjelom pričuve za uspješnost u načelu će se
nagraditi sposobnost za početak provedbe programa, a ne sama uspješnost intervencija.
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Tematsko izvješće br. 2/2017, odlomci 102. – 109. i tablica 4.
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76. To upućuje da su pokazatelji obuhvaćeni okvirom uspješnosti za razdoblje 2014. – 2020.
i dalje usmjereni na potrošnju (financijski pokazatelji) i provedbu (pokazatelji ostvarenja). Za
velik dio sredstava EU-a tim se pokazateljima procjenjuje isključivo je li se započelo s
provedbom programa i ne pružaju se informacije o ostvarenjima ili rezultatima (ključni koraci
u provedbi). U tematskom izvješću Suda u kojemu se ispituje izrada programa za ruralni
razvoj za razdoblje 2014. – 2020. Sud je utvrdio da je pričuva za uspješnost u području
ruralnog razvoja također usmjerena na uložena sredstva 45.
Ključne etape i ciljne vrijednosti nisu potkrijepljene u svim slučajevima
77. Sud je također ispitao uspostavu okvira uspješnosti za 35 prioritetnih osi iz predmetnih
14 operativnih programa. Sud je utvrdio da su ključne etape i ciljne vrijednosti za pokazatelje
uspješnosti dosljedne s obzirom na prirodu i svojstva specifičnih ciljeva prioritetne osi te da
su, u velikoj većini slučajeva, relevantne i čine znatan udio aktivnosti koje su razvijene u
okviru određene prioritetne osi (tj. čine više od polovice financijskih sredstava dodijeljenih
određenoj prioritetnoj osi).
78. Kad je riječ o postavljenim ciljnim vrijednostima, zaključci Suda nisu toliko ujednačeni.
Općenito gledajući, upravljačka tijela opravdavala su ih pozivanjem na prošle ili postojeće
intervencije ili, u slučajevima u kojima empirijske vrijednosti nisu bile dostupne, procjenama.
79. Za otprilike jednu četvrtinu pokazatelja obuhvaćenih okvirom uspješnosti operativnih
programa nad kojima je obavljena revizija (28 %) Sud nije mogao donijeti zaključak o točnosti
navedene vrijednosti, ili zbog nemogućnosti provjere metodologije izračuna ili zbog
nepostojanja detaljnih objašnjenja jediničnih troškova ili pretpostavki od kojih se polazilo.
Sud također smatra da 18 % preostalih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti nije realistično i/ili
ostvarivo jer su ili netočno izračunane ili se smatraju manjima nego što u stvarnosti jesu
(vidi prilog III.). U okviru 4. navode se primjeri nepotkrijepljenih pretpostavki.

45

Tematsko izvješće br. 16/2017, odlomci 55. – 59.
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Okvir 4. – Primjeri vrijednosti koje nije bilo moguće provjeriti za dva operativna programa u
Španjolskoj („Pametan rast” i „EFRR u Andaluziji”).
Za dva ispitana operativna programa u okviru EFRR-a u Španjolskoj nije bilo moguće potvrditi ciljne
vrijednosti i ključne etape za okvire uspješnosti u vezi s tematskim ciljem 1. Španjolska tijela navela su
metodologiju koja je primijenjena za procjenjivanje vrijednosti, no nisu pružila podatke kojima bi se
omogućila provjera vrijednosti utvrđenih u usvojenim operativnim programima. Sličan je problem
iznesen u izvješćima o ex ante evaluaciji odgovarajućih operativnih programa, pri čemu se navodi da
46

je za potvrđivanje okvira uspješnosti bilo potrebno više informacija .

80. Kad se sve uzme u obzir, od 128 ispitanih slučajeva u njih otprilike 46 % ostaje upitno
jesu li ključne etape i/ili ciljne vrijednosti koje su utvrđene za oslobađanje pričuve za
uspješnost realistične i ostvarive (vidi prilog III.).
Konačna dodjela pričuve za uspješnost moguća je čak i ako se do 2018. godine vrijednosti
ključnih etapa ne postignu u potpunosti
81. Konačna dodjela pričuve za uspješnost moguća je tek nakon postizanja ključnih etapa
koje su utvrđene okvirom uspješnosti operativnih programa 47. U svakom od 14 ispitanih
operativnih programa bile su utvrđene najmanje dvije ključne etape.
82. Međutim, Sud je primijetio da je konačna dodjela pričuve za uspješnost moguća čak i
ako se do prosinca 2018. ciljne vrijednosti ključnih etapa ne postignu u potpunosti. Ako je
riječ
-

o dva pokazatelja, smatra se da su ključne etape postignute 48 ako je u okviru oba
pokazatelja ostvareno barem 85 % vrijednosti njihovih ključnih etapa

46

Str. 205. izvješća o ex ante evaluaciji operativnog programa „Pametan rast” i str. 93. izvješća o
ex ante evaluaciji operativnog programa „EFRR u Andaluziji”.

47

Uredba (EU) br. 1303/2013, članak 22. stavak 3.

48

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/2014, članak 6. stavak 2.
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-

o više od dva pokazatelja, u okviru jednog od njih može se ostvariti samo 75 % njegove
vrijednosti ključne etape, dok se u okviru preostalih pokazatelja mora ostvariti 85 %. To
vrijedi za 60 % prioritetnih osi s utvrđenim okvirima uspješnosti.

Pregled uspješnosti u najboljem slučaju može dovesti do preraspodjele unutar iste države
članice
83. Ako pokazatelji ne dostignu predviđene minimalne vrijednosti ključnih etapa, pregled
uspješnosti dovest će do preraspodjele pričuve za uspješnost na prioritete u okviru kojih su
vrijednosti ključnih etapa dostignute i/ili do obustave plaćanja u slučaju ozbiljnog propusta u
postizanju vrijednosti ključnih etapa.
84. U prilogu IV. nalazi se pregled detaljnih pravila koja se primjenjuju na procjenjivanje
ključnih etapa i ciljnih vrijednosti.
85. Preraspodjela pričuve za uspješnost izvodi se na nacionalnoj razini: financijska sredstva
mogu se preraspodijeliti na prioritetne osi istog operativnog programa ili na prioritetne osi
drugih operativnih programa iste države članice. Iz tog razloga ne postoji rizik da države
članice ostanu bez financijskih sredstava EU-a. U prijašnjim izvješćima Sud je već naveo da
države članice imaju problema u postizanje dobrih kvalitativnih rezultata u okviru programa
za koje su financijska sredstva unaprijed dodijeljena 49.
86. Uz uvjet da to odobri Komisija, državama članicama također je omogućena fleksibilnost
pri donošenju odluke o načinu na koji će se preraspodjela provesti: primjerice Poljska je u
svojem sporazumu o partnerstvu navela da će se pričuva za uspješnost u vrijednosti od oko
5 milijardi eura preraspodjeljivati na temelju nacionalnog natjecanja među operativnim
programima (vidi okvir 5.).

49

Godišnje izvješće za 2012. godinu, odlomak 10.4.; godišnje izvješće za 2014. godinu,
odlomak 3.57.
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Okvir 5. – Preraspodjela financijskih sredstava iz pričuve za uspješnost – primjer sustava natjecanja
u Poljskoj
Ako prioriteti ne postignu svoje ključne etape, sredstva poljske pričuve za uspješnost bit će
prikupljena u nacionalnu pričuvu sredstava koja se preraspodjeljuje na uspješne prioritete u slučaju
da zadovoljavaju sljedeće kriterije: i) usklađenost s relevantnim uredbama EU-a (npr. sa zahtjevima
tematske koncentracije 50) i ii) povećana dodjela financijskih sredstava opravdana je
izvješćima/evaluacijama koji se odnose na provedbu, promjene u društveno-gospodarskoj situaciji te
administrativne kapacitete i kapacitete iskorištavanja sredstava. Preraspodjela sredstava nije
ograničena na prioritete istog operativnog programa, pa se sredstva, ako prioriteti zadovoljavaju oba
niza kriterija, mogu preraspodjeljivati i na prioritete drugih operativnih programa. Međutim, prvo će
se razmotriti mogućnost da dodijeljena sredstva ostanu o okviru predmetnog programa.

Na obustave plaćanja i financijske ispravke u slučaju nedovoljne uspješnosti primjenjuju se
ograničavajući uvjeti
Obustave plaćanja tijekom provedbe programa
87. Obustave mogu biti uvedene u slučajevima u kojima pokazatelji obuhvaćeni okvirom
uspješnosti nisu postigli najmanje 65 % vrijednosti ključnih etapa. Nadalje, nedovoljna
uspješnost mora biti posljedica jasno utvrđenih nedostataka u provedbi. Obustava bi se
trebala ukinuti čim država članica poduzme potrebne korektivne mjere 51.
88. Osim toga, ako postoje znatne promjene u gospodarskim i okolišnim uvjetima te
uvjetima tržišta rada u državi članici ili regiji, država članica ima mogućnost preispitivanja
vrijednosti utvrđene za ključnu etapu 52. Sud je u jednom od prethodnih tematskih izvješća
već utvrdio da su se države članice tijekom razdoblja 2007. – 2013. koristile tom mogućnošću

50

Tematsko izvješće br. 2/2017, okvir 1.

51

Uredba (EU) br. 1303/2013, članak 142. stavak 1. točka (f).

52

Uredba (EU) br. 1303/2013, Prilog II.
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kako bi netom prije zaključenja razdoblja smanjile svoje ciljne vrijednosti i uskladile ih sa
stvarnim ishodom 53.
89. Sud također napominje da propust u postizanju ključnih etapa za pokazatelje rezultata
ne može dovesti do obustave plaćanja tijekom provedbe programa 54.
Financijski ispravci pri zaključenju
90. Pri zaključenju razdoblja Komisija također može uvesti neto financijske ispravke ako su
pokazatelji obuhvaćeni okvirom uspješnosti postigli manje od 65 % ciljnih vrijednosti
utvrđenih u operativnim programima za 2023. Financijski ispravci ne mogu se uvesti pri
zaključenju razdoblja ako je razina nedovoljne uspješnosti iznad 65 %.
91. Financijski ispravci također se ne primjenjuju za nedovoljnu uspješnost u vezi s
rezultatima ili u slučajevima u kojima je do propusta u postizanju ciljnih vrijednosti došlo
zbog vanjskih čimbenika kao što su društveno-gospodarski ili okolišni čimbenici, važne
promjene u gospodarskim ili okolišnim uvjetima u predmetnoj državi članici ili viša sila, kako
je utvrđeno u Uredbi o zajedničkim odredbama 55. Vanjski čimbenici koji nisu posebno
navedeni u zakonodavstvu trebali bi se analizirati po pojedinačnim slučajevima i mogu
dovesti do smanjenja razine financijskih ispravaka od najviše 50 % 56. Za procjenu razine
učinka povezanih vanjskih čimbenika moraju se obaviti evaluacije.
92. Nadalje, pri primjeni financijskih ispravaka treba se uzeti u obzir i načelo razmjernosti te
razina iskorištenja u okviru operativnog programa. Kad je riječ o načelu razmjernosti, razina
ispravka može se smanjiti ako se smatra da financijski ispravak nije razmjeran, pri čemu ne
postoji unaprijed određena granica. Kad je riječ o razini iskorištenja, zakonodavstvom je
predviđeno da će se financijski ispravci primjenjivati samo na prioritete čija razina postizanja
53

Tematsko izvješće br. 20/2014 „Je li potpora EFRR-a malim i srednjim poduzećima u području
e-trgovine bila djelotvorna?”, odlomci 23. – 25. (http://eca.europa.eu).

