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Povzetek 
I Poraba za politiko EU na področju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije znaša 
približno eno tretjino vse porabe iz proračuna EU. Splošni cilj kohezijske politike je 
zmanjšati razvojna neravnovesja med regijami. Znesek sredstev, dodeljenih kohezijski 
politiki, ki je glavna naložbena politika EU, je v obdobju 2014–2020 znašal 352 milijard 
EUR ali 37 % skupne porabe iz proračuna EU v tem obdobju. 

II Kohezijska politika se izvaja z deljenim upravljanjem, kar pomeni, da si odgovornost 
za izvajanje politike in upravljanje povezanih skladov, vključno z opravljanjem 
nadzornih dejavnosti, delijo Komisija in države članice. Komisija je sicer odgovorna za 
izvrševanje proračuna EU, dejansko upravljanje in nadzor skladov in programov EU pa 
sta prenesena na organe držav članic. Naloge in dejavnosti teh organov so določene v 
uredbi o skupnih določbah: med njimi so tudi izbira projektov za sofinanciranje in 
nadzor nad njimi. 

III Pri izvajanju skladov kohezijske politike nastajajo stroški. Tako je pri vseh nalogah 
in dejavnostih organov, ki so v državah članicah pristojni za programe, ter nalogah in 
dejavnostih Komisije. 

IV Sodišče je v tej reviziji preučilo, ali so ti stroški primerljivi z drugimi podobnimi 
shemami in ali so z njimi povezane informacije popolne, dosledne in usklajene. 
Preučilo je tudi, ali te informacije omogočajo analizo in sprejemanje odločitev o 
zakonodaji ter o poenostavitvi pravil. Ugotovitve in zaključki Sodišča so koristni za 
programsko obdobje 2021–2027 in za povečanje uspešnosti sistemov upravljanja in 
nadzora v državah članicah v obdobju 2021–2027. 

V Sodišče je ugotovilo, da so skupni stroški izvajanja skladov kohezijske politike, ki jih 
je predstavila Komisija, sorazmerno nizki v primerjavi z drugimi skladi EU in programi, 
ki se financirajo z mednarodnimi sredstvi. Vendar je Sodišče zaključilo, da Komisija ni 
zbrala s stroški povezanih podatkov, ki bi bili dovolj popolni, dosledni in usklajeni, da bi 
jih bilo mogoče uporabiti, na primer za oceno učinka poenostavitve pravil EU na način 
izvajanja skladov kohezijske politike. 
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VI Sodišče je ugotovilo, da so stroški, prijavljeni Komisiji za sofinanciranje, sicer znani, 
da pa je na voljo le malo ali nič informacij o stroških, ki niso prijavljeni. Da bi Komisija 
pridobila več informacij o neprijavljenem delu stroškov, pri državah članicah izvaja 
poizvedbe za oceno upravnih stroškov. Sodišče je izrazilo dvom o popolnosti, 
doslednosti in točnosti podatkov, na katerih temelji najnovejša ocena iz leta 2018. 
Kljub temu bi ta študija lahko služila kot podlaga za posplošene primerjave na visoki 
ravni. Sodišče meni – kot je navedla Komisija v svoji študiji iz leta 2018 – da so stroški 
držav članic v višini 2,3 %, ki so nastali pri izvajanju skladov kohezijske politike, podobni 
ali nižji kot pri drugih shemah, ki se financirajo z mednarodnimi sredstvi. 

VII Za obdobje 2014–2020 je Komisija na podlagi študije iz leta 2017 ocenila, da bi se 
z uvedbo 21 ukrepov za poenostavitev upravni stroški morali zmanjšati. Vendar je 
Sodišče izvedlo anketo, pri kateri se je pokazalo, da večina držav članic pričakuje 
povečanje upravnih stroškov v obdobju 2014–2020. 

VIII Komisija je v okviru obrazložitvenega memoranduma k zakonodajnemu 
predlogu za obdobje 2021–2027 predstavila dve oceni iz študije iz leta 2018 v zvezi s 
posameznimi posebnimi ukrepi za poenostavitev. Sodišče meni, da bi bilo treba za eno 
od ocen v obrazložitvenem memorandumu uporabiti bolj realističen scenarij. 

IX Komisija je v uredbah, ki zadevajo obdobji 2014–2020 in 2021–2027, uvedla in 
predlagala več ukrepov za poenostavitev. Denarni učinek mnogih od teh ukrepov za 
poenostavitev je bil ocenjen v več študijah, in sicer v letih 2012, 2017 in 2018, vendar 
kompleksnost upravnih praks organov držav članic ni bila upoštevana. Sodišče na 
podlagi svojega predhodnega dela meni, da zaradi teh praks morda ne bo mogoče 
doseči pričakovanih prihrankov stroškov v okviru ukrepov za poenostavitev. 

X Sodišče priporoča, naj Komisija: 

— za svoje redne študije upravnih stroškov objavi, kaj bo preučila in kdaj, 

— oceni, ali so se ocenjeni prihranki upravnih stroškov dejansko uresničili, 

— preuči upravne prakse v državah članicah. 
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Uvod 

Skladi kohezijske politike in način njihovega upravljanja 

01 Politika ekonomske, socialne in teritorialne kohezije EU (v tem poročilu: 
kohezijska politika) je namenjena zmanjšanju razvojnih neravnovesij med regijami, 
prestrukturiranju nazadujočih industrijskih območij in spodbujanju čezmejnega, 
transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja v Evropski uniji. 

02 Odhodki za kohezijsko politiko znašajo približno 37 % celotne porabe iz proračuna 
EU. Sredstva, dodeljena kohezijski politiki, ki je glavna naložbena politika EU, so v 
programskem obdobju 2007–2013 znašala 346 milijard EUR (skupne dodelitve za EU in 
države članice so znašale 466 milijard EUR), v programskem obdobju 2014–2020 pa 
352 milijard EUR (skupne dodelitve za EU in države članice so znašale 473 milijard 
EUR). 

03 Kohezijska politika EU je strukturirana okoli treh od petih evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov1 (skladi ESI), in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ESRR), Kohezijskega sklada in Evropskega socialnega sklada (ESS). Ti trije skladi so 
znani tudi kot skladi kohezijske politike EU. Za sklade ESRR, Kohezijski sklad in ESS 
veljajo skupna pravila, razen izjem, ki so določene v posebnih uredbah za vsak 
posamezen sklad. 

04 Kohezijska politika se izvaja z deljenim upravljanjem2, kar pomeni, da si 
odgovornost za izvajanje politike in z njo povezanih skladov delijo Komisija in države 
članice. Ti skladi se izvajajo v okviru operativnih programov, ki jih pripravijo države 
članice in sprejme Komisija ter v katerih je podrobno določeno, kako bodo države 
članice porabile finančna sredstva EU v programskem obdobju. V okviru operativnih 
programov se financirajo projekti, ki so jih izbrali organi upravljanja držav članic in jih 
izvajajo upravičenci. 

                                                      
1 V sklade ESI sta vključena tudi Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in 

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR). 

2 Člen 59 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 
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05 V programskem obdobju 2007–2013 je bilo 441 operativnih programov na 
področju kohezije. Skoraj 90 % teh operativnih programov je bilo zaključenih že proti 
koncu leta 20193. Operativnih programov v programskem obdobju 2014–2020 je 391 
in se še izvajajo. 

06 Država članica za vsak operativni program imenuje organe za njegovo izvajanje: 
organ upravljanja, organ za potrjevanje in revizijski organ. Njihove naloge in dejavnosti 
so določene v uredbi o skupnih določbah4. 

o Organ upravljanja je odgovoren za izvajanje operativnega programa. Ocenjuje in 
nato izbere projektne vloge ter preverja in spremlja izvajanje projektov. 

o Organ za potrjevanje je odgovoren za združevanje prijav stroškov, ki jih predložijo 
upravičenci projekta, v izkaze odhodkov in zahtevke za plačila. Te predloži Komisiji 
za povračilo in pripravi zaključne račune operativnih programov. 

o Revizijski organ je odgovoren za pripravo letnega neodvisnega mnenja o 
zanesljivosti zaključnih računov, zakonitosti nastalih odhodkov ter delovanju 
sistemov upravljanja in nadzora. 

07 Države članice lahko na lastno pobudo ustanovijo tudi druge organe, kot so 
usklajevalni ali posredniški organi za pomoč pri izvajanju operativnih programov. 
Usklajevalni organ opravlja horizontalne funkcije, pomembne za več operativnih 
programov. Posredniški organi so javni ali zasebni organi, ki delujejo pod 
odgovornostjo organa, imenovanega večinoma za en operativni program, in izvajajo 
naloge v imenu tega organa v razmerju do upravičencev, ki izvajajo operacije. 

08 Na Komisiji sta za izvajanje kohezijske politike EU odgovorna dva generalna 
direktorata, in sicer Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in 
vključevanje (GD EMPL) ter Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko 
(GD REGIO). 

                                                      
3 Sodišče na podlagi informacij, prejetih od Komisije sredi novembra 2019. 

4 Členi 125, 126 in 127 Uredbe (EU) št. 1303/2013 (uredba o skupnih določbah). 
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09 Komisija se pogaja z državami članicam o operativnih programih in jih odobri, 
organom držav članic daje smernice in navodila za izvajanje njihovih nalog ter spremlja 
izvajanje politike s pregledi na ravni držav članic ali dokumentacijskimi pregledi. Poleg 
teh vsakodnevnih nalog predlaga tudi temeljno področno zakonodajo, s katero se 
oblikuje okvir politike in ocenjujejo pretekli okviri. 

10 Najpomembnejše dejavnosti imenovanih organov držav članic in Komisije so 
predstavljene na sliki 1. 

Slika 1 – Dejavnosti akterjev kohezijske politike in z njimi povezani 
stroški 

 
Opomba: Države članice lahko ustanovijo posredniške organe, za katere so odgovorni organi upravljanja 
in organi za potrjevanje. 
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Stroški izvajanja skladov kohezijske politike 

11 Z dejavnostmi, potrebnimi za pripravo in izvajanje programov, vključno z 
upravljanjem, spremljanjem, vrednotenjem, obveščanjem in komuniciranjem ter 
nadzorom in revizijo (glej tudi odstavke 06 do 09), nastajajo upravni stroški na več 
ravneh (glej sliko 1): 

(1) stroški izvajanja programa, ki jih imajo: 

(a) Komisija pri nadzoru in preverjanju izvajanja v državah članicah (kot so 
stroški zaposlenih, študije, vrednotenja, analize, ukrepi za razširjanje 
informacij in svetovanje) ter 

(b) organi držav članic pri pripravi programov in njihovem spreminjanju ter 
ukrepih za upravljanje, spremljanje, vrednotenje, obveščanje in 
komuniciranje ter nadzor in revizijo (kot so stroški zaposlenih, svetovanje, 
stroški IT)5; 

(2) stroški izvajanja izbranih operacij, ki jih imajo: 

(a) upravičenci, ko zaprosijo za finančno podporo, izvajajo projekte, poročajo in 
zahtevajo povračila (kot so stroški zaposlenih, materialni stroški in storitve). 

12 Stroški izvajanja skladov se lahko pokrijejo iz proračunov EU ali držav članic 
(nacionalnih ali regionalnih) ali iz kombinacije teh proračunov. 

(1) Nekateri stroški se krijejo samo iz proračuna EU. To so stroški, ki jih ustvari 
Komisija pri tehnični podpori na lastno pobudo, npr. za ukrepe za krepitev 
upravnih zmogljivosti, izvedbo študij, vrednotenja, ukrepe za razširjanje informacij 
itd.6. Proračun EU zajema tudi običajne upravne stroške, kot so stroški zaposlenih 
in stavb. 

