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Povzetek
I Evropski svet se je julija 2020 v odziv na pandemijo COVID-19 dogovoril o

instrumentu za okrevanje Next Generation EU v višini več kot 800 milijard EUR.
Osrednji del tega instrumenta je mehanizem za okrevanje in odpornost v skupni višini
723,8 milijarde EUR (v tekočih cenah). Namen mehanizma za okrevanje in odpornost je
ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije ter zagotoviti, da bodo
gospodarstva in družbe EU bolj trajnostni in pripravljeni na prihodnosti, s posebnim
poudarkom na zelenem in digitalnem prehodu.

II Da bi države članice lahko prejele podporo iz mehanizma za okrevanje in

odpornost, so Komisiji predložile osnutke nacionalnih načrtov za okrevanje in
odpornost. Komisija oceni načrte za okrevanje in odpornost na podlagi meril,
določenih v uredbi o mehanizmu za okrevanje in odpornost, ter državam članicami v
zvezi s tem zagotovi smernice in podporo.

III Ta revizija je prva v vrsti revizij Sodišča o mehanizmu za okrevanje in odpornost.

Sodišče je izbralo vzorec šestih držav članic, pri čemer je preučilo, ali je ocena načrtov
za okrevanje in odpornost, ki jo je izvedla Komisija, ustrezna, ter preverilo, ali so se
postopek ocenjevanja in smernice za države članice uspešno upravljali, ali so zagotovili,
da so načrti za okrevanje in odpornost primerni za doseganje ciljev mehanizma za
okrevanje in odpornost, ter ali izpolnjujejo pogoje iz uredbe o mehanizmu za okrevanje
in odpornost. Ta revizija, v kateri so poudarjeni izzivi in tveganja, ki lahko vplivajo na
izvajanje načrtov za okrevanje in odpornost, bi lahko prispevala k vsem prihodnjim
ocenam Komisije, zlasti predloženih spremenjenih načrtov za okrevanje in odpornost.

IV Sodišče ugotavlja, da je bila ocena načrtov za okrevanje in odpornost, ki jo je

izvedla Komisija, glede na kompleksnost postopka in časovne omejitve na splošno
ustrezna. Vendar je odkrilo več slabosti v postopku in tveganj v zvezi z uspešnim
izvajanjem mehanizma za okrevanje in odpornost.

V Ocena Komisije je temeljila na izčrpnih internih smernicah in kontrolnih seznamih,

vendar jih ocenjevalci niso uporabljali sistematično ali enotno za kvalitativno oceno.
Ključni dokumenti, na katerih je temeljila končna ocena Komisije, so bili na voljo,
vendar niso bili vedno enostavno sledljivi. Komisija je državam članicam zagotovila
podporo pri pripravi načrtov za okrevanje in odpornost ter izdala smernice, vendar bi z
dejavnejšim spodbujanjem izmenjave dobre prakse med državami članicami postopek
olajšala.

6

VI V zvezi s cilji politike mehanizma za okrevanje in odpornost Sodišče ugotavlja, da

je Komisija pri ocenjevanju preverila, ali bodo načrti za okrevanje in odpornost
verjetno prispevali k vsem šestim stebrom in s tem področjem politik, pomembnim za
mehanizem, vendar v različnem obsegu, učinek pa se bo pokazal v praksi. Države
članice nekaterih pomembnih vidikov priporočil za posamezne države niso
obravnavale, zlasti tistih iz leta 2019, ki predstavljajo ponavljajoče se strukturne
spremembe.

VII Kar zadeva izpolnjevanje ključnih pogojev mehanizma, je ocena Komisije

pokazala, da nobeden od ukrepov v revizijskem vzorcu Sodišča verjetno ne bo bistveno
škodil okolju. Vendar ukrepi za blažitev vpliva na okolje niso bili sistematično vključeni
v načrte za okrevanje in odpornost v obliki mejnika ali cilja, ukrepi, ki niso skladni z
načelom, da se ne škoduje bistveno, pa bi se lahko financirali zunaj mehanizma. Ocena,
ki jo je Komisija opravila za ocenjene stroške, je odražala pomanjkanje informacij za
nekatere ukrepe. Porazdelitev izplačil je bila rezultat pogajanj in ni odražala zadevnih
stroškov. Preverilo se je tudi, ali so ukrepi v vzorcu prispevali k zelenemu in
digitalnemu prehodu, kadar je bilo ustrezno.

VIII Z oceno Komisije se je izboljšala kakovost mejnikov in ciljev, vendar nekateri

niso bili dovolj jasni ali pa niso zajemali vseh ključnih faz izvajanja ukrepa. Sodišče je
tudi ugotovilo, da so mejniki in cilji običajno omejeni na izložke ukrepa in ne na učinek
ter da pristop k njihovi določitvi ni bil vedno usklajen med državami članicami.