54

Uredba (EU) br.1303/2013, uvodna izjava 22. i članak 22. stavak 6.

55

Uredba (EU) br.1303/2013, uvodna izjava 22. i članak 22. stavak 7.

56

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/2014, članak 3. stavak 3.
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ciljeva iznosi manje od dvije trećine ciljnih vrijednosti. Razina financijskog ispravka utvrdit će
se na temelju koeficijenta postignuća/iskorištenosti (vidi prilog IV.).
Regulatorni uvjeti za korektivne mjere u slučaju nedovoljne uspješnosti previše su
ograničavajući
93. Kako je već navedeno u jednom od prethodnih tematskih izvješća, tijekom
razdoblja 2014. – 2020. Komisija prvi put može uvesti obustave plaćanja i financijske ispravke
za nedovoljnu uspješnost. Sud smatra da je to prvi korak u pravom smjeru 57. Međutim,
regulatorni uvjeti za uvođenje tih preventivnih i korektivnih mjera previše su ograničavajući.
Zbog toga je malo vjerojatno da će Komisija tijekom razdoblja 2014. – 2020. ikada biti u
položaju uvesti obustavu plaćanja ili financijski ispravak zbog nedovoljne uspješnosti.
ZAKLJUČCI I PREPORUKE
Ex ante uvjetima uspostavljen je dosljedan okvir za procjenjivanje spremnosti država
članica za provedbu kohezijske politike, no ostaje nejasno u kolikoj je mjeri to u stvarnosti
dovelo do promjena na terenu
94. Ex ante uvjetima od država članica zahtijeva se da, prije nego što započne provedba
programa ili najkasnije do kraja 2016. godine, ispune određene uvjete. Riječ je o pozitivnoj
inovaciji u području kohezijske politike.
95. Pri usvajanju operativnih programa države članice smatrale su da su ispunjene gotovo
dvije trećine (65 %) tematskih ex ante uvjeta. Međutim, postojale su znatne razlike ovisno
državama članicama i ex ante uvjetima. Primjerice, od 29 tematskih ex ante uvjeta njih osam
bilo je ispunjeno u manje od polovice država članica, a njih četiri u manje od jedne četvrtine
država članica.

57

Tematsko izvješće br. 4/2017 „Zaštita proračuna EU-a od nepravilne potrošnje: Komisija je
tijekom programskog razdoblja 2007. – 2013. pojačala uporabu preventivnih mjera i financijskih
ispravaka u području kohezije”, odlomci 134. – 135.
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96. Osim toga, ostvaren je spor napredak u pogledu provedbe akcijskih planova koje su
države članice usvojile za neispunjene ex ante uvjete te, prema podatcima Komisije o
praćenju, u veljači 2017. od 761 akcijskog plana njih 380 (50 %) još uvijek nije bilo
provedeno. Prema podatcima Komisije o praćenju taj je postotak pao na 8 % nakon što su
dostavljena godišnja izvješća o provedbi u lipnju 2017. i izvješća o napretku u kolovozu 2017.
Do veljače 2017. samo su tri države članice provele sve svoje akcijske planove (Finska, Latvija
i Litva). Istodobno je deset država članica (Bugarska, Španjolska, Grčka, Hrvatska, Mađarska,
Italija, Slovačka, Irska, Švedska i Luksemburg) provelo manje od polovice svojih akcijskih
planova. Najsporiji napredak u ispunjenju svih povezanih akcijskih planova ostvaren je u vezi
s ex ante uvjetima koji se odnose na neusklađenost s pravilima EU-a i država članica o javnoj
nabavi i državnoj potpori, koje su dva glavna izvora nepravilnosti u području kohezijske
politike. Kao pozitivan primjer, Sud procjenjuje da se udio potrošnje u području kohezije
povezan s neispunjenim ex ante uvjetima smanjio s najviše 57 % na najviše 27 %. Prema
podatcima Komisije iz sredine rujna 2017. 11 država članica (Belgija, Češka Republika,
Estonija, Finska, Latvija, Litva, Nizozemska, Portugal, Slovačka, Slovenija i Švedska) provelo je
sve svoje akcijske planove.
97. Pri procjeni ex ante uvjeta Komisija nije u potpunosti uzela u obzir znanje stečeno u
drugim kontekstima, kao što je europski semestar, informacije koje su prikupile njezine
glavne uprave ili informacije koje je prikupila vlastitim aktivnostima praćenja. Sud je utvrdio
nekoliko primjera nedosljednih procjena koji isto tako mogu upućivati na nedostatak
strogosti pri potvrđivanju samoprocjena država članica, koje su često bile pretjerano
pozitivne i nedosljedne. Dio problema je i to što su kriteriji navedeni u Uredbi o zajedničkim
odredbama s pomoću kojih se procjenjuje jesu li ex ante uvjeti ispunjeni vrlo često generičke
prirode te stoga ostavljaju znatan prostor za tumačenje. Prije svega, oni se često ne odnose
na konkretne mjerljive ciljne vrijednosti, čak ni onda kada bi se takve ciljne vrijednosti mogle
izvesti iz postojećeg zakonodavstva EU-a.
98. Iako neke države članice nisu ispunile primjenjive ex ante uvjete, Komisija nije
obustavila sva predmetna međuplaćanja, kao ni njihov dio. Istodobno je 13 država članica
uvelo vlastite obustave u vezi s odabranim prioritetima ulaganja za 78 operativnih programa
u vrijednosti od približno 2,3 milijarde eura u okviru ESF-a i približno 4,7 milijardi eura u
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okviru EFRR-a i KF-a. Pritom je postojao velik broj akcijskih planova koji nisu bili procijenjeni
kao provedeni i mnogi ex ante uvjeti nisu bili ispunjeni do veljače 2017. Države članice bile su
dužne podnijeti svoja izvješća o napretku i provedbi u pogledu statusa ex ante uvjeta do
sredine 2017. Na temelju tih izvješća Komisija može uvesti obustave plaćanja, no dosad to
još nije učinila.
99. Općenito gledajući, posjećene države članice smatrale su da su ex ante uvjeti koristan
alat za samoprocjenu.
100. Međutim, u procjeni ex ante uvjeta odražava se samo određeno stanje u trenutku
usvajanja operativnih programa ili, u slučaju onih za koje se smatralo da nisu bili ispunjeni,
stanje najkasnije do prosinca 2016. Uredbom o zajedničkim odredbama ne zahtijeva se
praćenje stanja u pogledu ex ante uvjeta nakon 2016. godine. Stoga će Komisija pri pripremi
zakonodavnog prijedloga za programsko razdoblje nakon 2020. teže moći procijeniti jesu li ti
uvjeti zapravo imali učinka na terenu. Osim toga, Komisija ne može uvesti nikakve financijske
ispravke za neispunjenje ex ante uvjeta. Djelotvornost ex ante uvjeta i njihov učinak na
djelotvornu uporabu europskih strukturnih i investicijskih fondova tijekom cijelog
programskog razdoblja ovisit će o predanosti i odgovornosti država članica u pogledu njihove
daljnje primjene.
Pričuvom za uspješnost ne pruža se mnogo poticaja za bolju usmjerenost operativnih
programa na rezultate i nije vjerojatno da će ona dovesti do znatne preraspodjele
financijskih sredstava u području kohezije na uspješnije programe
101. Od 391 operativnog programa pričuva za uspješnost utvrđena je u okviru njih 299
(76 %). Analiza koju je proveo Sud potvrdila je da su za razdoblje 2014. – 2020. države članice
u okviru svojih operativnih programa za pričuve za uspješnost dodijelile oko 20 milijardi eura
od ukupno 335 milijardi eura sredstava EU-a. To čini 6 % ukupnih sredstava dodijeljenih
EFRR-u, KF-u i ESF-u u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta”, ne uključujući resurse
propisane Uredbom o zajedničkim odredbama.
102. Za razliku od prethodnih programskih razdoblja okvir uspješnosti i pričuva za uspješnost
obvezni su i mora ih se primjenjivati u okviru većine prioritetnih osi. Nadalje, mehanizmi za
dodjelu pričuve za uspješnost jasni su od samog početka, a kriteriji za njezinu dodjelu
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unaprijed su utvrđeni i proizlaze iz logike intervencije programa. Riječ je o pozitivnoj
promjeni.
103. Konačna dodjela pričuve za uspješnost moguća je tek nakon postizanja ključnih etapa
koje su utvrđene okvirom uspješnosti operativnih programa. Međutim, vrijednosti utvrđene
za svaku od tih ključnih etapa ne moraju biti dostignute u potpunosti do 2018.
104. Ako se ne dostignu predviđene minimalne vrijednosti ključnih etapa, pregled
uspješnosti može dovesti do preraspodjele pričuve za uspješnost na prioritetne osi u okviru
kojih su vrijednosti ključnih etapa za ostvarenja, ključne korake u provedbi i financijske
pokazatelje dostignute i/ili do obustave plaćanja u slučaju ozbiljnog propusta u postizanju
vrijednosti ključnih etapa. Međutim, propust u dostizanju ključnih etapa za pokazatelje
rezultata ne može dovesti do obustave plaćanja tijekom same provedbe programa. Ukupno
gledajući, zbog tih je mehanizama malo vjerojatno da će pričuva za uspješnost dovesti do
znatne preraspodjele financijskih sredstava u području kohezije na uspješnije programe.
105. U svakom slučaju, preraspodjela pričuve za uspješnost moguća je samo na nacionalnoj
razini: sredstva se mogu preraspodijeliti na prioritete u okviru istog operativnog programa ili
na prioritete drugih operativnih programa iste države članice. Stoga ne postoji rizik od toga
da će države članice zbog pregleda uspješnosti 2019. godine izgubiti sredstava EU-a.
106. Velika većina pokazatelja koji čine osnovu za preraspodjelu pričuve za uspješnost
odnose se na ostvarenja (57,1 %), financijske pokazatelje (33,4 %) i ključne korake u
provedbi (9,2 %), pri čemu se pokazatelji rezultata upotrebljavaju u neznatnoj mjeri (0,3 %).
Iz toga je vidljivo da je okvir uspješnosti za razdoblje 2014. – 2020. u osnovi i dalje
usredotočen na potrošnju sredstava i ostvarenja projekata, a ne na postizanje rezultata.
107. Nadalje, u slučajevima u kojima se ključni koraci u provedbi upotrebljavaju u okviru za
uspješnost, konačnom dodjelom pričuve za uspješnost u načelu će se nagraditi sposobnost
za početak provedbe programa, a ne sama uspješnost intervencija. Ključni koraci u provedbi
upotrebljavali su se u otprilike jednoj petini (22 %) financijskih sredstava EU-a obuhvaćenih
pričuvom za uspješnost.
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108. Za otprilike jednu četvrtinu pokazatelja obuhvaćenih okvirom uspješnosti ispitanih
operativnih programa (28 %) Sud nije mogao donijeti zaključak o točnosti ciljne vrijednosti za
ključnu etapu, ili zbog nemogućnosti provjere metodologije izračuna ili zbog nepostojanja
detaljnih objašnjenja jediničnih troškova ili pretpostavki od kojih se polazilo. Sud također
smatra da oko 18 % preostalih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti nije realistično i/ili ostvarivo
ili je pak nedovoljno ambiciozno. Kad se sve uzme u obzir, ključne etape i/ili ciljne vrijednosti
koje su utvrđene za oslobađanje pričuve za uspješnost još uvijek su upitne u otprilike 46 %
slučajeva.
109. Naposljetku, tijekom razdoblja 2014. – 2020. Komisija prvi put može uvesti obustave
plaćanja i financijske ispravke za nedovoljnu uspješnost. Sud smatra da je to prvi korak u
pravom smjeru. Međutim, regulatorni uvjeti za uvođenje tih korektivnih mjera previše su
ograničavajući. Zbog toga je malo vjerojatno da će Komisija tijekom razdoblja 2014. – 2020.
ikada biti u položaju uvesti obustavu plaćanja ili financijski ispravak zbog nedovoljne
uspješnosti.
Preporuke Suda za razdoblje nakon 2020.
110. Sud smatra da uvođenje regulatornih promjena tijekom trenutačnog razdoblja 2014. –
2020. u vezi s bilo kojim od dvaju instrumenata ne bi bilo isplativo. Međutim, Sud poziva
države članice da provedu dogovorene akcijske planove, a Komisiju da ih procijeni, te da se
nastavi rad na ispunjenju svih ex ante uvjeta. Nadalje, postojeće odredbe povezane s
pričuvom za uspješnost trebale bi se primijeniti u najvećoj mogućoj mjeri kako bi se izbjegao
gubitak novca.
111. Preporuke Suda stoga se odnose na razdoblje nakon 2020. tijekom kojeg bi trebalo
ojačati oba navedena instrumenta, ako se nastavi s njihovom primjenom, kako bi se povećala
vjerojatnost njihova doprinosa djelotvornijoj uporabi financijskih sredstava u području
kohezije.
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Preporuka 1. – Dodatno razraditi ex ante uvjete za razdoblje nakon 2020.
U svojem zakonodavnom prijedlogu za razdoblje nakon 2020. Komisija bi trebala dodatno
razraditi ex ante uvjete kao instrument za procjenjivanje spremnosti država članica za
uporabu financijskih sredstava EU-a te posebice
(a) ponovno procijeniti relevantnost i korisnost svakog ex ante uvjeta za razdoblje 2014. –
2020., ukloniti preklapanja i zadržati samo one uvjete koji doista mogu imati učinak na
djelotvorno postizanje ciljeva politike
(b) zajamčiti usklađenost ex ante uvjeta za razdoblje nakon 2020. s europskim semestrom
(c) utvrditi jasne kriterije za procjenjivanje s mjerljivim ciljnim vrijednostima, u svim
slučajevima u kojima je to moguće, kako bi se zajamčilo zajedničko stajalište o tome što
je potrebno postići
(d) zahtijevati ispunjenje i primjenu ex ante uvjeta tijekom čitavog programskog razdoblja i
pratiti provedbu mjera uzimajući u obzir moguće administrativno opterećenje.
Ciljni rok provedbe: pri pripremi zakonodavnih prijedloga za razdoblje nakon 2020.