(2) Nekateri stroški se krijejo s sofinanciranjem tako iz proračuna EU kot iz 
proračunov držav članic. Ti stroški nastanejo državam članicam in so prijavljeni kot 
tehnična podpora. Taki stroški se lahko nanašajo na dejavnosti ali operacije, ki se 
izvajajo v okviru posebnega operativnega programa tehnične podpore, ali na 
prioriteto v splošnem operativnem programu. Pri operacijah tehnične podpore je 
treba upoštevati vse zahteve iz pravil kohezijske politike v zvezi z, na primer, 

                                                      
5 Člen 59 Uredbe (EU) št. 1303/2013 (uredba o skupnih določbah). 

6 Člen 58 Uredbe (EU) št. 1303/2013 (uredba o skupnih določbah). 
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postopki izbire, ureditvami nadzora in revizije, javnimi naročili, pravili o 
upravičenosti ali zahtevami glede poročanja. 

(3) Nekateri stroški se krijejo samo iz proračunov držav članic. Komisija ne prejme 
nobenih informacij o teh stroških, saj ne spadajo v področje uporabe uredbe o 
skupnih določbah. 

Vsaka država članica se lahko odloči, katere stroške bo financirala iz nacionalnega 
proračuna in za katere stroške bo s tem, ko jih bo prijavila kot tehnično podporo, 
zaprosila za sofinanciranje. 

13 Razmerje med upravnimi stroški in tehnično podporo je prikazano v obarvanem 
krogu na sliki 2, v katerem se notranji krogi nanašajo na stroške Komisije (glej 
odstavek 12(1)). Drugi in tretji krog se nanašata na tehnično podporo, ki jo države 
članice prijavijo Komisiji (glej odstavek 12(2)). Zunanji krog prikazuje upravni strošek, ki 
nastane za države članice, vendar Komisiji ni bil prijavljen (glej odstavek 12(3)), in ga 
Komisija skuša oceniti v študijah (glej odstavek 15). Z različnimi barvami, uporabljenimi 
v večjem krogu, je ponazorjeno, kateri organ je imel stroške, in razvidno je, na primer, 
da nastane večina stroškov za države članice, organi upravljanja pa porabijo več kot 
50 % stroškov tehnične podpore držav članic. 

Slika 2 – Razčlenitev upravnih stroškov in tehnične podpore 

 
Opomba: V znesku 474 milijard EUR je zajeto financiranje EU (352 milijard EUR, glej odstavek 02) in 
nacionalno sofinanciranje. 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Evropske komisije za obdobje 2014–2020 
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14 V uredbi o skupnih določbah je omejen obseg, v katerem lahko države članice 
prijavijo tehnično podporo. Države članice smejo za obdobje 2014–2020 zahtevati 
povračilo stroškov kot tehnično podporo v višini do 4 % sredstev, ki so jim dodeljena7. 
V uredbi o skupnih določbah so opredeljene tudi okoliščine, v katerih se lahko ta 
omejitev poveča na 6 %. V Prilogi I je pregled skupnih zneskov, dodeljenih kohezijski 
politiki (473 milijard EUR) in tehnični podpori (14 milijard EUR) v programskem 
obdobju 2014–2020 v vsaki državi članici. EU glede na program sofinancira med 50 % in 
100 % prijavljenih stroškov tehnične podpore. 

15 Komisija je med letoma 2010 in 2018 naročila pet študij za oceno ravni stroškov 
izvajanja skladov kohezijske politike in učinka ukrepov za poenostavitev pravil in 
določb, uvedenih v različnih zakonodajnih predlogih Komisije (glej okvir 1). 

                                                      
7 Člen 119 Uredbe (EU) št. 1303/2013 (uredba o skupnih določbah). 
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Okvir 1 

Študije Komisije za oceno ravni stroškov izvajanja skladov kohezijske 
politike in učinka ukrepov za poenostavitev 

Za programska obdobja od 2007 do 2027 je Komisija naročila pet študij, v katerih 
sta ocenjena raven upravnih stroškov in učinek ukrepov za poenostavitev: 

o leto 2010 – študija ocene upravnih stroškov in delovne obremenitve za 
organe držav članic v zvezi s skladom ESRR in Kohezijskim skladom za obdobje 
2007–20138, 

o junij 2012 – študija ocene upravnih stroškov za sklad ESS za obdobje 2007–
20139, 

o julij 2012 – študija ocene učinka sprememb upravnih stroškov sklada ESRR in 
Kohezijskega sklada, ki so bile uvedene v zakonodajnem predlogu za obdobje 
2014–202010, 

o leto 2017 – študija, v kateri je analiziran učinek 21 izbranih ukrepov za 
poenostavitev, uvedenih v uredbo o skupnih določbah za obdobje 2014–2020 
za vseh pet skladov ESI na podlagi zgodnje faze izvajanja v obdobju 2014–
202011, 

o leto 2018 – študija o določitvi novega izhodišča za upravne stroške in upravno 
obremenitev za vseh pet skladov ESI za obdobje 2014–2020 ter s tem 
povezanega pričakovanega učinka številnih ukrepov iz predlagane uredbe za 
obdobje 2021–202712. 

  

                                                      
8 SWECO, Regional governance in the context of globalisation: reviewing governance 

mechanisms and administrative costs - Administrative workload and costs for Member State 
public authorities of the implementation of ERDF and Cohesion Fund, junij 2010. 

9 Evropski strokovni center za javno-zasebna partnerstva in podjetje COWI, Study measuring 
Current and Future Requirements on Administrative Cost and Burden of Managing the ESF, 
junij 2012. 

10 SWECO in t33, Measuring the impact of changing regulatory requirements to administrative 
cost and administrative burden of managing EU Structural Funds (ERDF and Cohesion 
Funds), julij 2012. 

11 SWECO, t33 in Spatial Foresight, Use of new provisions on simplification during the early 
implementation phase of ESIF, junij 2017. 

12 Spatial Foresight in t33, New assessment of ESIF administrative costs and burden, 
oktober 2018. 
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Obseg revizije in revizijski pristop 
16 S to revizijo je Sodišče preučilo stroške, ki jih imajo Komisija in države članice pri 
izvajanju skladov kohezijske politike v okviru operativnih programov. Preučilo je tudi, 
ali so informacije, ki jih morajo v zvezi s stroški države članice sporočiti Komisiji, 
zadostna podlaga za upravljavske odločitve o zakonodaji in o poenostavitvi pravil in 
določb. 

17 Ugotovitve in zaključki Sodišča so koristni za programsko obdobje 2021–2027 in 
za povečanje uspešnosti sistemov upravljanja in nadzora v državah članicah v obdobju 
2021–2027. 

18 Sodišče je preučilo stroške izvajanja skladov kohezijske politike in postavilo 
naslednja revizijska vprašanja: 

(1) Ali so skupni stroški izvajanja skladov kohezijske politike, ki jih je predstavila 
Komisija, primerljivi z drugimi podobnimi shemami in temeljijo na popolnih, 
doslednih in usklajenih podrobnih informacijah o stroških? 

(2) Ali podatki, povezani s stroški, omogočajo analizo in sprejemanje odločitev o 
zakonodaji ter o poenostavitvi pravil? 

19 V revizijsko delo Sodišča v zvezi s tem poročilom so bili zajeti Komisija in organi 
držav članic: 

(1) Sodišče je ocenilo postopke Komisije – ter razpoložljive informacije Komisije in 
držav članic o stroških – v GD REGIO in GD EMPL. Preučilo je tudi metode, ki jih je 
pripravila osrednja služba Komisije (Generalni direktorat za proračun) za 
ocenjevanje stroškov Komisije za kontrole, če se nanašajo na sklade kohezijske 
politike; 

(2) Sodišče je izbralo pet držav članic, da bi se zagotovila geografska uravnoteženost, 
in sicer med tistimi, ki jih je Komisija predhodno ocenila kot naprednejše pri 
zbiranju in uporabi informacij o stroških. Svoje delo je opravilo na Češkem, 
Poljskem in Portugalskem z obiski pri ustreznih organih ter z videokonferencami in 
dokumentacijskimi pregledi za pristojne organe v Avstriji in Latviji. Za te države 
članice je Sodišče: 

(a) pregledalo postopke za evidentiranje, preverjanje in poročanje v zvezi s 
stroški izvajanja skladov in programov kohezijske politike, ki jih uporabljajo 
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nacionalni organi za usklajevanje, organi upravljanja, organi za potrjevanje in 
revizijski organi, ki sodelujejo v izvajanju 15 operativnih programov; 

(b) preučilo podatke, o katerih so poročali in so bili uporabljeni v študiji iz 
leta 2018 (glej okvir 1), ter 

(c) ocenilo razpoložljivost in kakovost teh podatkov; 

(3) Sodišče je opravilo razgovore z uradniki organov držav članic in uslužbenci 
Komisije v GD BUDG, GD EMPL in GD REGIO; 

(4) poleg tega je izvedlo dve anketi na ravni držav članic: 

(a) vse organe, pristojne za program, je pozvalo, naj sodelujejo v anketi o 
zbiranju, analizi in poročanju v zvezi z informacijami o upravnih stroških ter o 
povezanih procesih in stališčih. Prejelo je odgovore 131 od 591 organov 
(22 %) iz 26 držav članic; 

(b) Sodišče je poslalo anketo vsem vrhovnim revizijskim institucijam EU in jih 
pozvalo, naj posredujejo dodatne informacije o stroških izvajanja skladov 
kohezijske politike in nacionalnih shem pomoči ter informacije o njihovih 
revizijah v zvezi s temi zadevami. Prejelo je odgovore 15 od 28 vrhovnih 
revizijskih institucij; 

(5) Sodišče je pregledalo študije, izvedene med leti 2010 in 2018 v zvezi s stroški 
izvajanja skladov kohezijske politike in ukrepi za poenostavitev (glej okvir 1). 
Skupaj so bila v te študije zajeta tri programska obdobja med leti 2007 in 2027. 

20 Da bi Sodišče preučilo podatke o stroških in povezane postopke, se je 
osredotočilo predvsem na programsko obdobje 2014–2020. V reviziji so zajete 
informacije, ki so bile na voljo Komisiji in državam članicam na dan 31. decembra 2018. 

21 V revizijsko delo Sodišča nista bila vključena: 

(1) pregled koristi, ki jih ustvarijo postopki, povezani z izvajanjem skladov kohezijske 
politike; 

(2) pregled upravnih stroškov izbranih operacij na ravni upravičencev (glej 
odstavek 11). 
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Opažanja 

Prijavljeni skupni stroški za izvajanje skladov kohezijske politike 
so sorazmerno nizki, vendar ne temeljijo na dovolj popolnih, 
doslednih in skladnih podatkih 

22 Pri izvajanju katere koli politike ali programa nastajajo stroški, predvsem stroški 
za zaposlene, sisteme IT, stavbe in storitve. Popolne, usklajene in dosledne informacije 
o stroških bi bilo treba tudi dati na voljo javnosti, s čimer bi se evropskim državljanom 
dokazalo, da se politike izvajajo učinkovito. Truditi bi se bilo treba, da ostanejo stroški 
nizki: višji kot so, manj denarja je na voljo za dejansko izvajanje politike. 

Komisija vsako leto poroča o stroških izvajanja skladov kohezijske 
politike, vendar to poročanje ni ves čas dosledno 

23 Komisija mora v skladu s finančno uredbo EU oceniti stroške in koristi kontrol v 
letnih poročilih o dejavnostih vsakega generalnega direktorata13. Komisija opredeljuje 
stroške kontrol kot stroške, povezane z večino vidikov izvrševanja porabe EU, vključno 
s skladi kohezijske politike. V to so na Komisiji vključeni stroški, povezani predvsem z 
njenimi zaposlenimi, ki sodelujejo pri izvajanju skladov kohezijske politike, na primer 
pri načrtovanju programov, spremljanju, finančnem poslovodenju, upravni in tehnični 
podpori ter reviziji. Tabela 1 prikazuje podatke za obdobje 2013–2018. 