52

Preporuka 2. – Za razdoblje nakon 2020. razmotriti preoblikovanje pričuve za uspješnost u
instrument koji je u većoj mjeri usmjeren na rezultate
U svojem zakonodavnom prijedlogu za razdoblje nakon 2020. Komisija bi trebala
preoblikovati pričuvu za uspješnost u instrument koji je u većoj mjeri usmjeren na rezultate i
kojim se sredstva dodjeljuju programima koji su postigli dobre rezultate te posebice
razmotriti treba li predložiti
(a) da se na temelju stečenog iskustva pričuva za uspješnost dodatno razradi u instrument
kojim se na bolji način promiče i nagrađuje uspješnost, pri čemu je u operativnim
programima potrebno pokazati što se namjerava postići dodatnim financiranjem
(b) da se u većoj mjeri upotrebljavaju pokazatelji neposrednih rezultata te da se ključni
koraci u provedbi preoblikuju u instrument kojim se pri procjenjivanju uspješnosti na
bolji način pokazuje stvarna uspješnost dugoročnih infrastrukturnih intervencija
(c) da se preispitaju uvjeti za obustavu plaćanja i financijske ispravke kako bi se lakše
reagiralo na nedovoljnu uspješnost, i to u ranijoj fazi, s ciljem dodatnog povećanja
poticaja za pravilnu uporabu financijskih sredstava.
Ciljni rok provedbe: pri pripremi zakonodavnih prijedloga za razdoblje nakon 2020.
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Ovo je izvješće usvojilo II. revizijsko vijeće, kojim predsjeda članica Revizorskog suda
Iliana Ivanova, na sastanku održanom u Luxembourgu 4. listopada 2017.
Za Revizorski sud

Klaus-Heiner Lehne
predsjednik
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PRILOG I.

Tematski cilj 1. – Jačanje istraživanja,
tehnološkog razvoja i inovacija

Tematski cilj 2. – Poboljšanje pristupa
informacijskim i komunikacijskim
tehnologijama te njihove uporabe i kakvoće
(cilj na području širokopojasnosti)

Ex ante uvjet 1.1. istraživanje i inovacije: Postojanje nacionalne ili regionalne strategije za pametnu specijalizaciju u skladu s
nacionalnim programom reforme kako bi se povećali rashodi za privatna istraživanja i inovacije, koja je u skladu s značajkama
učinkovitih nacionalnih ili regionalnih sustava za istraživanje i inovacije.

X

Ex ante uvjet 1.2. infrastruktura za istraživanje i inovacije. Postojanje višegodišnjeg plana za izradu proračuna i prioriteta ulaganja.

X

Ex ante uvjet 2.1. digitalni rast: strateški okvir za politiku digitalnog rasta za poticanje povoljnih, kvalitetnih i interoperabilnih privatnih i
javnih usluga koje se temelje na IKT-u te za povećanje njihove upotrebe među građanima, uključujući pritom ranjive skupine,
poduzeća, javnu upravu, uključujući prekogranične inicijative.

X

Ex ante uvjet 2.2. infrastruktura za mreže nove generacije (NGN): postojanje nacionalnih ili regionalnih planova povezanih s mrežama
nove generacije, u kojima se u obzir uzimaju regionalne aktivnosti, kako bi se postigli ciljevi pristupa internetu velike brzine u Uniji, s
naglaskom na područja na kojima tržište ne uspijeva pružiti otvorenu infrastrukturu pristupačne cijene i kakvoće u skladu s pravilima
Unije o konkurentnosti i državnim potporama i kako bi se pružile dostupne usluge ugroženim skupinama.

X

X

Tematski cilj 3. – Jačanje konkurentnosti
malih i srednjih poduzeća (MSP-ovi)

Ex ante uvjet 3.1. provedene su posebne aktivnosti za promicanje poduzetništva, uzimajući u obzir Akt o malom poduzetništvu (AMP).

Tematski cilj 4. – potpora prelasku na
ekonomiju s niskom razinom emisije ugljika u
svim sektorima

Ex ante uvjet 4.1. provedene su radnje za promicanje učinkovite potrošnje energije te učinkovitih ulaganja u energetsku učinkovitost
kod izgradnje ili obnove zgrada.

X

Ex ante uvjet 4.2. provedene su radnje za promicanje visokoučinkovite kogeneracije toplinske i električne energije.

X

Ex ante uvjet 4.3. provedene su radnje za promicanje proizvodnje i distribucije obnovljivih izvora energije.
Promicanje prilagodbe na klimatske
promjene te sprečavanja rizika i upravljanja
njime

Administrativni/
institucijski
kapacitet

Regulatorni

Tematski ex ante uvjet
Strateški

Tematski cilj

Mjere/instrumenti

Tematski i opći ex ante uvjeti

X

X

Ex ante uvjet 5.1. sprečavanje rizika i upravljanje rizikom: postojanje nacionalnih ili regionalnih procjena rizika za upravljanje
katastrofama, pri čemu se vodi računa o prilagodbi na klimatske promjene.
X

X

Tematski cilj 7. promicanje održivog prometa
i uklanjanje uskih grla u infrastrukturama
glavnih mreža

Tematski cilj 8. promicanje održivog i
kvalitetnog zapošljavanja i podrška
mobilnosti radne snage

Administrativni/
institucijski
kapacitet

Regulatorni

Tematski cilj 6. očuvanje i zaštita okoliša i
promicanje učinkovitosti resursa

Tematski ex ante uvjet
Strateški

Tematski cilj

Ex ante uvjet 6.1. vodni sektor: postojanje a) politike određivanja cijene vode koja daje prikladne poticaje korisnicima da učinkovito
koriste vodne resurse i b) prikladan doprinos različitih načina korištenja voda povratu troškova vodnih usluga po stopi koja je utvrđena
u odobrenom planu upravljanja vodenim slivom za ulaganja podržana u okviru programa.

X

X

Ex ante uvjet 6.2. sektor otpada: Promicanje gospodarski i okolišno održivih ulaganja u sektor otpada, a posebno razvojem planova
gospodarenja otpadom u skladu s Direktivom 2008/98/EZ o otpadu i s hijerarhijom otpada.

X

X

Ex ante uvjet 7.1. promet: Postojanje sveobuhvatnih plan(ov)a ili okvira/â za ulaganja u promet u skladu s institucionalnim ustrojstvom
država članica (uključujući javni prijevoz na regionalnoj i lokalnoj razini) koji podupiru razvoj infrastrukture i poboljšavaju povezanost sa
sveobuhvatnim i središnjim mrežama TEN-T.

X

X

Ex ante uvjet 7.2. željeznička infrastruktura: postojanje, u sklopu sveobuhvatnog plana/sveobuhvatnih planova ili okvira/okvirâ,
odjeljka izričito posvećenog razvoju željeznice u skladu s institucionalnim ustrojstvima država članica (uključujući s obzirom na javni
prijevoz na regionalnoj i lokalnoj razini), čime se podupire razvoj infrastrukture i poboljšava povezanost sa sveobuhvatnim i jezgrenim
mrežama TEN-T. Ulaganja obuhvaćaju pokretnu imovinu, interoperabilnost i izgradnju kapaciteta.

X

X

Ex ante uvjet 7.3. drugi načini prijevoza, uključujući kopnene plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne čvorove i
aerodromsku infrastrukturu: postojanje posebnog odjeljka u okviru sveobuhvatnog prometnog plana, ili više njih, ili okvira o
unutarnjim plovnim putovima i pomorskom prijevozu, lukama, multimodalnim čvorovima i aerodromskoj infrastrukturi, koji doprinose
boljoj povezanosti s TEN-T sveobuhvatnim i jezgrenim mrežama i promicanju održive regionalne i lokalne mobilnosti.

X

X

Ex ante uvjet 7.4. razvoj pametnih sustava za distribuciju, skladištenje i prijenos energije.

X

Ex ante uvjet 8.1. osmišljene su politike aktivnog tržišta rada i provode se u skladu sa smjernicama za zapošljavanje.
Ex ante uvjet 8.2. samozapošljavanje, poduzetništvo i osnivanje poduzeća: postojanje strateškog okvira politika za uključiva nova
poduzeća.

Mjere/instrumenti
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X
X

X

Ex ante uvjet 8.3. ustanove tržišta rada osuvremenjene su i ojačane u skladu sa smjernicama za zapošljavanje.

X

Ex ante uvjet 8.4. aktivno i zdravo starenje: Osmišljene su politike aktivnog starenja u skladu sa smjernicama za zapošljavanje.

X

Ex ante uvjet 8.5. prilagodba radnika, poduzeća i poduzetnika promjeni: postojanje politika čija je svrha poticanje predviđanja i dobrog
upravljanja promjenama i preustrojem.

X

Ex ante uvjet 8.6. postojanje strateškog okvira politika za promicanje zapošljavanja mladih, uključujući u vidu provedbe programa

X

Administrativni/
institucijski
kapacitet

Regulatorni

Tematski ex ante uvjet
Strateški

Tematski cilj

Jamstvo za mlade.
Tematski cilj 9. promicanje socijalne
uključenosti, borba protiv siromaštva i svih
oblika diskriminacije

Tematski cilj 10. ulaganje u obrazovanje,
osposobljavanje i stručno osposobljavanje za
vještine i cjeloživotno učenje

Tematski cilj 11. jačanje institucionalnih
kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih
strana i učinkovite javne uprave
Područja općih ex ante uvjeta
1. Mjere protiv diskriminacije
2. Spol
3. Invaliditet
4. Javna nabava
5. Državne potpore

Ex ante uvjet 9.1. postojanje i provedba nacionalnog strateškog okvira politika za smanjenje siromaštva, čiji je cilj aktivno uključivanje
ljudi isključenih s tržišta rada u skladu sa smjernicama o zapošljavanju.

X

Ex ante uvjet 9.2. uspostavljen je nacionalni strateški politički okvir za uključivanje Roma.

X

Ex ante uvjet 9.3. zdravlje: Postojanje nacionalnog ili regionalnog strateškog okvira politika za zdravlje u okviru članka 168. UFEU-a
kojim se osigurava gospodarska održivost.

X

Ex ante uvjet 10.1. rano napuštanje školovanja: Postojanje strateškog okvira politike za smanjenje ranog napuštanja školovanja u
okviru članka 165. UFEU-a.

X

Ex ante uvjet 10.2. visoko obrazovanje: Postojanje nacionalnog ili regionalnog strateškog okvira politike za povećanje stjecanja
tercijarnog obrazovanja te za veću kvalitetu i učinkovitost u okviru članka 165. UFEU-a.

X

Ex ante uvjet 10.3. cjeloživotno učenje: Postojanje nacionalnog i/ili regionalnog strateškog okvira politike za cjeloživotno učenje u
okviru članka 165. UFEU-a.

X

Ex ante uvjet 10.4. postojanje nacionalnog ili regionalnog strateškog okvira politika za poboljšanje kvalitete sustava za strukovno
obrazovanje i osposobljavanje (VET) u okviru članka 165. UFEU-a.

X

Ex ante uvjet 11. postojanje strateškog okvira politike za jačanje administrativne učinkovitosti država članica, uključujući reformu javne
uprave.

X

X

Mjere/instrumenti

3

6. Zakonodavstvo o okolišu povezano s procjenom utjecaja na okoliš (EIA) i strateškom procjenom okoliša
(SEA)
7. Statistički sustavi i pokazatelji rezultata

Izvor: Sud, na temelju Uredbe o zajedničkim odredbama i Internih smjernica Komisije o ex ante uvjetima za ESI fondove.

Administrativni/
institucijski
kapacitet

Regulatorni

Tematski ex ante uvjet
Strateški

Tematski cilj

Mjere/instrumenti
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PRILOG II.
Analiza tri glavne vrste tematskih ex ante uvjeta
Strateški ex ante uvjeti
1.

Većina tematskih ex ante uvjeta (22 od 29) odnosi se na postojanje ili usvajanje

strateškog okvira, strategije ili dugoročnog plana. Svrha ex ante uvjeta može biti višestruka.
Primjerice, od njih se očekuje da će omogućiti bolju koordinaciju javnih intervencija u
državama članicama i sinergiju između nacionalnih sredstava i sredstava EU-a. Osim toga, s
pomoću njih bi se trebalo omogućiti koncentriranje sredstava EU-a na najvažnije potrebe,
čime se izbjegava rasipanje sredstava (vidi okvir).
Okvir – Primjeri strateških ex ante uvjeta
Ex ante uvjetom 2.2. „Infrastruktura za mreže nove generacije (NGN): postojanje nacionalnih ili
regionalnih planova povezanih s mrežama nove generacije” podupire se cilj EU-a da se svim
Europljanima omogući pristup internetu veće brzine. U skladu s njime države članice trebaju osmisliti
plan za ulaganje u širokopojasnu infrastrukturu na temelju ispravne ekonomske analize. Planovima bi
se trebala utvrditi komercijalno održiva područja (npr. gušće naseljena područja s većom potražnjom)
gdje bi ulaganja trebala doći prvenstveno od ulagača iz privatnog sektora, kao i područja niske
isplativosti u kojima bi bili potrebni javni doprinosi, uključujući doprinose iz ESI fondova.

2.

Za 18 od ta 22 ex ante uvjeta ne postoje izričite regulatorne odredbe kojima se detaljno

utvrđuje način na koji se strategije trebaju definirati, koji subjekti bi trebali biti odgovorni za
njihovu provedbu te način njihova praćenja (vidi prilog I.). Za preostala četiri ex ante uvjeta ti
su aspekti utvrđeni u direktivama i uredbama. Zahtjevi za strategije koji se spominju u tim
ex ante uvjetima propisani su u Uredbi o zajedničkim odredbama i razlikuju se u svome
opsegu.
3.

Učinak strateških ex ante uvjeta koji se odnose na uporabu financijskih sredstava u

području kohezije ovisi o kvaliteti dugoročnih planova ili strategija, njihovoj usklađenosti s
operativnim programima te o odgovornosti i predanosti država članica. Ispunjenje i
usklađenost s kriterijima utvrđenima za odgovarajuće ex ante uvjete iz Uredbe o zajedničkim
odredbama samo po sebi zasigurno neće biti dovoljno za postizanje boljih rezultata.
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Ex ante uvjeti koji se odnose na administrativne i institucijske kapacitete
4.

Administrativni i institucijski kapaciteti tijela država članica ključni su čimbenici u

osiguravanju djelotvorne uporabe financijskih sredstava u području kohezije. Za sedam od
29 tematskih ex ante uvjeta potrebno je poduzeti mjere kako bi se zajamčilo ili poboljšalo
kapacitete za provedbu politike (prije svega u području informacijskih i komunikacijskih
tehnologija (tematski cilj 2.), prometa (tematski cilj 7.), zapošljavanja (tematski cilj 8.) i javne
uprave općenito (tematski cilj 11.)). Sud je utvrdio da su kriteriji koji su utvrđeni u Uredbi o
zajedničkim odredbama i koji se upotrebljavaju pri procjenjivanju ispunjenja tih
ex ante uvjeta dvosmisleni, čime je državama članicama ostavljeno dosta slobode pri
samoprocjeni.
Regulatorni ex ante uvjeti
5.

Od 29 tematskih ex ante uvjeta njih šest je regulatorno. Uglavnom se odnose na

područja obnovljive energije, energetske učinkovitosti te na vodni sektor i sektor otpada:
-

ex ante uvjet 4.1. „promicanje učinkovite potrošnje energije te učinkovitih ulaganja u
energetsku učinkovitost kod izgradnje ili obnove zgrada” u skladu s direktivama
2006/32/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU

-

ex ante uvjet 4.2. „promicanje visokoučinkovite kogeneracije toplinske i električne
energije” u skladu s Direktivom 2004/8/EZ

-

ex ante uvjet 4.3. „promicanje proizvodnje i distribucije obnovljivih izvora energije” u
skladu s Direktivom 2009/28/EZ

-

ex ante uvjet 7.4. „razvoj pametnih sustava za distribuciju, skladištenje i prijenos
energije” u skladu s Direktivama 2009/72/EZ i 2009/73/EZ, kao i Uredbom (EZ)
br. 714/2009, Uredbom (EZ) br. 715/2009 i Uredbom (EU) br. 347/2013

-

ex ante uvjet 6.1. „vodni sektor: postojanje politike određivanja cijene vode” u skladu s
Direktivom 2000/60/EZ, i

-

ex ante uvjet 6.2. „sektor otpada: Promicanje gospodarski i okolišno održivih ulaganja u
sektor otpada u skladu s Direktivom 2008/98/EZ).
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6.