                                                      
13 Člen 74(9) Uredbe (EU, EURATOM) 2018/1046 in člen 66(9) Uredbe (EU, EURATOM) 

št. 966/2012 (finančna uredba). 
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Tabela 1 – Informacije o stroških nadzora v letnih poročilih Komisije o 
dejavnostih 

 
(1) Ta izračun je pripravila Evropska komisija za letno poročilo o dejavnostih. Za obdobje 2013 do 2017 

so objavljene odstotne vrednosti, za leto 2018 pa absolutni znesek. 

Vir: letna poročila Evropske komisije o dejavnostih 

24 Komisija svoje stroške kontrol predstavlja v svojih letnih poročilih o dejavnostih 
kot odstotek izvršenih plačil. V prvih letih programskega obdobja, ko države članice 
vzpostavljajo programe, projekti pa se še ne izvajajo, se izvrši malo plačil. Vendar so 
stroški Komisije razmeroma stabilni in se ne spreminjajo preveč glede na obseg 
izplačanih sredstev. Do razlik v objavljenem odstotnem deležu pride večinoma zaradi 
sprememb obsega plačil za programe. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Politika zaposlovanja

Stroški  nadzora  (v mi l i jonih EUR) (1)             25,51            24,65          24,57       24,55       26,56                       13,28 
Izvršena plači la  ESS ( v mi l i jonih EUR)      13 763,80     10 609,27   10 301,91  8 132,00  9 780,26                13 917,14 

Stroški  nadzora  (s troški  nadzora/izvršena plači la  
ESS) 0,19 % 0,23 % 0,24 % 0,30 % 0,27 % 0,09 %

Stroški  nadzora, ki  jih imajo države članice, za  ESS 
(s troški  nadzora/skupna dodel jena s redstva  ESS za  

programsko obdobje) 4,80 % 4,80 % 4,80 % 4,80 % 4,80 % 2,76 %

Regionalna politika

Stroški  nadzora  (v mi l i jonih EUR) (1)
Podatek ni  

na vol jo 75,27 70,57 74,49 74,42 73,69
Izvršena plači la  ESRR in Kohezi jski  sklad                       

(v mi l i jonih EUR) 48 812,14 40 598,00 28 485,54 26 394,20 39 305,17
Stroški  nadzora  (s troški  nadzora/izvršena plači la  

ESSR in Kohezi jskega sklada) 0,14 % 0,15 % 0,17 % 0,26 % 0,28 % 0,19 %
Stroški  nadzora, ki  jih imajo države članice, za  ESRR 

in Kohezi jski  sklad (s troški  nadzora/skupna 
dodel jena s redstva  ESRR in Kohezi jskega sklada za  

programsko obdobje) 2,10 % 2,10 % 2,10 % 2,10 % 2,10 %

2,26 % za  ESRR in 
1,84 % za  

Kohezi jski  sklad
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25 Kot drugi generalni direktorati Komisije sta generalna direktorata, ki sta 
odgovorna za kohezijsko politiko (GD EMPL in GD REGIO), svoje stroške ocenila z 
metodo, ki so jo določile osrednje službe Komisije. Sestavljena je iz zmnožka števila 
zaposlenih, dodeljenih izvajanju kohezijske politike, s povprečnimi stroški na 
posameznega zaposlenega, določenimi za vsako kategorijo zaposlenih. Po priporočilih 
Službe Komisije za notranjo revizijo je bila metoda glede razporejana uslužbencev 
posodobljena leta 2018. Zlasti je GD EMPL, kot je Komisija pojasnila v svojem letnem 
poročilu o dejavnostih, izpopolnil metodo, ki jo je uporabljal za oceno zadevnih 
kadrovskih virov in ni bila posodobljena od leta 2013. Ta sprememba, pospremljena z 
dvema upravnima reorganizacijama in znatno povečanim obsegom dela, povezanim z 
evropskim semestrom – o čemer se je poročalo šele v letnem poročilu o dejavnostih za 
leto 2018 –, je imela učinek 50-odstotnega zmanjšanja prijavljenih stroškov GD EMPL, 
povezanih z deljenim upravljanjem. To vzbuja dvom o točnosti prijavljenih stroškov za 
obdobje 2013–2017. Sodišče meni, da posodobljena metoda, ki jo zdaj uporablja 
Komisija, omogoča izpolnjevanje zahtev iz finančne uredbe (odstavek 23). 

Države članice imajo le nepopolne informacije o upravnih stroških 

26 Države članice se lahko odločijo, katere stroške bodo prijavile Komisiji kot 
tehnično podporo (glej odstavek 14). Vrste prijavljenih stroškov se med organi 
razlikujejo, celo znotraj posameznih držav članic. Nekatere države članice se odločijo, 
da ne bodo prijavile vseh svojih upravičenih upravnih stroškov kot tehnično podporo. 
To lahko storijo, da bi na primer porabile več sredstev, ki so na voljo za operativne 
projekte. Na sliki 3 so vrste stroškov, ki so jih organi v vsaki od petih revidiranih držav 
članic prijavili kot tehnično podporo. V tabeli je ponazorjena tudi odločitev nekaterih 
držav članic, da delno ali v celoti ne bodo prijavile določenih vrst stroškov. Komisija za 
stroške, ki ji niso prijavljeni, nima informacij o zneskih ali vrsti stroškov (glej tudi 
odstavek 13). 
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Slika 3 – Financiranje upravnih stroškov v revidiranih državah članicah 

 
(1) Posredniški organi organov upravljanja sklada ESRR se ne financirajo iz tehnične podpore. 
(2) Organ za potrjevanje sklada ESS ne prijavi nobenih stroškov v okviru tehnične podpore. 
(3) Organ za potrjevanje sklada ESS nima nobenih posredniških organov. 
(4) Na Poljskem je organ za potrjevanje ločen funkcionalni del organa upravljanja. 

Vir: Evropsko računsko sodišče 

27 Odgovori na anketo Sodišča kažejo, da tehnična podpora pokriva pomemben del 
upravnih stroškov držav članic, vendar ne vseh (glej sliko 2). Drugače povedano, države 
članice financirajo del upravnih stroškov iz lastnih nacionalnih ali regionalnih virov in 
tega ne prijavijo Komisiji. 

28 V programskem obdobju 2007–2013 – za katero samo nekaj operativnih 
programov še ni zaključenih – je 10 % organov držav članic, ki so odgovorili na anketo 
Sodišča, financiralo vse svoje stroške iz nacionalnih virov. Druga skrajnost je, da je 13 % 
držav članic financiralo vse svoje stroške iz tehnične podpore (glej tabelo 2). 

Države članice
Vrsta stroškov nadzora, ki se 

pokrivajo iz tehnične 
podpore/organ

Stroški za zaposlene Materialni stroški Režijski stroški Zunanji stroški

Avstrija
Usklajevalni organ 

(samo ÖROK)
V celoti prijavljeni Neprijavljeni Neprijavljeni Neprijavljeni

Avstrija Organ upravljanja Delno prijavljeni Delno prijavljeni Delno prijavljeni Delno prijavljeni

Avstrija
Posredniški organi organa 

upravljanja (1) Neprijavljeni Neprijavljeni Neprijavljeni Delno prijavljeni

Avstrija Organ za potrjevanje (2) Neprijavljeni Neprijavljeni Neprijavljeni Delno prijavljeni

Avstrija
Posredniški organi organa za 

potrjevanje (3) Delno prijavljeni Delno prijavljeni Delno prijavljeni Delno prijavljeni

Avstrija Revizijski organ Neprijavljeni Neprijavljeni Neprijavljeni Neprijavljeni

Češka Usklajevalni organ V celoti prijavljeni Velika večina je 
prijavljena

V celoti prijavljeni Delno prijavljeni

Češka Organ upravljanja V celoti prijavljeni Delno prijavljeni Delno prijavljeni Delno prijavljeni

Češka
Posredniški organi organa 

upravljanja
V celoti prijavljeni Delno prijavljeni Delno prijavljeni Delno prijavljeni

Češka Organ za potrjevanje V celoti prijavljeni Delno prijavljeni Neprijavljeni V celoti prijavljeni

Češka Revizijski organ V celoti prijavljeni
Velika večina je 

prijavljena
Velika večina je 

prijavljena Ni informacij

Latvija Organ upravljanja Velika večina je 
prijavljena

Velika večina je 
prijavljena

Velika večina je 
prijavljena

Velika večina je 
prijavljena

Latvija
Posredniški organi organa 

upravljanja
Delno prijavljeni Delno prijavljeni Delno prijavljeni Delno prijavljeni

Latvija Organ za potrjevanje Delno prijavljeni Neprijavljeni Delno prijavljeni Ni relevantno

Latvija Revizijski organ Velika večina je 
prijavljena

Velika večina je 
prijavljena V celoti prijavljeni V celoti prijavljeni

Portugalska Usklajevalni organ V celoti prijavljeni V celoti prijavljeni V celoti prijavljeni V celoti prijavljeni
Portugalska Organ upravljanja V celoti prijavljeni V celoti prijavljeni V celoti prijavljeni V celoti prijavljeni

Portugalska
Posredniški organi organa 

upravljanja
Delno prijavljeni Delno prijavljeni Delno prijavljeni Delno prijavljeni

Portugalska Organ za potrjevanje V celoti prijavljeni V celoti prijavljeni V celoti prijavljeni V celoti prijavljeni
Portugalska Revizijski organ Delno prijavljeni V celoti prijavljeni Delno prijavljeni V celoti prijavljeni

Portugalska
Ločena revizijska struktura – 

Revizija operacij
V celoti prijavljeni V celoti prijavljeni V celoti prijavljeni V celoti prijavljeni

Poljska Organ upravljanja V celoti prijavljeni V celoti prijavljeni Ni informacij V celoti prijavljeni

Poljska
Posredniški organi organa 

upravljanja
V celoti prijavljeni V celoti prijavljeni Delno prijavljeni V celoti prijavljeni

Poljska Organ za potrjevanje (4) V celoti prijavljeni V celoti prijavljeni Ni podatkov V celoti prijavljeni
Poljska Revizijski organ V celoti prijavljeni V celoti prijavljeni Ni relevantno V celoti prijavljeni
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Tabela 2 – Delež tehnične podpore v upravnih stroških za obdobje 2007–
2013, kakor so ga ocenili anketiranci 

Delež tehnične podpore v 
primerjavi s skupnimi 

upravnimi stroški 

 % anketirancev 

0 % 10 % 

1 %–25 % 9 % 

26 %–50 % 11 % 

51 %–75 % 7 % 

76 %–99 % 9 % 

100 % 13 % 

Ne ve 41 % 

Skupaj 100 % 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

29 Komisija je znesek, ki je bil prijavljen kot delež skupnih upravnih stroškov držav 
članic, ocenila tako, da je vprašanje zastavila vsem državam članicam. Prišla je do 
ocenjenega razpona med 30 % in 70 %14 (za programsko obdobje 2007–2013 za sklad 
ESRR in Kohezijski sklad) v letu 2010 in 68 %15 (za programsko obdobje 2014–2020 za 
vseh pet skladov ESI) v letu 2018. 

30 Anketa Sodišča je pokazala, da 41 % anketirancev ni moglo oceniti deleža 
stroškov, financiranih iz tehnične podpore (glej tabelo 2). Čeprav so stroški, prijavljeni 
za tehnično podporo, znani, v večini primerov (91 % anketirancev) nacionalne zahteve 
za opredelitev skupnih stroškov ni bilo. Te razmere niso značilne samo za organe, ki 
izvajajo sklade kohezijske politike: samo 20 % vrhovnih revizijskih institucij je potrdilo, 
da take zahteve obstajajo za povsem nacionalne ali regionalne sheme financiranja. 

                                                      
14 Študija Evropske komisije (2010) Regional governance in the context of globalisation: 

reviewing governance mechanisms and administrative costs, SWECO, str. 26. Navedene 
informacije se nanašajo le na ESRR in Kohezijski sklad ter vsebujejo le izmero deleža 
tehnične podpore glede na stroške zaposlenih. 

15 Študija Evropske komisije (2018): New assessment of ESIF administrative costs and burden, 
Spatial Foresight in t33, str. 37. 
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31 Medtem ko imajo organi držav članic kot javni organi računovodske sisteme, v 
katerih se evidentirajo njihovi stroški, je bilo 62 % organov, ki so odgovorili na anketo 
Sodišča, del večjih organizacij, kot so ministrstva. To pomeni, da je morda težko ločeno 
opredeliti stroške, povezane z dejavnostjo organov, pristojnih za programe, ki izvajajo 
kohezijsko politiko, od stroškov, ki jih ima večja organizacija, če skupaj uporabljajo na 
primer stavbe ali računalniške sisteme. 

Ocenjeni upravni stroški v ad hoc študiji Komisije iz leta 2018 so temeljili 
na vhodnih podatkih, ki niso bili dovolj popolni, dosledni ali usklajeni 

32 Ker ni na voljo popolnih informacij o upravnih stroških držav članic, Komisija 
redno izvaja študije za oceno teh stroškov. Te študije so izvedli svetovalci približno v 
petem letu programskih obdobij in so bile podlaga za študije, objavljene leta 2010 
(Kohezijski sklad in ESRR), leta 2012 (ESS) in leta 2018 za vseh pet skladov ESI  
(glej okvir 1). 

33 Svetovalec je za študijo iz leta 2018 pozval vse organe držav članic, naj na podlagi 
vprašalnika predložijo informacije o upravnih stroških. Med temi organi so bili organi 
upravljanja, organi za potrjevanje, revizijski organi in nacionalni organi za usklajevanje, 
precejšnje število posredniških organov pa ni bilo vključeno. 

34 Organi držav članic niso bili pravno zavezani k odgovoru na vprašalnik in tega 
dejansko tudi niso vsi storili. Delež odgovorov se je gibal med 13 % (Nemčija) in 100 % 
(Danska in Slovenija)16. Končna pokritost za vseh pet skladov ESI v vseh državah 
članicah je bila 39 %17. 

35 Sodišče je vprašalo sodelujoče v anketi, ki niso izpolnili vprašalnika svetovalca za 
študijo leto 2018, zakaj tega niso storili. Nekateri so odgovorili, da jim je primanjkovalo 
kadrovskih virov in lahko dostopnih podatkov. Drugi so povedali, da izbira časa za 
vprašalnik ni bila najprimernejša, saj so bili zaradi neenakomerne razporejenosti 
dejavnosti v programskem obdobju (zaradi naravnega poteka dogodkov na področju) 
tudi upravni stroški držav članic v tem obdobju neenakomerno porazdeljeni. Zaradi 
nepopolnih odgovorov na vprašalnik je moral svetovalec podatke prilagoditi s 

                                                      
16 Ti podatki o deležih odgovorov se razlikujejo od tistih, ki so objavljeni v poročilu. Podatki 

Sodišča se nanašajo samo na tri sklade kohezijske politike, medtem ko se podatki v poročilu 
nanašajo na vseh pet skladov ESI. 

17 Študija Evropske komisije (2018): New assessment of ESIF administrative costs and burden, 
Spatial Foresight in t33, str. 26, tabela 2.1. 
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kompenzacijo, da bi zapolnil manjkajoče. Za to je uporabil veljavne odgovore podobnih 
anketirancev18. 

36 Tiste države članice, ki so odgovorile, za to niso porabile preveč virov: anketiranci 
so v odgovorih v anketi navedli, da so za odgovor na vprašalnik v povprečju porabili 
1,7 delovnega tedna zaposlenega. 

37 Revizija Sodišča v izbranih državah članicah in odgovori na anketo kažejo, da 
vhodni podatki, posredovani svetovalcu, niso bili dovolj popolni, dosledni in usklajeni iz 
naslednjih razlogov: 

o organi v vseh petih revidiranih državah članicah so trdili, da obseg in metodologija 
ukrepov ter vprašanja niso bili jasni in da ni bilo ustreznih smernic, 

o anketiranci, ki so odgovorili na anketo Sodišča, so lahko iz svojih informacijskih 
sistemov pridobili malo več kot 50 % informacij, potrebnih za odgovore na 
vprašalnik svetovalca. Zato so morali za večino zahtevanih podatkov uporabiti 
ocene, 

o v vseh petih revidiranih državah članicah je bilo izvedeno malo preverjanj 
podatkov, na katerih so temeljili odgovori organov. Svetovalec je opravil samo 
preverjanja verodostojnosti podatkov, 

o nekateri organi štirih od petih revidiranih držav članic niso vedno vključili 
informacij v zvezi s posredniškimi organi, 

o nekateri organi v vseh petih revidiranih državah članicah so poročali le o stroških, 
ki se financirajo iz tehnične podpore, ki ne predstavljajo vseh upravnih stroškov, 

o v dveh od petih revidiranih držav članic se nekatere sporočene informacije ne 
nanašajo samo na programsko obdobje 2014–2020, 

o prijavljanje stroškov v štirih od petih revidiranih držav članic ni bilo dosledno: 
Sodišče je naletelo na stroške, o katerih se ni poročalo v zvezi z izvajanjem 
kohezijske politike. V eni od obiskanih držav članic je ugotovilo tudi, da prijavljeni 
stroški niso v celoti povezani z izvajanjem kohezijske politike (glej okvir 2). 

                                                      
18 Študija Evropske komisije (2018): New assessment of ESIF administrative costs and burden, 

Spatial Foresight in t33, str. 30. 
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Okvir 2 

Težave, ugotovljene v odgovorih organov držav članic 

Revizijski organ v eni od držav članic je poročal le o režijskih stroških svoje glavne 
pisarne, ni pa vključil režijskih stroškov, povezanih s 35 regionalnimi lokacijami. Isti 
organ je vključil stroške, povezane z vsemi svojimi zaposlenimi, čeprav nekateri 
odhodki zaposlenih za revizijo niso bili povezani s kohezijsko politiko. 

38 Dva organa sta navedla, da bi bilo mogoče z vnaprejšnjim obvestilom pridobiti več 
boljših informacij. Če bi bila potreba po takih informacijah sporočena že na začetku 
programskega obdobja, bi lahko organa zasnovala svoje sisteme in postopke tako, da 
bi se ustvarile potrebne informacije, in zagotavljanje podatkov bi bilo veliko lažje, 
učinkovitejše in natančnejše. 

39 Za sklad ESRR in Kohezijski sklad so rezultati študije iz leta 2018 zelo podobni 
tistim iz predhodne študije iz leta 2010. Vendar so v študiji iz leta 2018 ocenjeni stroški 
držav članic za sklad ESS znašali 2,8 % v primerjavi z ocenjenimi 4,8 % iz študije iz 
leta 2012. Glede na študijo iz leta 2018 bi bilo to veliko zmanjšanje stroškov mogoče 
pretežno pripisati zmanjšanju stroškov za (i) spremljanje in vrednotenje, (ii) preverjanje 
zahtevkov za povračilo (zlasti zaradi obširne uporabe možnosti poenostavljenega 
obračunavanja stroškov) ter (iii) dejavnosti obveščanja in komuniciranja19. 

Iz razpoložljivih podatkov je razvidno, da so upravni stroški sorazmerno 
nizki 

40 Upravni stroški kohezijske politike bi morali biti razumni, če jih primerjamo z 
drugimi programi financiranja naložb na evropski in mednarodni ravni. 

41 Slabosti, o katerih je Sodišče poročalo v odstavkih 33 do 39, vzbujajo pomisleke o 
popolnosti, doslednosti in usklajenosti podatkov, zbranih za študijo iz leta 2018. Zato je 
treba pri analiziranju podatkov upoštevati to nezanesljivost, kar pomeni, da so podatki 
primerni le za posplošene primerjave. Vendar razpoložljivi podatki kljub temu, da 
dopuščajo veliko stopnjo napake, kažejo, da so upravni stroški skladov kohezijske 
politike sorazmerno nizki v primerjavi z drugimi evropskimi in mednarodnimi programi. 

                                                      
19 Študija Evropske komisije (2018): New assessment of ESIF administrative costs and burden, 

Spatial Foresight in t33, odstavek 4.2. 
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42 Študija iz leta 2018 kaže, da je bil povprečni strošek držav članic za izvajanje 
skladov kohezijske politike 2,3 %20 skupnih dodeljenih sredstev. Kohezijski sklad je z 
1,8 % upravnih stroškov najcenejši od vseh skladov ESI, sledita pa ESRR (2,3 %) in ESS 
(2,8 %) (glej tabelo 1). Avtorji študije so prišli do zaključka21, da te razlike odražajo 
različno naravo skladov, na primer v programih Kohezijskega sklada se izvede običajno 
manj večjih projektov kot v skladu ESS, razlike pa so tudi v finančnem obsegu. Zato je 
treba pri vsaki primerjavi upoštevati različno naravo skladov. Študija iz leta 2018 kaže, 
da so stroški izvajanja skladov kohezijske politike nižji od stroškov za sklad EKSRP 
(8,3 %) in sklad ESPR (4,4 %). 

43 Poleg stroškov držav članic so stroški Komisije za leto 2018 ocenjeni na 0,36 % 
skupnih prevzetih obveznosti za financiranje kohezijske politike. Od tega znašajo 
stroški GD EMPL 0,18 % prevzetih obveznosti za sredstva ESS, stroški GD REGIO pa 
0,42 % prevzetih obveznosti za sredstva iz Kohezijskega sklada in sklada ESRR. 

44 V študiji iz leta 2018 so navedene tudi predhodne študije, ki so pokazale, da so 
stroški izvajanja skladov ESI razumni glede na mednarodne primerjave. V teh študijah 
je bilo ugotovljeno, da so bili stroški držav članic za izvajanje skladov ESI primerljivi s 
splošnimi upravnimi stroški Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), ki ima v 
splošnem podobno strukturo upravljanja in izvajanja, ki so znašali 4,5 % stroškov 
programa. Upravni stroški svetovnih in regionalnih programov partnerstva Svetovne 
banke znašajo 11 %. 

                                                      
20 Izračun Evropskega računskega sodišča na podlagi podatkov iz študije Evropske komisije 

(2018) z naslovom New assessment of ESIF administrative costs and burden, Spatial 
Foresight in t33, tabela 3.1, ter evropski strukturni in investicijski skladi, platforma odprtih 
podatkov, oktober 2019. 

21 Študija Evropske komisije (2018): New assessment of ESIF administrative costs and burden, 
Spatial Foresight in t33, str. 8. 
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Razpoložljive informacije o stroških niso bile ustrezne za oceno 
učinka poenostavitve pravil EU 

45 Informacije o upravnih stroških izvajanja skladov kohezijske politike so zlasti 
pomembne v dveh fazah katerega koli programskega obdobja: 

(1) kadar se predlaga zakonodaja za programsko obdobje in se pravila spreminjajo, 
prenehajo veljati ali se uvajajo ter 

(2) kadar je programsko obdobje zaključeno in se končni znesek upravnih stroškov 
lahko izračuna in primerja z izhodiščnimi predpostavkami. 

46 Da bi se upravičile spremenjene zakonodajne določbe v novi uredbi o skupnih 
določbah, bi bilo treba v študijah predstaviti informacije in bi morale služiti kot 
temeljni dokaz, da bi Komisija dosegla dobro razumevanje kompleksnosti pravil in 
upravnih praks, relevantih za upravne stroške. Informacije bi morale Komisiji in 
državam članicam omogočiti, da ocenijo, kateri ukrepi za poenostavitev bi lahko bili 
uspešni, in pričakovani učinek ukrepov, ob upoštevanju regulativnih koristi. Ko je 
izvajanje programa enkrat dovolj napredovalo, bi morala Komisija izmeriti vplive in 
analizirati učinek ukrepov za poenostavitev tam, kjer se uporabljajo ali kjer se 
nameravajo uporabljati v naslednjem programskem obdobju. 