Analiza koju je proveo Sud pokazala je da se regulatorni ex ante uvjeti mogu izravno

povezati s prenošenjem direktiva u nacionalno pravo. Kriteriji za procjenu regulatornih
ex ante uvjeta također su pravno obvezujući. Ti će ex ante uvjeti stoga, u slučaju
odgovarajuće provedbe, najvjerojatnije imati mjerljiv učinak na uporabu financijskih
sredstava u području kohezije, kao i na financijsku održivost ulaganja za koje je pružena
potpora (vidi okvir).
Okvir – Primjeri regulatornih ex ante uvjeta
U skladu s ex ante uvjetom 4.1. države članice obvezne su provoditi „radnje za promicanje učinkovite
potrošnje energije te učinkovitih ulaganja u energetsku učinkovitost pri izgradnji ili obnovi zgrada”.
Te bi radnje trebale potaknuti sudionike na tržištu na kupnju energetskih usluga i poduzimanje mjera
za poboljšanje energetske učinkovitosti. Za te se radnje isplaćuje potpora iz ESI fondova. Stoga se tim
ex ante uvjetom potiče potražnja za intervencijama koje sufinancira EU.
Ex ante uvjetom 6.1. propisano je postojanje a) politike određivanja cijene vode koja daje prikladne
poticaje korisnicima da učinkovito koriste vodne resurse i b) prikladnog doprinosa različitih načina
korištenja voda povratu troškova vodnih usluga 1. Predmetni doprinos treba se uzeti u obzir pri
utvrđivanju manjka financijskih sredstava, tj. razlike između ukupnih troškova ulaganja i nacionalnog
doprinosa koji EU može sufinancirati. Drugim riječima, EU će sufinancirati samo onaj dio ulaganja koji
se ne može podmiriti doprinosima korisnika vodne infrastrukture 2.

1

Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za
djelovanje Zajednice u području vodne politike, članak 9. stavak 1. (SL L 327, 22.12.2000.,
str. 1.).
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Više informacija o ulaganjima u infrastrukturu za vodoopskrbu koja se financiraju sredstvima
EU-a nalazi se u tematskom izvješću Suda 12/2017 „Provedba Direktive o vodi za piće: kvaliteta
vode i pristup vodi u Bugarskoj, Mađarskoj i Rumunjskoj poboljšali su se, no i dalje postoje
znatne potrebe za ulaganjima”.
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PRILOG III.
Usklađenost ključnih etapa i ciljnih vrijednosti pokazatelja okvira uspješnosti s Prilogom II.
Uredbi o zajedničkim odredbama (po prioritetnim osima) 1 za 14 operativnih programa
ispitanih u pogledu tematskih ciljeva 1. i 8.
Fond

Pokazatelji

EFRR/KF

ESF

Ostvarenje i
ključni
koraci u
provedbi

Financijski

60

68

81

47

128

25
(42 %)
24
(40 %)
11
(18 %)

44
(65 %)
12
(18 %)
12
(18 %)

33
(41 %)
33
(41 %)
15
(19 %)

36
(77 %)
3
(6 %)
8
(17 %)

69
(54 %)
36
(28 %)
23
(18 %)

Ukupan broj ključnih etapa i ciljnih
vrijednosti po prioritetnim osima

Sveukupno

od čega je usklađeno sa sljedećim zahtjevima:
(a.1.) realistično i ostvarivo
 realistično i ostvarivo
 nedovoljno informacija za donošenje
zaključka
 nije realistično i/ili nije ostvarivo

(a.2.) relevantno i obuhvaća bitne
128
81
47
60
68
informacije o napretku u pogledu
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %) (100 %)
prioriteta
128
81
47
(b) dosljedno s obzirom na prirodu i
60
68
(100 %)
(100 %)
(100 %)
svojstva specifičnih ciljeva prioriteta
(100 %) (100 %)
(c) transparentno, s ciljnim vrijednostima koje se mogu objektivno provjeriti i utvrđenim, i gdje je to moguće,
javno dostupnim izvornim podatcima
60
68
81
47
128
 utvrđeni izvorni podatci
(100 %) (100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
92
48
44
 ciljne vrijednosti koje se mogu
36
56
(72 %)
(60 %)
(94 %)
objektivno provjeriti
(60 %)
(82 %)
(d) može se provjeriti, ne
Izvor podataka za sve pokazatelje iz uzorka statistički je sustav koje su razvile
nameće se nerazmjerno
države članice. Administrativni teret koji može biti povezan s provjerom ključnih
etapa i ciljnih vrijednosti stoga je izravno povezan s načinom na koji su osmišljeni
administrativno
opterećenje
sustavi čiji postupci nisu bili analizirani.
(e) dosljedno u svim
Kad je riječ o pokazateljima ostvarenja i ključnim koracima u provedbi, moglo se
programima, gdje je to
potvrditi samo za jedan pokazatelj, a u svim drugim slučajevima upotrijebljeni su
primjenjivo
drugi pokazatelji. Međutim, Sud napominje da su u dva od šest ispitanih
operativnih programa koji su sufinancirani sredstvima iz ESF-a ključne etape i
ciljne vrijednosti bile podijeljene samo prema spolu. U skladu s pravnom
osnovom odluka o podjeli ključnih etapa prema spolu prepuštena je državama
članicama 2.
Izvor: Sud, na temelju operativnih programa i dodatnih informacija koje su dostavile države članice.

*

Navedene brojke označuju koliko se puta neki pokazatelj upotrebljavao u okviru uspješnosti,
tj. pokazatelji su pobrojani po prioritetnim osima.
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Provedbena uredba Komisije (EU) br. 288/2014, Prilog I., tablica 6.
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PRILOG IV.
Pravila koja se primjenjuju na procjenjivanje postizanja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti

Kraj
2023.

Postignuta
ciljna vrijednost

Ozbiljan propust u postizanju ciljne vrijednosti
Postizanje ciljnih vrijednosti
Mogući financijski ispravak
iznimke)

(25 %, 10 %, 5 % ovisno o koeficijentu iskorištenosti, uz

Ne postoji korektivni mehanizam ili
mehanizam poticaja

Uvjeti za ispravke:
- razlog propusta jasno su utvrđeni nedostatci u provedbi o kojima je
Komisija prethodno obavijestila predmetnu državu članicu uz blisko
savjetovanje s njom
- država članica nije poduzela potrebnu korektivnu mjeru kojom bi
otklonila te nedostatke (poput preraspodjele pričuve na prioritete
čije su ključne etape postignute).
Iznimke uzrokovane vanjskim čimbenicima:
- do propusta u postizanju ciljnih vrijednosti došlo je zbog društvenogospodarskih ili okolišnih čimbenika, važnih promjena u
gospodarskim ili okolišnim uvjetima u predmetnoj državi članici
- do propusta je došlo zbog više sile koja znatno utječe na provedbu
povezanih prioriteta.
Kraj
2018.

Moguća obustava

2014.

Uvjeti za obustave:
- razlog propusta jasno su utvrđeni nedostatci u provedbi o kojima je
Komisija prethodno obavijestila predmetnu državu članicu uz blisko
savjetovanje s njom
- država članica nije poduzela potrebnu korektivnu mjeru kojom bi
otklonila te nedostatke (poput preraspodjele pričuve na prioritete
čije su ključne etape postignute).

25 %
koeficijent postignuća/iskorištenosti

𝑀𝐴𝐾𝑆.

10 % 5 %
< 50 %

60 % > 65 %

𝐾𝐾𝑃𝑖
𝑝𝑜𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑗 𝑜𝑠𝑡𝑣𝑎𝑟𝑒𝑛𝑗𝑎 𝑖
+
𝑐𝑖𝑙𝑗𝑛𝑖 𝑝𝑜𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑗 𝑜𝑠𝑡𝑣𝑎𝑟𝑒𝑛𝑗𝑎 𝑖 𝑐𝑖𝑙𝑗𝑛𝑖 𝐾𝐾𝑃𝑖
; 100%
𝑛
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑗𝑠𝑘𝑖 𝑝𝑜𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑗
𝑀𝐴𝐾𝑆. 𝑐𝑖𝑙𝑗𝑛𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑗𝑠𝑘𝑖 𝑝𝑜𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑗 ; 100%

∑𝑛𝑖=0

Mogućnosti s manjenja ra zine financijskih ispravaka:
- do 50%, na pojedinačnoj osnovi, ovisno o tome koliko
va njski čimbenici (osim onih koji dovode do iznimki) utječu
na ozbiljan propust
- s ma njenje bez ograničenja ako se ispravak smatra
nera zmjernim.

Postignuta
ključna etapa

Ozbiljan propust u postizanju ključne etape
Postizanje ključnih etapa

Razina financijskog ispravka

Preraspodjela
pričuve za
uspješnost

NAPOMENE:

Pričuva za
uspješnost

Moguća je
preraspodjela na
pri oritete koji su
pos tigli s voje
kl jučne etape

(1) propust u postizanju najmanje 65 % ključnih etapa / ciljnih vrijednosti
za jedan pokazatelj (u slučaju okvira uspješnosti s dva pokazatelja) ili
najmanje dva pokazatelja (u slučaju okvira uspješnosti s više od dva
pokazatelja)
(2) postignuto je najmanje 85 % ključnih etapa / ciljnih vrijednosti za sve
pokazatelje (osim jednoga u okviru kojeg može biti postignuto 75 % u
slučaju da je riječ o okviru uspješnosti s tri ili više pokazatelja)

Stopa postignuća

65 % (1)

85 % (2)

100 %

Izvor: Sud, na temelju pregleda Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 215/2014 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 480/2014.

ODGOVORI KOMISIJE NA TEMATSKO IZVJEŠĆE EUROPSKOG REVIZORSKOG
SUDA
„EX ANTE UVJETI I PRIČUVA ZA USPJEŠNOST U PODRUČJU KOHEZIJE:
INOVATIVNI, ALI JOŠ UVIJEK NEUČINKOVITI INSTRUMENTI”
SAŽETAK
IV. Kad je riječ o promjenama na terenu prouzročenima ex ante uvjetima, sama bi činjenica da se
uvode minimalni uvjeti koji nisu bili dio nijednog prethodnog okvira kohezijske politike trebala
dovesti do poboljšanja djelotvornosti i učinkovitosti potrošnje.
Komisija će moći procijeniti konačan učinak ex ante uvjeta nakon provedbe projekata/programa.
U skladu s Uredbom o zajedničkim odredbama Komisija može obustaviti plaćanja u slučaju
nedovršenja akcijskog plana za ispunjenje ex ante uvjeta nakon što su države članice izvijestile o
njihovu ispunjenju u okviru godišnjih izvješća o provedbi (do 30. lipnja 2017.) ili izvješća o
napretku (do 30. kolovoza 2017.).
Komisija planira završiti svoju ocjenu u jesen 2017. Sredinom rujna udio proračuna na koji su
utjecali nedovršeni akcijski planovi iznosio je oko 12 % financijskih sredstava za koheziju.
V. Okvir uspješnosti i pričuva za uspješnost uspostavljeni su kao potpora usmjerenosti na
uspješnost i ostvarenje ciljeva strategije Unije za pametan, održiv i uključiv rast. Oni nisu
osmišljeni kako bi doveli do znatne preraspodjele potrošnje u području kohezije. Ipak, ako se
programima ne uspiju ostvariti ključni etapni ciljevi određeni okvirom uspješnosti, pričuve za
uspješnost mogu se preraspodijeliti drugim, uspješnijim programima. Štoviše, okvir uspješnosti
samo je jedan od nekoliko elemenata usmjerenosti na rezultate. Većina pokazatelja koji se
upotrebljavaju za raspodjelu pričuve za uspješnost pokazatelji su ostvarenja, jer bilo bi nepravedno
nagrađivati ili sankcionirati programe zbog rezultata na koje su utjecali vanjski čimbenici koji su
izvan kontrole tijela koje upravlja programom. Međutim, ako je intervencijska logika programa
dobro osmišljena, postizanje utvrđenih ostvarenja trebalo bi u pogledu rezultata pridonositi
postizanju ciljeva.
VI. Komisija trenutačno analizira izvješća o dovršetku akcijskih planova za ispunjenje ex ante
uvjetâ, koja su države članice dostavile u okviru godišnjih izvješća o provedbi i izvješća o napretku.
Regulatorne odredbe koje se odnose na preispitivanje uspješnosti i preraspodjelu pričuve za
uspješnost precizno su osmišljene kako bi pridonijele uspješnosti i na taj način spriječile rastrošnu i
nedjelotvornu upotrebu sredstava.
VII. Komisija u ovoj fazi ne može preuzeti konkretne obveze u pogledu zakonodavnih prijedloga za
razdoblje nakon 2020.
Preporuka 1.: Komisija u ovoj fazi ne može preuzeti konkretne obveze u pogledu zakonodavnih
prijedloga za razdoblje nakon 2020.
(a) Ako se ex ante uvjeti nastave primjenjivati i u razdoblju nakon 2020., Komisija u načelu
prihvaća preporuku.
(b) Ako se ex ante uvjeti nastave primjenjivati i u razdoblju nakon 2020. te uzimajući u obzir
posebnosti svakog pojedinog postupka, Komisija djelomično prihvaća tu preporuku. Međutim,
trudit će se osigurati dosljednost.
(c) Ako se ex ante uvjeti nastave primjenjivati i u razdoblju nakon 2020., Komisija u načelu
prihvaća preporuku.
(d) Ako se ex ante uvjeti nastave primjenjivati i u razdoblju nakon 2020., Komisija u načelu
prihvaća preporuku.
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Preporuka 2.: Komisija u ovoj fazi ne može preuzeti konkretne obveze u pogledu zakonodavnih
prijedloga za razdoblje nakon 2020.
Ako se okvir uspješnosti i pričuva za uspješnost nastave primjenjivati i u razdoblju nakon 2020.,
Komisija prihvaća preporuku.
(c) Komisija ističe da je njezin glavni cilj pomoći državama članicama da pravilno koriste fondove,
a time i izbjegnu slabe rezultate. Komisija će nastaviti ulagati napore u daljnje ostvarenje tog cilja,
odnosno pružati smjernice, tehničku stručnu podršku, mogućnost rasprave i razmjene iskustava itd.
Obustave plaćanja i financijski ispravci mjere su koje se poduzimaju samo ako se svim ostalim
naporima nisu postigli željeni rezultati. Komisija će preispitati i nastaviti upotrebljavati te mjere i u
budućnosti, ali će svoje napore u najvećoj mogućoj mjeri usmjeriti na poduzimanje preventivnih
mjera.
UVOD
18. Ključni provedbeni korak važna je faza u provedbi operacija u okviru prioriteta, neophodan za
ostvarenje ciljnih vrijednosti određenih za 2023. Njegov je završetak moguće provjeriti i izraziti
brojkom ili postotkom.
OPAŽANJA
29. Države članice mogle su izvijestiti o ispunjenju ex ante uvjeta do lipnja 2017. u okviru godišnjih
izvješća o provedbi i do kolovoza 2017. u okviru izvješćâ o napretku.
Komisija će ocjenu preostalih akcijskih planova dovršiti u jesen 2017.
32. Komisija podsjeća da države članice nemaju zakonsku obvezu dostaviti izvješća prije
lipnja/kolovoza 2017.
34. Kad je riječ o općenitim ex ante uvjetima 4. i 5. te ex ante uvjetima 8.1. i 8.3. važno je naglasiti
da se u vrijeme donošenja sporazuma o partnerstvu/operativnog programa većina ex ante uvjeta
smatrala ispunjenima:
– od 27 država članica koje su ex ante uvjet 4. ocijenile kao primjenjiv, njih 15 smatralo ga je
ispunjenim u vrijeme donošenja sporazuma o partnerstvu/operativnog programa,
– od 27 država članica koje su ex ante uvjet 5. ocijenile kao primjenjiv, njih 22 smatrale su ga
ispunjenim u vrijeme donošenja sporazuma o partnerstvu/operativnog programa,
– od 27 država članica koje su ex ante uvjet 8.1. ocijenile kao primjenjiv, njih 22 smatrale su ga
ispunjenim u vrijeme donošenja sporazuma o partnerstvu/operativnog programa, i
– od 14 država članica koje su ex ante uvjet 8.3. ocijenile kao primjenjiv, njih 9 smatralo ga je
ispunjenim u vrijeme donošenja sporazuma o partnerstvu/operativnih programa.
Službe Komisije analizirale su samoprocjene država članica. O njima se raspravljalo s državama
članicama.
35. Vidjeti odgovor Komisije na odlomak 32.
37. Svaki tematski ex ante uvjet povezan je s posebnim prioritetima ulaganja u okviru tematskog
cilja. Ex ante uvjet ne postoji za svaki prioritet ulaganja.
Komisija će nakon što dovrši svoju ocjenu moći pružiti sveobuhvatnu analizu onog dijela sredstava
na koji se odnose nedovršeni akcijski planovi.
39. Kako je Komisija navela u odlomku 59. u nastavku, ex ante uvjetima uvedeni su minimalni
zahtjevi i uvjeti koji nisu postojali ni u jednom prethodnom zakonodavnom okviru kohezijske
politike. Premda se učinak ex ante uvjeta može ocijeniti tek na kraju programskog razdoblja,
Komisija očekuje da bi sama činjenica da se uvode minimalni uvjeti trebala dovesti do poboljšanja
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u djelotvornosti i učinkovitosti potrošnje. Međutim, to ne znači da uvjeti nisu mogli biti zahtjevniji i
ambiciozniji, kako je predložila Komisija (COM(2011)615).
41. Komisija naglašava da su smjernice interni dokument za njezino osoblje o tome kako tumačiti
svaki kriterij koji proizlazi iz Uredbe o zajedničkim odredbama kako bi se osigurala dosljednost pri
ocjeni ex ante uvjeta u svim državama članicama. Analiza službi Komisije u pogledu samoprocjena
država članica provedena je u skladu s Komisijinim smjernicama kojima se znatno smanjio prostor
za različita tumačenja.
47. Komisija smatra da se navedeni kriteriji za dva različita ex ante uvjeta povezana s dvama
različitim prioritetima ulaganja (jednim koji se odnosi na potporu uspostavi aktivnih politika tržišta
rada koje ispunjavaju određene minimalne uvjete i drugim koji se odnosi na potporu reformama u
cilju uspostave tih aktivnih politika tržišta rada) međusobno ne isključuju. To bi mogao biti slučaj
samo kad nikakvo daljnje poboljšanje aktivnih politika tržišta rada koje ispunjavaju minimalne
uvjete utvrđene u ex ante uvjetu 8.1. ne bi bilo moguće te kad ga Unija ne bi trebala podržavati.
48. Komisija smatra da države članice mogu ocijeniti da su kriteriji za ex ante uvjet 8.1. ispunjeni i
upotrijebiti financijska sredstva EU-a u okviru prioriteta ulaganja povezanog s ex ante uvjetom 8.3.
radi daljnjeg razvoja kapaciteta za pružanje takvih usluga zbog sljedećih razloga:
– država članica može ispuniti ex ante uvjet 8.1. putem ulaganja i mjera reforme poduzetih u okviru
prioriteta ulaganja na koji se primjenjuje ex ante uvjet 8.3.
– država članica koja već ispunjava minimalne uvjete utvrđene u ex ante uvjetu 8.1. može ipak
htjeti poboljšati funkcioniranje svoje javne službe za zapošljavanje ulaganjem u okviru prioriteta
ulaganja koji se odnosi na reformu institucija tržišta rada, na primjer kao odgovor na opažanja
navedena u izvješću države. Činjenica da država članica ispunjava minimalne uvjete ne može
spriječiti tu državu članicu da dodatno poboljša svoje institucije tržišta rada te službe Komisije
mogu čak uputiti na potrebu za time.
52. Komisija se pri svojem svakodnevnom radu na pripremi i provedbi programâ služi znanjem
stečenim u drugim područjima ili u okviru koordiniranog djelovanja kao što je Europski semestar.
Ocjena ispunjenosti uvjeta koju provode države članice i Komisija ograničena je isključivo na
kriterije utvrđene u Prilogu XI. Uredbi o zajedničkim odredbama, što znači da bi ex ante uvjetima
trebala biti obuhvaćena samo pitanja koja su usko povezana s provedbom kohezijske politike.
Pravna osnova stoga nije dopuštala Komisiji da u potpunosti uskladi ocjenu ex ante uvjeta s
Europskim semestrom i ostalim izvorima informacija.
53. Ex ante uvjeti čine minimalne zahtjeve. Njihovo ispunjenje ocjenjuje se isključivo na temelju
kriterija utvrđenih u Prilogu XI. Uredbi o zajedničkim odredbama, kako je propisano člankom 19.
stavkom 3. te uredbe. Postupak Europskog semestra temelji se na drugačijem okviru. Ispunjenje ex
ante uvjeta ne znači da dodatna poboljšanja nisu moguća ili čak potrebna s političkog stajališta. To
je ujedno razlog zašto je moguće da se ex ante uvjet 8.1. ocijeni kao ispunjen (jer su ispunjeni
minimalni uvjeti propisani Prilogom XI. Uredbi o zajedničkim odredbama), a da države članice
istodobno žele dodatno poboljšati uspostavu svoje aktivne politike tržišta rada s pomoću ulaganja u
okviru prioriteta ulaganja s kojim je povezan ex ante uvjet 8.3., ili im se to (u okviru Europskog
semestra) preporučuje.
Okvir 2. – Nedosljednosti između ex ante uvjeta i izvješća za pojedine zemlje u vezi s
procjenom jesu li države članice ostvarile politike aktivnog tržišta rada – primjeri Poljske,
Španjolske i Hrvatske
Komisija upućuje na svoj odgovor u odlomku 53.
55. Upućivanje na Tematsko izvješće br. 24/2016 temelji se na nalazima programa državne potpore
koje prati GU COMP. Ex post praćenje temelji se na uzorku i ne uključuje nužno financiranje
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sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Službe Komisije analizirale su
samoprocjene država članica. O njima se raspravljalo s državama članicama.
Ex ante uvjetom za državnu potporu zahtijeva se da su osnovni okvirni uvjeti za učinkovitu i
djelotvornu upotrebu financijskih sredstava uspostavljeni. Kad je riječ o kvaliteti sukladnosti,
potrebno je napomenuti da je u skladu s Uredbom o zajedničkim odredbama „ocjenjivanje
ispunjavanja od strane Komisije ograničeno [...] na kriterije utvrđene u pravilima za pojedine
fondove i kriterije iz dijela II. Priloga XI. i u skladu [...] s nacionalnim i regionalnim nadležnostima
s obzirom na specifične i prikladne političke mjere koje uključuju sadržaj strategija” (članak 19.).
57. Vidjeti odgovor Komisije na odlomak 32.
59. Studijom koju je naručila Europska komisija utvrđeno je da su „[e]x ante uvjeti prouzročili
promjene na nacionalnoj i regionalnoj razini do kojih inače ne bi došlo ili za koje bi inače trebalo
više vremena”1. U radnom dokumentu službi Komisije2 navedeni su i drugi primjeri mjera koje su
poduzele države članice i koje imaju dodanu vrijednost pod uvjetom da države članice osiguraju
njihovu odgovarajuću provedbu i popratne radnje u budućnosti.
Razvoj novih politika i strukturne reforme koje su proizašle iz ex ante uvjeta pozitivno utječu na
javna i privatna ulaganja i izvan onih povezanih s kohezijskom politikom.
Osim toga, ex ante uvjetima uvedeni su minimalni zahtjevi i uvjeti koji nisu postojali ni u jednom
prethodnom zakonodavnom okviru kohezijske politike. Premda zahtjevni uvjeti koje je predložila
Komisija (COM (2011) 615) nisu zadržani u zakonodavnom postupku koji je uslijedio, očekuje se
da će se uvođenjem minimalnih uvjeta poboljšati djelotvornost i učinkovitost potrošnje.
61. U skladu s člankom 19. stavkom 5. Uredbe o zajedničkim odredbama Komisija je mogla (ali
nije morala) obustaviti sva međuplaćanja u vrijeme donošenja programa da je to bilo potrebno da bi
se izbjeglo znatnije ugrožavanje djelotvornog i učinkovitog ostvarenja konkretnih ciljeva.
Komisija trenutačno analizira izvješća o dovršetku akcijskih planova za ispunjenje ex ante uvjeta,
koja su države članice dostavile u okviru godišnjih izvješća o provedbi i izvješća o napretku.
Tek će nakon analize tih dokumenata moći razmotriti obustave plaćanja u slučajevima nedovršenja
akcijskih planova.
70. Okviri uspješnosti u donesenim programima obuhvaćaju različite pokazatelje kako bi se
osiguralo da će se programima ostvariti dogovoreni ciljevi. Većinu čine pokazatelji ostvarenja i
ključni provedbeni koraci, ali obuhvaćeni su i financijski pokazatelji kojima se osigurava procjena
sveukupnog napretka prioritetne osi. Nadalje, samim se okvirom uspješnosti ne mogu zajamčiti
bolji rezultati, već on mora biti popraćen drugim elementima usmjerenosti na rezultate.
72. Usmjerenost programâ na rezultate ovisi o nekoliko međusobno povezanih elemenata,
uključujući dobru analizu potreba, pouzdanu intervencijsku logiku s jasno određenim konkretnim
ciljevima, pravilno odabrane pokazatelje rezultata uključene u kriterije odabira te, isto tako, dobro
osmišljen okvir uspješnosti s realističnim i ostvarivim ključnim etapama i ciljnim vrijednostima.
Zbog vremenskog rasporeda u kojem se rezultati mogu ostvariti i u kojem ih sustav može