Komisija je bolj optimistična kot države članice glede prihrankov v 
obdobju 2014–2020 zaradi poenostavitve predpisov 

47 Sodišče je preučilo analizo učinka ukrepov za poenostavitev, ki jo je opravila 
Komisija, in jih primerjalo s stališči držav članic glede upravnih stroškov za obdobje 
2014–2020. Študije, ki so bile opravljene za Komisijo med letoma 2010 in 2018  
(glej okvir 1), so temeljile na informacijah iz zgodnjih faz istega programskega obdobja 
ali na informacijah iz predhodnega programskega obdobja, ki so bile uporabljene kot 
osnovni scenarij za oceno prihodnjega učinka uvedenih ali predlaganih ukrepov za 
poenostavitev. Po obeh scenarijih razpoložljive informacije niso zadostovale za oceno 
učinka sprememb zaradi ukrepov za poenostavitev. 
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48 Primer uporabe informacij z začetka programskega obdobja je študija iz leta 2017 
(glej okvir 1). Sodišče je pri predhodnem revizijskem delu22 ugotovilo, da je počasno 
izvajanje v obdobju 2014–2020 privedlo do približne stopnje črpanja le 10 % 
razpoložljivih sredstev sklada ESRR, sklada ESS in Kohezijskega sklada v prvem polletju 
leta 2017. Ob zgolj 10 % črpanih dodeljenih sredstvih je težko oceniti učinke preučenih 
ukrepov za poenostavitev, saj je treba ob spremembi pravil na splošno spremeniti 
postopke, pridobiti novo znanje in se usposobiti. Študija iz leta 2018 potrjuje, da se bi 
učinek spremenjenih pravil lahko uresničil šele z nekaj zamude in da bi bilo težko 
predložiti trdne dokaze, da so spremembe vplivale na upravne stroške23. 

49 Namen študij, ki so bile doslej izvedene (glej okvir 1), je bil oceniti v zakonodaji 
določeno maksimalno raven tehnične podpore iz različnih skladov kohezijske politike in 
ponazoriti pričakovane prihodnje prihranke, ki jih ukrepi za poenostavitev lahko 
prinesejo. Vendar Komisija še ni ocenila, ali so ti prihranki doseženi. Čeprav so bili 
skoraj vsi operativni programi za obdobje 2007–2013 zaključeni (glej odstavek 05), 
Komisija še ni izmerila in ocenila razlike med ocenjenim in dejanskim učinkom ukrepov 
za poenostavitev. 

50 Komisija je v svoji študiji iz leta 2017 (glej okvir 1) preučila, ali je 21 izbranih 
ukrepov za poenostavitev, ki so bili uvedeni v uredbi o skupnih določbah za obdobje 
2014–2020, doseglo pričakovano zmanjšanje za vseh pet skladov ESI (glej Prilogo III). 

51 V študiji je bilo ugotovljeno, da naj bi se upravni stroški za javno upravo, povezani 
s skladi kohezijske politike, zaradi 21 ukrepov za poenostavitev na splošno zmanjšali za 
4 % do 8 % za sklad ESRR in Kohezijski sklad ter za 2 % do 5 % za sklad ESS24. V študiji je 
bilo ugotovljeno tudi, da bi se lahko regulativni prag za tehnično podporo, ki sedaj 
znaša 4 % dodeljenih sredstev, zmanjšal na 3,7 % do 3,8 % za sklade ESI. 

                                                      
22 Posebno poročilo št. 17/2018 – Ukrepi Komisije in držav članic v zadnjih letih programskega 

obdobja 2007–2013 so obravnavali slabo črpanje sredstev, vendar so bili premalo 
osredotočeni na rezultate. 

23 Spatial Foresight in t33, New assessment of ESIF administrative costs and burden, 
oktober 2018, str. 110. 

24 SWECO, Spatial Foresight in t33, Use of new provisions on simplification during the early 
implementation phase of ESIF, junij 2017, tabela 1, str. 17. 
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52 Sodišče je v anketi in ob obiskih izvajalskih organov postavilo vprašanje, kako se 
bodo po pričakovanjih izvajalskih organov upravni stroški za obdobje 2014–2020 
spremenili v primerjavi s stroški za obdobje 2007–2013. Približno 58 % anketirancev je 
pričakovalo, da se bodo njihovi stroški povečali, 20 % pa ni pričakovalo nobene 
spremembe, kar pomeni, da jih 78 % meni, da se bodo upravni stroški bodisi povečali 
bodisi ostali enaki kot v predhodnem obdobju. Po mnenju anketirancev so 
najpomembnejši dejavniki, za katere organi držav članic pričakujejo, da bodo prispevali 
k povečanju stroškov, število pravnih aktov EU in težave pri njihovem tolmačenju ter 
število nalog, ki jih organi držav članic izvajajo na podlagi zakonodaje. 

53 To, da večina anketirancev držav članic pričakuje, da se bodo upravni stroški 
povečali, vzbuja dvom o oceni Komisije, v kateri je napovedano zmanjšanje upravnih 
stroškov. 

Učinek predlaganih ukrepov za poenostavitev za obdobje 2021–2027 je 
negotov 

54 Sodišče je v odstavku 41 poudarilo, da so bili podatki za študijo iz leta 2018 
primerni le za posplošene primerjave. Zato se zdi uporaba posameznih elementov iz 
študije iz leta 2018 kot podlaga za podrobne spremembe zakonodajnih pravil zelo 
težavna in bi bila pri tem potrebna previdnost. Komisija v obrazložitvenem 
memorandumu k predlogu nove uredbe o skupnih določbah potrjuje, da je „[m]noge 
poenostavitve […] v finančnem smislu težko vnaprej količinsko opredeliti, […]“25. Kljub 
temu je Komisija v obrazložitvenem memorandumu izbrala in predstavila dve specifični 
oceni, ki zadevata posebne spremembe določb predlagane uredbe za obdobje 2021–
2027 (glej okvir 3). 

                                                      
25 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem 

skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in 
migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume, 29.5.2018, 
COM(2018) 375 final. 
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Okvir 3 

Izbrane ocene iz študije iz leta 2018, ki so bile vključene v 
obrazložitveni memorandum nove uredbe o skupnih določbah 

o Z večjo uporabo možnosti poenostavljenega obračunavanja stroškov (ali plačil 
na podlagi pogojev) za sklad ESRR in Kohezijski sklad bi se lahko znatno 
zmanjšali skupni upravni stroški, in sicer za 20–25 %, če se ti možnosti 
uporabita v vseh primerih. 

o Bolj sorazmeren pristop k nadzoru in revizijam bi pomenil znatno zmanjšanje 
števila preverjanj in bremena revizije za programe z majhnim tveganjem, s 
čimer bi se skupni upravni stroški sklada ESRR in Kohezijskega sklada 
zmanjšali za 2–3 %, stroški za zadevne programe pa za veliko več. 

55 Ocena, ki zadeva večjo uporabo možnosti poenostavljenega obračunavanja 
stroškov (glej prvo alineo okvira 3), je ena od dveh ocen iz študije iz leta 2018 za ta 
ukrep za poenostavitev. Vendar je v sami študiji iz leta 2018 ta specifična ocena 
navedena kot ekstremen scenarij, ki trenutno ni realističen. V skladu s študijo bi bolj 
realističen scenarij pomenil eno– do dvoodstoten prihranek26. Komisija torej ni 
predstavila bolj realističnega scenarija za zakonodajno razpravo. 

56 V študiji Komisije iz leta 2018 (glej okvir 1) je bil preučen pričakovani učinek 
osmih od 80 ukrepov za poenostavitev, ki so bili uvedeni v predlogu za obdobje 2021–
2027. Komisija je opredelila osem ukrepov, ki so zlasti pomembni za oceno učinka. Iz 
študije ni razvidno, kako je Komisija te ukrepe izbrala. 

57 V primerjavi z referenčnim obdobjem 2014–2020 je v študiji ugotovljeno, da bo 
osem predlaganih ukrepov za poenostavitev privedlo do zmanjšanja upravnih stroškov 
za sklade kohezijske politike in sklad ESPR za samo 0,2 odstotne točke27. Približno 80 % 
tega zmanjšanja izhaja iz dveh ukrepov: manjšega števila preverjanj in večjega obsega 
uporabe možnosti poenostavljenega obračunavanja stroškov (glej odstavek 39). 

                                                      
26 Spatial Foresight in t33, New assessment of ESIF administrative costs and burden, 

oktober 2018, str. 105 in 106. 

27 Spatial Foresight in t33, New assessment of ESIF administrative costs and burden, 
oktober 2018, tabela 5.13. 
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58 Sodišče je ugotovilo, da so si države članice, ki so odgovorile na anketo, očitno 
enotne glede tega, da se bodo upravni stroški za organe držav članic v obdobju 2021–
2027 zmanjšali. Za uresničitev tega zmanjšanja so glavni dejavniki, ki so jih navedli 
anketiranci držav članic: jasnejše določbe, manjše število pravnih aktov EU, manjše 
število nalog za organe in večja uporaba možnosti poenostavljenega obračunavanja 
stroškov. Sodišče v svojem mnenju o predlagani uredbi o skupnih določbah za obdobje 
2021–2027 potrjuje, da je splošna struktura zakonodajnega okvira poenostavljena, saj 
je uredb manj in so tudi znatno krajše28. 

59 Vendar je v mnenju Sodišča29 navedeno tudi, da številne določbe niso dovolj 
jasne glede tega, kako naj se izvajajo. Takšne določbe lahko povzročijo porabo 
upravnih sredstev za nepotrebno razpravo o tem, kako jih izvajati, in dodatno 
povpraševanje po smernicah Komisije. Iz tega izhaja tveganje, da bi utegnila biti 
zmanjšanja upravnih stroškov manjša, kot je bilo ocenjeno, ali pa se sploh ne bodo 
uresničila (glej odstavek 57). 

60 Mehanizem sofinanciranja za tehnično podporo državam članicam za prejšnja in 
tekoče programsko obdobje je temeljil na stroških, večinoma ustvarjenih z 
dejavnostmi, ki so jih opravljali zaposleni. S tem so povezana tveganja zaradi 
nenatančnih meril v zvezi s plačili in upravičenostjo. Za obdobje 2021–2027 je v 
predlagani uredbi navedeno, naj se to spremeni in naj raje temelji na pavšalni stopnji 
operativnih odhodkov30, s katero bi se morala znatno zmanjšati finančno tveganje in 
tveganje za skladnost, povezana s tehnično podporo. 

61 Poleg tega je v predlagani uredbi za obdobje 2021–2027 predlog spremembe 
omejitve tehnične podpore (glej odstavek 14 in okvir 4). Sodišče na splošno in zaradi 
nižje stopnje financiranja za tehnično podporo za Kohezijski sklad in podporo sklada 
ESRR v okviru cilja „naložbe za delovna mesta in rast” meni, da bi to moralo privesti do 
znatnega zmanjšanja sredstev EU, ki se iz proračuna EU porabijo za tehnično podporo 
državam članicam. 

                                                      
28 Odstavek 24 Mnenja Evropskega računskega sodišča št. 6/2018. 

29 Mnenja Evropskega računskega sodišča št. 6/2018, na primer odstavki 28, 32, 37, 38, 62, 
101, 117. 

30 Člen 31 predloga Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih 
določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih 
zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje 
meja in vizume, COM(2018) 375 final z dne 29. maja 2018. 
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Okvir 4 

Omejitev za financiranje tehnične podpore državam članicam po 
pavšalni stopnji v predlogu uredbe o skupnih določbah za obdobje 
2021–2027 

Delež financiranja tehnične podpore za sklade kohezijske politike je omejen na: 

o 2,5 % za podporo sklada ESRR v okviru cilja „naložbe za delovna mesta in 
rast” ter za podporo Kohezijskega sklada, 

o 4 % za podporo ESS +, 

o 5 % za programe v okviru člena 4(1)(c)(vii) uredbe o ESS +. 

62 Nekatere države članice lahko imajo višje stroške, ki presegajo omejitev 
pavšalnega zneska (glej okvir 4 in sliko 2), več držav članic pa bo porabilo znatne 
denarne zneske za upravne stroške. Sodišče meni, da bi to lahko spodbudilo države 
članice, da bi si prizadevale za zmanjšanje stroškov s poenostavitvijo pravil za obdobje 
2021–2027, s tem pa bi se neposredno spodbujalo iskanje možnosti za nadaljnjo 
poenostavitev pravil EU. Še en pomemben element tega bi bil, da bi države članice 
pregledale, ali so njihovi upravni procesi in postopki neučinkoviti ali po nepotrebnem 
zapleteni. 

Komisija ni preučila pomembnih elementov, relevantnih za odločanje in 
poenostavitev pravil 

63 Kot je navedeno v informativnem dokumentu Sodišča o poenostavitvi31, so 
nekatere največje možnosti za poenostavitev v nacionalnih in regionalnih postopkih, ki 
so neodvisni od uredb EU in na katere zato Komisija ne more vplivati. 

64 Komisija je v nekaterih študijah, navedenih v okviru 1, ocenila številne ukrepe za 
poenostavitev za obdobji 2014–2020 in 2021–2027 (glej odstavek 48), in sicer glede na 
njihov finančni učinek. Za študijo Komisije iz leta 2018 je svetovalec zbral informacije 
od držav članic tako, da jim je poslal vprašalnike (glej odstavek 33). Pred predložitvijo 
vprašalnikov je svetovalec v posvetovanju s Komisijo opredelil upravne naloge na 

                                                      
31 Odstavki 62 do 72 informativnega dokumenta z naslovom Poenostavitev izvajanja 

kohezijske politike po letu 2020, maj 2018. 
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podrobnem seznamu v poročilu o metodologiji na podlagi določbe iz uredbe o skupnih 
določbah za obdobje 2014–2020 in drugih povezanih uredb (glej Prilogo II). 

65 V študiji je sicer res preučeno uvajanje ukrepov za poenostavitev na ravni EU, niso 
pa obravnavane prakse in informacije o tem, kako te naloge izvajajo države članice. Pri 
revizijskem delu Sodišča za njegov informativni dokument o poenostavitvi32 se je 
pokazalo, da se upravne prakse in s tem povezani upravni stroški za organe in 
upravičence med državami članicami in operativnimi programi bistveno razlikujejo33. 
Sodišče je ugotovilo, da to drži, na primer za način predložitve vlog za projekte, velikost 
vlog za projekte in količino informacij, ki se zahtevajo od vložnikov34. To bi svetovalcu 
omogočilo vpogled v razloge za stopnjo upravnih stroškov in bi omogočilo opredelitev 
pričakovanega učinka ukrepov za poenostavitev. 

  

                                                      
32 Informativni dokument z naslovom Poenostavitev izvajanja kohezijske politike po letu 2020, 

maj 2018. 

33 Glej opombo Error! Bookmark not defined.. 

34 Odstavki 62 do 72 informativnega dokumenta z naslovom Poenostavitev izvajanja 
kohezijske politike po letu 2020, maj 2018. 
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Zaključki in priporočila 
66 Sodišče je ugotovilo, da so skupni stroški izvajanja skladov kohezijske politike, ki 
jih je predstavila Komisija, sorazmerno nizki v primerjavi z drugimi skladi EU in 
programi, ki se financirajo z mednarodnimi sredstvi. Vendar je zaključilo, da Komisija ni 
zbrala s stroški povezanih podatkov, ki bi bili dovolj popolni, dosledni in usklajeni, da bi 
jih bilo mogoče uporabiti, na primer za oceno učinka poenostavitve pravil EU na način 
izvajanja skladov kohezijske politike. 

67 Države članice prijavijo za povračilo del svojih stroškov za izvajanje programov EU, 
čemur se reče tehnična podpora. Čeprav so prijavljeni stroški za tehnično podporo 
znani, je v nekaterih primerih malo ali ni nič informacij za neprijavljeni del, ki 
dopolnjuje tehnično podporo. Komisija zato občasno izvede študije, da bi skupno 
ocenila upravne stroške; zadnja študija, objavljena leta 2018, vsebuje oceno upravnih 
stroškov za obdobje 2021–2027. Sodišče je ugotovilo, da je bila študija, čeprav podatki, 
na katerih je temeljila, niso bili dovolj dosledni, usklajeni in popolni, vseeno koristna  
za posplošene primerjave. Poleg tega so organi dveh držav članic potrdili stališče 
Sodišča, da bi lahko zagotovili več boljših informacij, če bi bili predhodno obveščeni 
(odstavki 26 do 39). 

68 Sodišče je pri primerjavi stroškov izvajanja skladov kohezijske politike s stroški, o 
katerih so poročale druge mednarodne organizacije, ugotovilo, da so stroški držav 
članic v višini 2,3 %, kot jih je sporočila Komisija, sorazmerno nizki (odstavki 40 do 44). 
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Priporočilo 1 – Izboljšanje pristopa k študijam upravnih 
stroškov z napovedjo, kaj se bo preučilo in kdaj 

Komisija naj v prihodnjih študijah za zagotovitev visoke stopnje odziva nanje, ki bi 
omogočala oceno in analizo posebnih elementov študije: 

(a) v zgodnji fazi programskega obdobja državam članicam predloži obvestilo o 
študiji; 

(b) v obvestilu o študiji države članice informira o vsebini in podatkih, ki jih je 
treba zagotoviti, ter o tem, do kdaj; 

(c) podpira države članice v času zbiranja in združevanja podatkov; 

(d) zagotovi, da se zbrani podatki preverijo v okviru študij, pri čemer naj se 
upoštevajo že vzpostavljeni postopki države članice in EU za preverjanje, da 
se zagotovi dovoljšnja kakovost teh podatkov. 

Časovni okvir: za (a) in (b) do konca leta 2021 ter za (c) in (d) do konca leta 2024. 

69 Večina študij Komisije je bila opravljena v zgodnji fazi programskih obdobij. Ker pa 
se ukrepi za poenostavitev uresničijo z nekaj zamude, je ocenjevanje njihovega učinka 
v zgodnji fazi težavno ali manj uporabno. Za obdobje 2007–2013 Komisija še ni ocenila 
razlike med ocenjenim in dejanskim učinkom ukrepov za poenostavitev, čeprav so bili 
skoraj vsi operativni programi že zaključeni (odstavki 47 do 49). 

70 Komisija je za obdobje 2014–2020 na podlagi študije iz leta 2017 ocenila, da bi 
uvedba 21 ukrepov za poenostavitev morala privesti do zmanjšanja upravnih stroškov 
za 4 % do 8 % za sklad ESRR in Kohezijski sklad ter za 2 % do 5 % za sklad ESS. Vendar je 
anketa Sodišča pokazala, da bodo po mnenju večine anketirancev držav članic upravni 
stroški v obdobju 2014–2020 porasli (odstavki 50 do 52). 



33 

 

Priporočilo 2 – Ocena, ali so se ocenjeni prihranki pri upravnih 
stroških dejansko uresničili 

Ko bo izvajanje programa dovolj napredovalo, naj Komisija preuči vzorec operativnih 
programov, začenši s programskim obdobjem 2014–2020, da bi izmerila vplive in 
analizirala učinek ukrepov za poenostavitev. 

Časovni okvir: do konca leta 2022. 

71 Komisija je kot del obrazložitvenega memoranduma k zakonodajnemu predlogu 
za obdobje 2021–2027 predstavila dve oceni iz študije iz leta 2018 v zvezi s posebnimi 
posameznimi ukrepi za poenostavitev, pri čemer je avtor študije eno od njiju ocenil za 
nerealistično. Sodišče meni, da bi bilo treba kot podlago za obrazložitveni 
memorandum uporabiti bolj realističen scenarij (odstavka 54 in 55). 

72 Komisija je na podlagi študije iz leta 2018 ocenila, da bi bili upravni stroški v 
obdobju 2021–2027 za približno 0,2 odstotne točke nižji kot v obdobju 2014–2020. 
Anketa Sodišča je pokazala, da organi držav članic, ki so se nanjo odzvali, potrjujejo to 
oceno, če bodo na primer pojasnjene določbe, če bo predlaganih manj zakonodajnih 
aktov EU in nalog za države članice ter če se bo povečala uporaba možnosti 
poenostavljenega obračunavanja stroškov. Vendar pa je Sodišče v svojem mnenju o 
novem zakonodajnem predlogu ugotovilo, da nekatere določbe niso jasne, kar 
povzroča dvome o tem, ali se bodo ocenjeni prihranki uresničili (odstavki 56 do 59). 

73 Pravila za povračilo tehnične podpore so v zakonodajnem predlogu za obdobje 
2021–2027 spremenjena. Če bo predlog sprejet, se bo tehnična podpora izplačevala po 
pavšalni stopnji operativnih odhodkov z omejitvami, ki se bo uporabljala za vsak sklad 
kohezijske politike posebej. Ob taki spremembi bi se morala finančna tveganja in 
tveganja za skladnost, povezana s tehnično podporo, znatno zmanjšati, kar bi privedlo 
do znatnega zmanjšanja sredstev EU, ki se porabijo za tehnično podporo državam 
članicam (odstavki 60 do 62). 

74 Komisija je v uredbah za obdobji 2014–2020 in 2021–2027 uvedla in predlagala 
več ukrepov za poenostavitev, ocenila pa je tudi finančni učinek mnogih od teh 
ukrepov. Vendar ni bila upoštevana zapletenost upravnih praks organov držav članic. 
Na podlagi svojega prejšnjega dela Sodišče meni, da so nekatere največje možnosti za 
poenostavitev pri nacionalnih in regionalnih postopkih, ki so neodvisni od uredb EU 
(odstavki 63 do 65). 
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Priporočilo 3 – Preučitev upravnih praks v državah članicah 

Komisija naj v dialogu z državami članicami že za programsko obdobje 2014–2020 
oceni upravne prakse in postopke na ravni držav članic z namenom, da se odpravijo 
neučinkovitosti (kot je čezmerno prenašanje) ter posredujejo primeri učinkovitih 
upravnih praks in postopkov vsem zadevnim organom držav članic. 

Časovni okvir: do konca leta 2021 

To poročilo je sprejel senat II, ki ga vodi članica Evropskega Računskega sodišča Iliana 
Ivanova, v Luxembourgu na zasedanju 26. februarja 2020. 

 Za Evropsko računsko sodišče 

 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Predsednik 
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Priloge 

Priloga I – Pregled skupne dodelitve sredstev za kohezijsko 
politiko in tehnično podporo za programsko obdobje 2014–
2020 na državo članico (v EUR) 

Države članice 

2014–2020 
Skupna dodeljena 
sredstva za operativni 
program 

2014–2020 
Skupna dodeljena sredstva za 
tehnično podporo 

Belgija 4 694 736 243 125 169 239 

Bolgarija 8 700 725 709 344 945 848 

Češka 29 544 467 130 989 172 991 

Danska 810 178 396 37 127 934 

Nemčija 30 366 253 079 1 091 204 875 

Estonija 4 665 144 886 127 019 229 

Irska 1 977 710 171 28 213 058 

Grčija 20 428 360 921 721 851 079 

Španija 42 441 119 299 776 314 024 

Francija 28 501 806 801 940 126 804 

Hrvaška 9 921 375 168 371 897 191 

Italija 53 257 045 945 1 738 915 895 

Ciper 873 633 561 27 440 714 

Latvija 5 192 727 708 119 195 651 

Litva 7 887 717 226 251 006 331 

Luksemburg 88 283 382 4 747 036 

Madžarska 25 420 619 357 227 587 211 

Malta 865 226 493 23 940 736 

Nizozemska 2 399 304 517 91 849 186 

Avstrija 2 977 566 143 92 134 060 

Poljska 90 592 769 609 2 947 106 892 
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Portugalska 27 554 810 814 771 793 290 

Romunija 26 873 144 609 970 594 833 

Slovenija 3 818 092 784 142 875 882 

Slovaška 17 399 739 144 649 440 476 

Finska 2 620 478 202 78 369 592 

Švedska 3 467 697 138 139 441 168 

Združeno 
kraljestvo 19 617 168 835 652 388 811 

Skupaj 472 957 903 270 14 481 870 037 

Opomba: Čezmejno sodelovanje EU ni vključeno. Zneski na dan 31. 12. 2018. 