zabilježiti, pokazatelje rezultata možda nije prikladno uključiti u okvir uspješnosti u okviru
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http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-provisions-in-relationto-the-ex-ante-conditionalities-during-the-programming-phase-of-the-european-structural-and-investment-esi-funds.
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Radni dokument službi Komisije „Dodana vrijednost ex ante uvjeta u europskim strukturnim i investicijskim fondovima”
SWD(2017)127.
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Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda. Ovisno o prirodi pokazatelja,
možda će biti potrebna evaluacija kako bi se odijelili učinci politike od učinaka čimbenika koji su
izvan programa.
74. Pravnim zahtjevima propisano je da bi okvir uspješnosti prioritetne osi trebao uključivati
financijski pokazatelj i pokazatelj ostvarenja te, prema potrebi, pokazatelj rezultata (vidjeti točku 2.
Priloga II. Uredbi o zajedničkim odredbama).
75. Ključni provedbeni koraci upotrebljavaju se kako bi se njima označila važna faza u provedbi
operacija u okviru pojedinog prioriteta, potrebna kako bi se ostvarile ciljne vrijednosti određene za
2023., a ne samo početak provedbe.
79. Usklađenost ključnih etapa i ciljnih vrijednosti s kriterijima navedenima u Prilogu II. Uredbi o
zajedničkim odredbama provjerena je u trenutku donošenja programa. Država članica može
predložiti reviziju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti ako se pokazalo da su procijenjene na premalu
ili preveliku vrijednost zbog netočnih pretpostavki. Takav zahtjev mora se podnijeti u skladu s
postupkom za izmjenu programa utvrđenim člankom 30. Uredbe o zajedničkim odredbama, a
inicijativa za njegovo pokretanje isključivo je odgovornost države članice.
Okvir 4. – Primjer vrijednosti koje nije bilo moguće provjeriti za dva španjolska operativna
programa, „Pametni rast” i „EFRR za Andaluziju”
Dokumenti dostupni za dva španjolska programa u okviru EFRR-a sadržavaju informacije o metodi
izračuna, iznosu EFRR-a za svaki pokazatelj te predloženim ključnim etapama i ciljnim
vrijednostima. Zaista, nisu dostavljeni nikakvi jedinični troškovi za provjeru tih vrijednosti.
Međutim, potrebno je napomenuti da Komisijina procjena uključuje i kvalitativni dio koji se temelji
na stručnoj prosudbi.
80. Člankom 4. stavkom 3. Uredbe br. 215/2014 upravna tijela obvezuju se da te informacije
dostave na zahtjev Komisije. Zbog raznovrsnih pokazatelja koji su se mogli upotrijebiti nije
postojao obrazac za pružanje informacija o metodologijama i kriterijima koji su primijenjeni pri
odabiru pokazatelja i određivanju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti. Stoga je moguće da se stupanj
podrobnosti mijenja iz dokumenta u dokument.
82. Komisija napominje da su to zahtjevi na temelju pravne osnove koja je na snazi. Pravna je
osnova za Komisiju obvezujuća. U definiciji ostvarenja ključne etape, sadržanoj u članku 6.
stavku 2. Provedbene uredbe Komisije, ostavljen je određeni diskrecijski prostor kako bi se uzela u
obzir složenost većine intervencija obuhvaćenih europskim strukturnim i investicijskim fondovima.
Osim toga, činjenica je da je okvir uspješnosti novo rješenje te da će se raspodjela pričuve provoditi
automatski.
85. U vrijeme osmišljanja sadašnjeg načina raspodjele pričuve za uspješnost Komisija je smatrala
da se održavanjem pričuve na nacionalnoj razini osigurava usklađenost s glavnim ciljem kohezijske
politike, odnosno povećanjem gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije, te ciljevima kako su
utvrđeni UFEU-om (člankom 176.).
Vidjeti i odgovor Komisije na odlomak 72.
86. Člankom 22. stavcima 4. i 5. te člankom 30. stavkom 3. Uredbe o zajedničkim odredbama
utvrđena su ograničenja te fleksibilnosti: pričuva za uspješnost mora se prenijeti iz prioritetâ čije
ključne etape nisu ostvarene u prioritete čije su ključne etape ostvarene; u pravilu, preraspodjela
mora biti u skladu sa zahtjevima za tematsku koncentraciju, minimalnim iznosima sredstava
utvrđenima tom Uredbom te pravilima za pojedine fondove. Prijedlog preraspodjele sredstava mora
biti u skladu s mjerodavnim pravilima i razvojnim potrebama države članice ili regije i ne smije za
sobom povlačiti znatan rizik da se ciljevi i ciljne vrijednosti iz prijedloga neće ostvariti.
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87. Komisija napominje da je obustava plaćanja posljednja mjera za poboljšanje provedbe programa
te se primjenjuje u slučajevima u kojima se ostalim mjerama ne uspiju ostvariti zahtijevane
vrijednosti. Prije odluke o obustavi plaćanja postoje dodatni koraci u skladu s kojima države članice
moraju intervenirati i ispraviti nedostatke u provedbi. Taj je postupak dio Komisijina praćenja
provedbe programa.
88. U tim slučajevima države članice mogu predložiti promjenu vrijednosti određenih za pojedinu
ključnu etapu. Međutim, ta je promjena moguća tek nakon što Komisija odobri predloženu izmjenu
programa.
89. Kad je riječ o EFRR-u i Kohezijskom fondu, pokazateljima rezultata mjere se promjene koje su
posljedica mjera koje se sufinanciraju iz javnih intervencija, na primjer fondova, i drugih
čimbenika. Ako promjene koje bilježimo u pogledu vrijednosti pokazatelja rezultata ne ovise samo
o intervenciji u okviru fondova, Komisija ne može nametnuti korektivne mjere upravnim tijelima
zbog toga što nisu uspjela ostvariti nešto što nije pod njihovom kontrolom.
91. Ograničenja primjene financijskih korekcija uvedena su kako bi se izbjegle situacije u kojima se
upravna tijela sankcioniraju zbog promjena koje nisu u potpunosti pod njihovom kontrolom. Zbog
dugog vremena potrebnog za ostvarenje ciljnih vrijednosti nepredvidivost vanjskih čimbenika raste.
93. Ograničenja primjene obustave plaćanja i financijskih korekcija uvedena su kako bi se izbjegle
situacije u kojima se upravna tijela sankcioniraju zbog promjena koje nisu u potpunosti pod
njihovom kontrolom. Nadalje, sankcije predviđene okvirom uspješnosti nisu jedini dostupni
mehanizmi. Niska apsorpcija može dovesti do opoziva sredstava tijekom programskog razdoblja, na
temelju pravila N + 3.
ZAKLJUČCI I PREPORUKE
96. Činjenica da se o akcijskom planu nije izvijestilo kao o „završenom” ne znači da predmetni
akcijski plan nije proveden.
Komisija podsjeća da države članice nemaju zakonsku obvezu dostaviti izvješća prije
lipnja/kolovoza 2017.
97. Ocjena ispunjenosti uvjeta koju provode države članice i Komisija ograničena je isključivo na
kriterije utvrđene u Prilogu XI. Uredbi o zajedničkim odredbama. Elementi koji nisu obuhvaćeni
tim kriterijima i koji se mogu uzeti u obzir u kontekstu Europskog semestra ne mogu se upotrijebiti
za procjenu ispunjenosti ex ante uvjeta.
Komisija naglašava i da je njezin početni prijedlog o kriterijima ex ante uvjeta sadržavao brojne
kvalitativne sastavnice.
Upotrebom Komisijinih smjernica o ex ante uvjetima, koja je bila obvezna za službe Komisije,
znatno se smanjio prostor za različita tumačenja kriterija sadržanih u Uredbi o zajedničkim
odredbama.
98. U skladu s člankom 19. stavkom 5. Uredbe o zajedničkim odredbama Komisija je mogla (ali
nije morala) obustaviti sva međuplaćanja u vrijeme donošenja programa da je to bilo potrebno kako
bi se izbjeglo znatnije ugrožavanje djelotvornog i učinkovitog ostvarenja konkretnih ciljeva.
Komisija trenutačno analizira izvješća o dovršetku akcijskih planova za ispunjenje ex ante uvjeta,
koja su države članice dostavile u okviru godišnjih izvješća o provedbi i izvješća o napretku.
Tek će nakon analize tih dokumenata moći razmotriti obustave plaćanja u slučajevima nedovršenja
akcijskih planova.
100. Komisija je pokrenula nekoliko inicijativa za procjenu mehanizma ex ante uvjeta na terenu,
kao što su studija ex ante uvjeta i radni dokument službi Komisije kojim će se Komisija služiti pri
izradi zakonodavnog prijedloga za programsko razdoblje nakon 2020.
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103. Uvjeti raspodjele pričuve za uspješnost propisani su temeljnim zakonodavstvom. Komisija će
postupati u skladu sa zakonodavnim zahtjevima u pogledu stupnja ostvarenja ključnih etapa
potrebnih za raspodjelu pričuve za uspješnost. U definiciji ostvarenja ključne etape, sadržanoj u
članku 6. stavku 2. Provedbene uredbe Komisije, ostavljen je određen diskrecijski prostor kako bi
se uzela u obzir složenost većine intervencija obuhvaćenih europskim strukturnim i investicijskim
fondovima. Ta pravila postoje jer je okvir uspješnosti u svojem sadašnjem obliku novo rješenje.
104. Okvir uspješnosti i pričuve za uspješnost nisu osmišljeni kako bi doveli do znatne
preraspodjele potrošnje u području kohezije. Njima se upravna tijela potiču na postizanje planiranih
ostvarenja koja su pod njihovom kontrolom. Time bi se, u kombinaciji s ostalim međusobno
povezanim elementima usmjerenosti na rezultate (kao što su dobra analiza potreba, pouzdana
intervencijska logika s jasnim konkretnim ciljevima i dobro odabrani pokazatelji rezultata uključeni
u kriterije odabira) trebala osigurati uspješnost programa i ostvarenje njegovih ciljeva.
Nadalje, pokazatelji rezultata možda nisu prikladni za okvir uspješnosti zbog vremenskog rasporeda
u kojem se rezultati mogu ostvariti i u kojem ih sustav može zabilježiti. Ovisno o prirodi
pokazatelja, možda će biti potrebna evaluacija kako bi se učinci politike odijelili od učinaka
čimbenika koji su izvan programa.
105. U vrijeme osmišljavanja sadašnjeg načina raspodjele pričuve za uspješnost Komisija je
smatrala da se zadržavanjem pričuve na nacionalnoj razini osigurava usklađenost s glavnim ciljem
kohezijske politike, odnosno povećanjem gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije, te ciljevima
kako su utvrđeni UFEU-om (člankom 176.).
Usmjerenost programâ na rezultate ovisi o nekoliko međusobno povezanih elemenata, uključujući
dobru analizu potreba, pouzdanu intervencijsku logiku s jasno određenim konkretnim ciljevima,
dobro odabrane pokazatelje rezultata uključene u kriterije odabira te, isto tako, dobro osmišljen
okvir uspješnosti s realističnim i ostvarivim ključnim etapama i ciljnim vrijednostima.
106. Okvir uspješnosti temelji se na različitim pokazateljima kako bi se osiguralo da će se
programima ostvariti dogovoreni ciljevi. Pokazatelji rezultata možda neće biti prikladni (za
EFRR/Kohezijski fond) jer vremenski raspored u kojem se rezultati mogu ostvariti i u kojem ih
sustav može zabilježiti nije kompatibilan s obveznim vremenskim okvirom za korisnu raspodjelu
pričuve za uspješnost.
107. Ključni provedbeni koraci upotrebljavaju se kako bi se njima označila važna faza u provedbi
operacija u okviru pojedinog prioriteta. Ti su koraci potrebni kako bi se ostvarile ciljne vrijednosti
za 2023. te ne označavaju samo početak provedbe.
108. Člankom 4. stavkom 3. Uredbe br. 215/2014 upravna tijela obvezuju se dostaviti te informacije
na zahtjev Komisije. Zbog raznovrsnosti pokazatelja koji su se mogli upotrijebiti, nije postojao
obrazac za pružanje informacija o metodologijama i kriterijima koji su primijenjeni pri odabiru
pokazatelja i određivanju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti. Stoga je moguće da se stupanj
podrobnosti mijenja iz dokumenta u dokument.
109. Ograničenja primjene obustave plaćanja i financijskih korekcija uvedena su kako bi se izbjegle
situacije u kojima se upravna tijela sankcioniraju zbog promjena programa prouzročenih vanjskim
čimbenicima koje nisu u potpunosti pod njihovom kontrolom. Nadalje, sankcije predviđene
okvirom uspješnosti nisu jedini dostupni mehanizmi.
Konkretno, odgoda početka i provedbe projekta može dovesti do niske apsorpcije, a potom i do
opoziva sredstava tijekom programskog razdoblja, na temelju pravila N + 3. To znači da niski
stupanj provedbe može prouzročiti smanjenje dostupnih financijskih sredstava.
111. Komisija u ovoj fazi ne može preuzeti konkretne obveze u pogledu zakonodavnih prijedloga za
razdoblje nakon 2020.
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Preporuka 1. – Dodatno razviti ex ante uvjete za razdoblje nakon 2020.
Komisija u ovoj fazi ne može preuzeti konkretne obveze u pogledu zakonodavnih prijedloga za
razdoblje nakon 2020.
(a) Ako se ex ante uvjeti nastave primjenjivati i u razdoblju nakon 2020., Komisija u načelu
prihvaća preporuku.
(b) Ako se ex ante uvjeti nastave primjenjivati i u razdoblju nakon 2020. te uzimajući u obzir
posebnosti svakog pojedinog postupka, Komisija djelomično prihvaća tu preporuku. Međutim,
trudit će se osigurati dosljednost.
(c) Ako se ex ante uvjeti nastave primjenjivati i u razdoblju nakon 2020., Komisija u načelu
prihvaća preporuku.
(d) Ako se ex ante uvjeti nastave primjenjivati i u razdoblju nakon 2020., Komisija u načelu
prihvaća preporuku.
Preporuka 2. – Razmotriti pretvaranje pričuve za ostvarenje postignuća za razdoblje nakon
2020. u instrument koji je usmjereniji na rezultate
Komisija u ovoj fazi ne može preuzeti konkretne obveze u pogledu zakonodavnih prijedloga za
razdoblje nakon 2020.
Ako se okvir uspješnosti i pričuva za uspješnost nastave primjenjivati i u razdoblju nakon 2020.,
Komisija prihvaća preporuku.
(c) Komisija ističe da je njezin glavni cilj pomoći državama članicama da pravilno koriste fondove,
a time i izbjegnu slabe rezultate. Komisija će nastaviti ulagati napore u daljnje ostvarenje tog cilja,
odnosno pružati smjernice, tehničku stručnu podršku, mogućnost rasprave i razmjene iskustava itd.
Obustave plaćanja i financijski ispravci mjere su koje se poduzimaju samo ako se svim ostalim
naporima nisu postigli željeni rezultati. Komisija će preispitati i nastaviti upotrebljavati te mjere i u
budućnosti, ali će svoje napore u najvećoj mogućoj mjeri usmjeriti na poduzimanje preventivnih
mjera.
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Događaj

Datum

Usvajanje memoranduma o planiranju revizije / početak revizije

7.12.2016

Službeno slanje nacrta izvješća Komisiji (ili drugom subjektu nad
kojim se obavlja revizija)
Usvajanje konačnog izvješća nakon raspravnog postupka

13.7.2017

Primitak službenih odgovora Komisije (ili drugog subjekta nad
kojim se obavlja revizija) na svim jezicima

21.11.2017

4.10.2017

Kako bi se rashodi u području kohezije u većoj mjeri
usmjerili na rezultate, zakonodavnim paketom za
programsko razdoblje 2014. – 2020. uvedena su dva
instrumenta: ex ante uvjeti i pričuva za uspješnost
(poznata i kao pričuva za ostvarenje postignuća). Dok se
prvim instrumentom utvrđuju određeni uvjeti koji moraju
biti ispunjeni prije provedbe programa, drugim se
instrumentom predviđa da je u okviru većine programa
europskih strukturnih i investicijskih fondova potrebno
izdvojiti 6 % ukupnih financijskih sredstava za svaku
državu članicu, čija konačna dodjela ovisi o ishodu
pregleda uspješnosti 2019. godine. Sud je u ovom izvješću
ispitao jesu li se ta dva instrumenta djelotvorno
upotrebljavala kako bi se države članice potaknulo na
bolju potrošnju sredstava u području kohezije.
Sud je utvrdio da je ex ante uvjetima uspostavljen
dosljedan okvir za procjenjivanje spremnosti država
članica za upotrebu financijskih sredstava EU a. Međutim,
proces procjenjivanja trajao je dugo i zahtijevao je mnogo
vremena te ostaje nejasno u kojoj su mjeri ti uvjeti
djelotvorno doprinijeli promjenama na terenu, odnosno u
kojoj će im mjeri doprinijeti u budućnosti. Daljnja primjena
ex ante uvjeta ovisit će o predanosti i odgovornosti država
članica. Sud također smatra da se okvirom uspješnosti i
pričuvom za uspješnost nije pružio znatan poticaj za bolju
usmjerenost na rezultate u okviru operativnih programa
jer se oni većinom temelje na potrošnji i ostvarenjima.
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