Vir: Evropska komisija 
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Priloga II – Upravne naloge, ki jih je opredelil svetovalec v posvetovanju 
s Komisijo 

Ime naloge Sklic na ESRR/Kohezijski sklad in ESS 
v uredbah 

Priprava partnerskega sporazuma uredba o skupnih določbah, del II – 
členi 14–17 

Poročilo o napredku uredba o skupnih določbah, del II – 
člen 52 

Usklajevanje na nacionalni ravni N. r. 

Priprava programov uredba o skupnih določbah, del II – 
členi 26–31 

Predhodno vrednotenje uredba o skupnih določbah, del II – 
člen 55 

Strateška presoja vplivov na okolje (po potrebi) uredba o skupnih določbah, del II – 
člen 55(4) 

Vzpostavitev sistemov upravljanja in nadzora uredba o skupnih določbah, del II – 
člen 72 

Imenovanje organov uredba o skupnih določbah, del IV – 
člena 123 in 124 

Zagotovitev predhodnih pogojenosti uredba o skupnih določbah, del II – 
člen 19 

Druge naloge za pripravo programa N. r. 

Splošne naloge upravljanja  

Obveščanje in komuniciranje uredba o skupnih določbah, del III – 
člen 115 

Vzpostavitev, upravljanje in usmerjanje dela odbora za 
spremljanje 

uredba o skupnih določbah, del IV – 
člen 125(2a) in uredba o skupnih 
določbah, del II – člen 47 

Zagotavljanje sistema za zbiranje, beleženje in 
shranjevanje podatkov (ESS: tudi podatkov, povezanih z 
udeleženci) 

uredba o skupnih določbah, 
člen 72(d), člen 112(3), člen 125(2a, 
2d, 2e, 4d, 8), člen 140 

Vzpostavitev in uporaba sistema za elektronsko 
izmenjavo informacij z upravičenci (e-kohezija) 

uredba o skupnih določbah, del IV – 
člen 122(3), člen 140 

Zagotavljanje enakosti spolov in nediskriminacije uredba o skupnih določbah, del II – 
člen 7 

Druge splošne naloge upravljanja N. r. 
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Naloge finančnega poslovodenja  

Zagotovitev ustrezne ločenosti funkcij ter sistemov 
poročanja in spremljanja, če pristojni organ zaupa 
izvajanje nalog drugemu organu 

uredba o skupnih določbah, del II – 
člen 72(a, b, e, h), del IV – člen 122(2), 
člen 125(1) 

Odprava nepravilnosti uredba o skupnih določbah, del II – 
člen 72(h) 

Učinkoviti in sorazmerni ukrepi za preprečevanje 
goljufij 

uredba o skupnih določbah, del II – 
člen 72(h), uredba o skupnih 
določbah, del IV – člen 122(2), 
člen 125(4c) 

Upravljanje finančnih instrumentov uredba o skupnih določbah, del II – 
členi 37–46 

Celostne teritorialne naložbe uredba o skupnih določbah, del II – 
člen 36 

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, in metoda Leader uredba o skupnih določbah, del II – 
členi 34–35 

Druge naloge finančnega poslovodenja N. r. 

Naloge, povezane s projektom  

Izbor operacij in informacij za upravičence uredba o skupnih določbah, del IV – 
člen 125(3), člen 72(c) 

Zagotavljanje ustrezne revizijske sledi in ustreznih 
preverjanj upravljanja 

uredba o skupnih določbah, člen 72(c, 
g, h), člen 122(3), člen 125 (4a, 4b, 4d, 
5, 6, 8), člen 140 

Upravno preverjanje vsakega zahtevka za povračilo, ki 
ga predložijo upravičenci 

uredba o skupnih določbah, del IV – 
člen 125(4a, 5a) 

Preverjanja na kraju samem uredba o skupnih določbah, del IV – 
člen 125(4a, 5b, 6) 

Priprava izjave o upravljanju in letnega povzetka 
končnih revizijskih poročil in izvedenih kontrol 

uredba o skupnih določbah, del IV – 
člen 125(4e) 

Upravljanje velikih projektov uredba o skupnih določbah, del III – 
členi 100–103 

Upravljanje globalnih nepovratnih sredstev uredba o skupnih določbah, del IV – 
člen 123(7) 

Druge naloge, povezane s projektom N. r. 

Naloge poročanja, spremljanja in vrednotenja  
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Letna poročila o izvajanju uredba o skupnih določbah, del IV – 
člen 125(2b) 

Priprava in posredovanje finančnih podatkov Evropski 
komisiji, vključno z napovedmi plačil 

uredba o skupnih določbah, del III – 
člen 112 

Spremljanje in vrednotenje v programskem obdobju 
(ESS: tudi podatkov, povezanih z udeleženci) 

uredba o skupnih določbah, del II, 
člena 56 in 57; del III – člen 114 

Ocenjevanje in spremljanje operacij, ki ustvarjajo neto 
prihodek po njihovi zaključitvi 

uredba o skupnih določbah, del II – 
člen 61 

Druge naloge poročanja, spremljanja in vrednotenja N. r. 

Druge naloge upravljanja programa N. r. 

Priprava in predložitev zahtevkov za plačilo Komisiji uredba o skupnih določbah, del IV – 
člen 126(a) 

Potrditev odhodkov v zaključnih računih uredba o skupnih določbah, del IV – 
člen 126(c) 

Zagotovitev, da so bile prejete ustrezne informacije od 
organa upravljanja 

uredba o skupnih določbah, del IV – 
člen 126(e) 

Upoštevanje rezultatov vseh revizij uredba o skupnih določbah, del IV – 
člen 126(f) 

Vodenje evidence odhodkov, predloženih Komisiji uredba o skupnih določbah, del IV – 
člen 126(g) 

Računovodenje izterljivih zneskov ali zneskov, ki so bili 
umaknjeni po preklicu 

uredba o skupnih določbah, del IV – 
člen 126(h) 

Druge naloge certificiranja N. r. 

Priprava, predložitev in posodabljanje revizijske 
strategije 

uredba o skupnih določbah, del IV – 
člen 127(4) 

Revizije sistemov uredba o skupnih določbah, del IV – 
člen 127(1) 

Revizije operacij uredba o skupnih določbah, del IV – 
člen 127(1) 

Revizija zaključnih računov uredba o skupnih določbah, del IV – 
člen 127(1) 

Priprava in predložitev letnega poročila o nadzoru uredba o skupnih določbah, del IV – 
člen 127(5) 

Druge revizijske naloge N. r. 

Vir: Spatial Foresight in t33, New assessment of ESIF administrative costs and burden, oktober 2018  
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Priloga III – Analiza pričakovanega zmanjšanja upravnih 
stroškov 21 izbranih ukrepov za poenostavitev, uvedenih v 
okviru uredbe o skupnih določbah za obdobje 2014–2020 

Ukrep za poenostavitev 

Partnerski sporazumi nadomestijo nacionalni strateški referenčni okvir in nacionalni 
strateški načrt 

Večja tematska osredotočenost 

Skupni kazalniki in boljši okvir spremljanja 

Uskladitev pravil 

Sorazmerne kontrole/minimalna raven pregledov na kraju samem 

E-kohezija/e-upravljanje z upravičenci 

Enostavnejša pravila za projekte, ki ustvarjajo prihodek 

Krajše obdobje hranjenja dokumentov 

Poenostavljeni postopek za spremembo programa 

Poenostavitev programskega dokumenta 

Neodvisno poročilo o kakovosti za velike projekte 

Štetje ponudnikov usposabljanja ali prenosa znanja za upravičence 

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, in lokalne akcijske skupine 

Celostne teritorialne naložbe 

Združitev organov upravljanja in organov za potrjevanje/zmanjšanje števila plačilnih 
agencij 

Nepovratna sredstva in vračljiva pomoč kot možnost poenostavljenega 
obračunavanja stroškov 

Skupni akcijski načrti 

Predplačila 

Določitev vnaprejšnjih meril za zavarovanje 

Pospešeni postopek za postopek izbire 

Posebna pravila za izračun nadomestila 

Vir: SWECO, t33 in Spatial Foresight, Use of new provisions on simplification during the early 
implementation phase of ESIF, junij 2017 
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Kratice in okrajšave 
ESPR: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 

GD BUDG: Generalni direktorat za proračun 

GD EMPL: Generalni direktorat za zaposlovanje 

GD REGIO: Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko 

IT: informacijska tehnologija 
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Glosar 
Evropski strukturni in investicijski skladi (skladi ESI): več kot polovica financiranja EU 
se zagotavlja v okviru petih ločenih strukturnih in investicijskih skladov, katerih cilj je 
zmanjšati regionalna neravnovesja v Evropski uniji, njihovi okviri politik pa so določeni 
za sedemletno proračunsko obdobje večletnega finančnega okvira. Skupaj jih 
upravljajo Evropska komisija in države članice EU. Ti skladi so Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad, Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 
(ESPR). 

Letno poročilo o dejavnostih: v letnih poročilih o dejavnostih so med drugim navedeni 
rezultati operacij glede na zastavljene cilje, povezana tveganja in obliko notranjega 
nadzora. Odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil mora svoji instituciji predložiti 
letno poročilo o dejavnostih v zvezi z izvajanjem svojih dolžnosti, skupaj z 
informacijami o financah in upravljanju, in sicer od proračunskega postopka leta 2001 
naprej za Komisijo, za vse institucije Evropske unije (EU) pa od leta 2003. 

Operativni program: operativni program določa prioritete in specifične cilje države 
članice ter opisuje, kako bodo sredstva (sofinanciranje EU ter nacionalno javno in 
zasebno sofinanciranje) v danem obdobju (ponavadi sedem let) uporabljena za 
financiranje projektov. Operativni program se lahko financira iz ESRR, Kohezijskega 
sklada in/ali ESS. 

Organ upravljanja: nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ (ali kateri koli drug javni 
ali zasebni organ), ki ga država članica imenuje za upravljanje operativnega programa. 
Med njegovimi nalogami so izbiranje projektov, ki se bodo financirali, spremljanje 
izvajanja projektov in poročanje Komisiji o finančnih vidikih in doseženih rezultatih. 
Organ upravljanja je tudi organ, ki po revizijah, ki jih opravijo Komisija, Evropsko 
računsko sodišče ali drug organ v zadevni državi članici, upravičencem naloži finančne 
popravke. 

Organ za potrjevanje: je nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ, odgovoren za 
pripravo zaključnih računov operativnih programov ter potrjevanje njihove popolnosti 
in točnosti. Odgovoren je tudi za predložitev zahtevkov za plačilo Komisiji. Izvaja lahko 
preglede, s katerimi se odkrijejo primeri suma goljufije. 

Organ, pristojen za program: organ držav članic, pristojen za upravljanje in spremljanje 
izvajanja operativnih programov, ki se financirajo iz skladov ESI. Teh organov je tri 
vrste, in sicer organi upravljanja (pogosto jim pomagajo posredniškimi organi), organi 
za potrjevanje in revizijski organi. 
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Posredniški organ: posredniški organ je vsak javni ali zasebni organ ali služba, ki deluje 
v pristojnosti organa upravljanja ali izvaja naloge v imenu tega organa v razmerju do 
upravičencev, ki izvajajo operacije. 

Predhodna ocena učinka: orodje politike, ki je namenjeno zbiranju dokazov (vključno z 
rezultati iz vrednotenj), da se oceni, ali so prihodnji zakonodajni ali nezakonodajni 
ukrepi EU upravičeni ter kako bi lahko bili kar najbolje zasnovani za doseganje želenih 
ciljev politike. V oceni učinka je treba opredeliti in opisati težavo, ki jo je treba rešiti, 
določiti cilje, oblikovati možnosti na področju politike in oceniti učinke teh možnosti. V 
sistemu, ki ga za oceno učinka uporablja Komisija, se upošteva celosten pristop, s 
katerim se ocenijo okoljski, socialni in ekonomski učinki različnih možnosti na področju 
relevantne politike, s tem pa se vključi trajnostnost v oblikovanje politik Unije. 

Revizijski organ: je neodvisni nacionalni ali regionalni organ, ki preverja, ali so zaključni 
računi, ki jih predložijo organi za potrjevanje, pošteni in točni, ali so odhodki, prijavljeni 
Komisiji, zakoniti in pravilni, ter ali sistemi nadzora operativnih programov pravilno 
delujejo. S svojimi revizijami sistemov lahko preverja ukrepe za boj proti goljufijam, ki 
jih sprejmejo organi upravljanja, z revizijami operacij/transakcij pa lahko odkrije 
primere suma goljufije. 

Tehnična podpora: podpora dejavnostim, potrebnim za izvajanje programa, ki med 
drugim vključuje upravljanje, spremljanje, nadzor in revizijo. Dejansko je to finančna 
podpora iz proračuna EU, namenjena kritju stroškov izvajanja različnih politik EU. 
Sestavljena je iz tehnične podpore na pobudo Komisije in tehnične podpore na pobudo 
držav članic. 

Upravni stroški: stroški, ki jih imajo Komisija (upravni stroški Komisije) in organi držav 
članic (upravni stroški držav članic) pri izvajanju kohezijske politike. 
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ODGOVORI KOMISIJE NA POSEBNO POROČILO EVROPSKEGA 

RAČUNSKEGA SODIŠČA 

„IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE: SORAZMERNO NIZKI STROŠKI, VENDAR 

NI DOVOLJ INFORMACIJ ZA OCENO PRIHRANKOV V OKVIRU 

POENOSTAVITEV“ 

POVZETEK 

Skupni odgovor Komisije na odstavke I–VI: 

Kohezijska politika je glavna naložbena politika EU. Povprečni stroški, ki jih imajo Komisija in 

države članice za izvajanje te politike, znašajo manj kot 3 % skupnih sredstev kohezijske politike. 

Komisija meni, da so ti stroški nizki v primerjavi z drugimi skladi EU in mednarodno financiranimi 

programi.  

Države članice in Komisija so na podlagi načela deljenega upravljanja pristojne za upravljanje 

programov in nadzor nad njimi, in sicer v skladu s svojimi pristojnostmi, določenimi v uredbi o 

skupnih določbah in pravilih za posamezne sklade (člen 73 uredbe o skupnih določbah). Komisija 

sodeluje z državami članicami, da bi zagotovila učinkovito usklajevanje pri pripravi in izvajanju 

programov. 

VII. Komisija navaja, da so v raziskavi Evropskega računskega sodišča anketiranci menili, da se bodo 

njihovi upravni stroški povečali, kar je vprašanje dojemanja. 

VIII. Komisija se je v obrazložitvenem memorandumu predloga uredbe o skupnih določbah sklicevala 

na predhodne rezultate študije, pri čemer je bila previdna, in poudarila, da je težko vnaprej količinsko 

opredeliti ukrepe v finančnem smislu. Poleg tega besedilo memoranduma vsebuje izjavo o omejitvi 

odgovornosti in ne pomeni, da se bo manj konzervativen scenarij uresničil.  

Metodologija, ki jo je svetovalec uporabil za oceno učinka prihodnjih ukrepov za poenostavitev, je 

zmanjšala navedeni učinek, pri čemer se je upoštevala nenaklonjenost nekaterih držav članic izvajanju 

teh ukrepov ter prakse na področju čezmernega prenašanja zakonodaje, ki jih je bilo opaziti v 

programskih obdobjih 2007–2013 in 2014–2020. 

X. Komisija sprejema vsa priporočila. 

UVOD 

11. Komisija sodeluje z državami članicami, da bi zagotovila učinkovito usklajevanje pri pripravi in 

izvajanju programov. Države članice in Komisija so na podlagi načela deljenega upravljanja pristojne 

za upravljanje programov in nadzor nad njimi, in sicer v skladu s svojimi pristojnostmi, določenimi v 

uredbi o skupnih določbah in pravilih za posamezne sklade (člen 73 uredbe o skupnih določbah). 

PRIPOMBE 

25. Komisija poudarja, da znatno zmanjšanje stroškov kontrol GD EMPL po spremembi metodologije 

leta 2018 izhaja iz dveh kumulativnih gibanj: 

  nekaj notranjih reorganizacij, zlasti v letih 2015, 2016 in 2017; 

  vsako leto je osebje iz geografskih enot bolj vključeno v pripravo evropskega semestra.  
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Komisija je uporabila isto metodologijo v obdobju 2013–2017, ko so prijavljeni stroški kontrol ostali 

razmeroma stabilni. Komisija je leta 2018 uporabila posodobljeno metodologijo, ki je privedla do 

znatnega zmanjšanja prijavljenih stroškov kontrol GD EMPL. Razlog za to je dejstvo, da so 

uslužbenci, ki opravljajo funkcije, ki so se pred tem štele v stroške kontrol, izključeni iz izračuna v 

skladu z novo metodologijo. Opozoriti je treba, da to ne pomeni, da so podatki za obdobje 2013–2017 

netočni. 

49. Predlagane zgornje meje tehnične pomoči za obdobje 2021–2027 so že v skladu s stroški tehnične 

pomoči, navedenimi v študiji za obdobje 2014–2020. Predlagane zgornje meje ustrezno odražajo 

pretekle izkušnje. Morebitni učinek ukrepov za poenostavitev, kot je predlagan v zakonodajni pobudi, 

še ni upoštevan. 

52. Komisija navaja, da so v raziskavi Evropskega računskega sodišča anketiranci menili, da se bodo 

njihovi upravni stroški povečali, kar je vprašanje dojemanja. 

Skupni odgovor Komisije na odstavka 54 in 55: 

Komisija se je v obrazložitvenem memorandumu predloga uredbe o skupnih določbah sklicevala na 

predhodne rezultate študije, pri čemer je bila previdna, in poudarila, da je težko vnaprej količinsko 

opredeliti ukrepe v finančnem smislu. Poleg tega besedilo memoranduma vsebuje izjavo o omejitvi 

odgovornosti in ne pomeni, da se bo manj konzervativen scenarij uresničil.  

Metodologija, ki jo je svetovalec uporabil za oceno učinka prihodnjih ukrepov za poenostavitev, je 

zmanjšala navedeni učinek, pri čemer se je upoštevala nenaklonjenost nekaterih držav članic izvajanju 

teh ukrepov ter prakse na področju čezmernega prenašanja zakonodaje, ki jih je bilo opaziti v 

programskih obdobjih 2007–2013 in 2014–2020. 

56. Komisija je predlagane ukrepe predlagala glede na njihov verjetni učinek in možnost njihove 

količinske opredelitve. 

59. Med zelo natančnimi pogajanji v Svetu in v Parlamentu, ki so potekala večinoma po objavi 

mnenja Evropskega računskega sodišča, nobeden od sozakonodajalcev v zvezi s tem ni izrazil težav.  

60. Komisija meni, da bo taka poenostavitev, na katero se sklicuje ERS, pomenila tudi prihranke pri 

upravnih stroških držav članic in njenih služb. 

SKLEPI IN PRIPOROČILA 

66. Kohezijska politika je glavna naložbena politika EU. Povprečni stroški izvajanja te politike s 

strani Komisije in držav članic znašajo manj kot 3 % skupnih sredstev kohezijske politike. Komisija 

meni, da so ti stroški v primerjavi z drugimi skladi EU in mednarodno financiranimi programi nizki.  

Komisija poudarja, da čeprav osnovni podatki o stroških niso bili vedno popolni in/ali usklajeni, to ni 

vplivalo na zanesljivost sporočenih stroškov. 

Priporočilo1– Izboljšanje pristopa k študijam upravnih stroškov z napovedjo, kaj se bo preučilo 

in kdaj 

Komisija sprejema to priporočilo.  

Priporočilo2– Ocena, ali so se ocenjeni prihranki pri upravnih stroških dejansko uresničili 

Komisija sprejema to priporočilo. 



 

3 
 

71. Komisija se je v obrazložitvenem memorandumu predloga uredbe o skupnih določbah sklicevala 

na predhodne rezultate študije, pri čemer je bila previdna, in poudarila, da je težko vnaprej količinsko 

opredeliti ukrepe v finančnem smislu. Poleg tega besedilo memoranduma vsebuje izjavo o omejitvi 

odgovornosti in ne pomeni, da se bo manj konzervativen scenarij uresničil.  

72. Med zelo natančnimi pogajanji v Svetu in v Parlamentu, ki so potekala večinoma po objavi 

mnenja Sodišča, nobeden od sozakonodajalcev v zvezi s tem ni izrazil težav. 

Priporočilo3– Preučitev upravnih praks v državah članicah 

Komisija sprejema to priporočilo. 

 

 

  

 

 



 

 

Revizijska ekipa 
V posebnih poročilih Sodišča so predstavljeni rezultati njegovih revizij politik in 
programov EU ali tem v zvezi z upravljanjem na posameznih področjih proračuna. 
Sodišče izbira in načrtuje revizijske naloge tako, da je njihov učinek kar največji, in pri 
tem upošteva tveganje za smotrnost ali skladnost, višino ustreznih prihodkov ali 
porabe, prihodnji razvoj ter politični in javni interes. 

To revizijo smotrnosti poslovanja je opravil revizijski senat II – Naložbe v kohezijo, rast 
in vključevanje, ki ga vodi članica Evropskega računskega sodišča Iliana Ivanova. 
Revizijo je vodil član Evropskega računskega sodišča Pietro Russo, pri njej pa so 
sodelovali vodja njegovega kabineta Chiara Cipriani, ataše v njegovem kabinetu 
Benjamin Jakob, vodilni uslužbenec Niels-Erik Brokopp, vodja naloge Ildikó Preiss ter 
revizorji Ana Popescu, Angelika Zych, Cristina-Ioana Jianu, Remus Blidar, Sara Pimentel 
in Zuzana Gullova. Jezikovno podporo je zagotovil Richard Moore. 

 
Od leve proti desni: Chiara Cipriani, Angelika Zych, Benjamin Jakob, Pietro Russo, Niels-
Erik Brokopp, Zuzana Gullova in Sara Pimentel. 

  



 

 

Časovnica 
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Izvajanje skladov kohezijske politike v okviru operativnih 
programov zajema številne dejavnosti, pri katerih Komisija, 
države članice in upravičenci ustvarjajo stroške. 

Sodišče je preučilo, ali so stroški Komisije in držav članic pri 
izvajanju skladov kohezijske politike primerljivi z drugimi 
podobnimi shemami, ali temeljijo na popolnih, doslednih in 
usklajenih informacijah ter ali informacije o stroških omogočajo 
analizo in sprejemanje odločitev o zakonodaji, kot je 
poenostavitev pravil. 

Sodišče je zaključilo, da so skupni stroški izvajanja skladov 
kohezijske politike, ki jih je predstavila Komisija, nizki v primerjavi 
z drugimi skladi EU in programi, ki se financirajo z mednarodnimi 
sredstvi. Vendar je Sodišče zaključilo, da Komisija ni zbrala s 
stroški povezanih podatkov, ki bi bili dovolj popolni, dosledni in 
usklajeni, da bi jih bilo mogoče uporabiti, na primer za oceno 
učinka poenostavitve pravil EU na način izvajanja skladov 
kohezijske politike. 

Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 
287(4) PDEU. 
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