IX Komisija je v svoji oceni ureditev spremljanja in kontrole, ki so jih predlagale

države članice, pravilno opredelila vrzeli in pomanjkljivosti, zaradi katerih bi bili
potrebni dodatni ukrepi. Vendar je ocena delno temeljila na opisu sistemov, ki še niso
bili vzpostavljeni. Sodišče je tudi ugotovilo, da so se nekatere države članice odločile,
da ne bodo uporabljale sistema Komisije za podatkovno rudarjenje in oceno tveganja,
zaradi česar bi se lahko zmanjšala njegova splošna uporabnost in povečalo tveganje, da
goljufije in dvojno financiranje v zadevni državi članici ostanejo neodkriti.
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X Sodišče na podlagi teh ugotovitev Komisiji priporoča, naj:
o

izboljša postopke ocenjevanja in dokumentacijo,

o

spodbuja izmenjavo dobrih praks med državami članicami,

o

spremlja prispevek izvajanih ukrepov k priporočilom za posamezne države,

o

izboljša transparentnost in spremljanje načela, da se ne škoduje bistveno,

o

zagotovi jasne mehanizme preverjanja mejnikov in ciljev ter njihovo ustrezno
opredelitev,

o

preveri doseganje posebnih mejnikov za spremljanje in kontrolo ter spodbuja
uporabo svojega orodja za podatkovno rudarjenje in oceno tveganja.
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Uvod
Mehanizem za okrevanje in odpornost

01 Evropski svet se je julija 2020 v odziv na pandemijo COVID-19 dogovoril o

začasnem instrumentu za okrevanje Next Generation EU v višini več kot 800 milijard
EUR (v tekočih cenah). Osrednji del tega instrumenta je mehanizem za okrevanje in
odpornost v skupni višini največ 723,8 milijarde EUR (v tekočih cenah), od tega do
338,0 milijarde EUR nepovratnih sredstev in do 385,8 milijarde EUR posojil, kar po
vrednosti ustreza približno dvema tretjinama novega večletnega finančnega okvira za
obdobje 2021–2027, kar pomeni, da je največji instrument EU doslej.

02 Namen mehanizma za okrevanje in odpornost je ublažiti gospodarske in socialne

posledice pandemije COVID-19 ter zagotoviti, da bodo evropska gospodarstva in
družbe bolj trajnostni, odporni in bolje pripravljeni na izzive in priložnosti zelenega in
digitalnega prehoda. Iz njega se bodo financirale naložbe in reforme na področjih,
pomembnih za celotno EU, strukturiranih v šest stebrov1 (glej sliko 1).

Slika 1 – Področja politik, ki jih obravnava mehanizem za okrevanje
in odpornost (šest stebrov)

Zeleni prehod

Digitalna
preobrazba

Pametna,
trajnostna
in vključujoča
rast

Socialna
in teritorialna
kohezija

Zdravje ter
gospodarska,
socialna in
institucionalna
odpornost

Politike
za naslednjo
generacijo,
otroke in mlade

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost
Fotografije: ©Depositphotos.

1

Člen 3 Uredbe (EU) 2021/241 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost.
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03 Finančni prispevek na državo članico se določi na podlagi razdelitvenega ključa iz

prilog I do III k uredbi o mehanizmu za okrevanje in odpornost. Mehanizem za
okrevanje in odpornost v skladu z uredbo o njegovi vzpostavitvi temelji na uspešnosti,
tako da bodo države članice finančna sredstva prejele, če bodo dosegle kvalitativne
mejnike in kvantitativne cilje.

Načrti za okrevanje in odpornost

04 Da bi države članice prejele podporo iz mehanizma za okrevanje in odpornost, so
v skladu z nekaterimi merili in pogoji od sredine oktobra 2020 Komisiji predložile
osnutke svojih nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, končne načrte pa od
datuma začetka veljavnosti uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost, tj.
12. februarja 2021 2. Načrti za okrevanje in odpornost zajemajo sklop ukrepov, bodisi
naložb ali reform, razvrščenih v tematske komponente (npr. podnebju prijazna
mobilnost ali digitalizacija izobraževanja).

05 Komisija je načrte za okrevanje in odpornost ocenila na podlagi 11 meril, kot so

določena v členu 19(3) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost (glej tabelo 1).

Tabela 1 – Merila za oceno načrta za okrevanje in odpornost
Kategorija

Merilo
merilo 1 – prispeva k vsem šestim stebrom
merilo 2 – učinkovito obravnava izzive, opredeljene v okviru evropskega
semestra, zlasti v priporočilih za posamezno državo za leti 2019 in 2020

Ustreznost

merilo 3 – prispeva h krepitvi potenciala rasti, ustvarjanju delovnih mest in
odpornosti
merilo 4 – vsebuje samo ukrepe, ki so skladni z načelom, da se ne škoduje
bistveno
merilo 5 – prispeva k zelenemu prehodu (vsaj 37 % ocenjenih skupnih stroškov za
porabo za podnebne ukrepe)
merilo 6 – prispeva k digitalnemu prehodu (vsaj 20 % ocenjenih skupnih stroškov)
merilo 7 – načrt za okrevanje in odpornost bo s svojimi ukrepi imel trajen učinek

Uspešnost

2

merilo 8 – zagotovitev ureditev za spremljanje izvajanja načrtov, vključno z
mejniki, cilji in povezanimi kazalniki

Uredba (EU) 2021/241.
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Kategorija

Merilo
merilo 9 – zagotovitev razumne in verjetne utemeljitve ocenjenih skupnih
stroškov

Učinkovitost

merilo 10 – zagotovitev kontrolnih sistemov in ureditev za preprečevanje,
odkrivanje in odpravo korupcije, goljufij, nepravilnosti, nasprotij interesov in
dvojnega financiranja

Usklajenost

merilo 11 – načrt vključuje ukrepe, ki predstavljajo usklajeno delovanje

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost

06 V skladu s smernicami3 za ocenjevanje lahko Komisija vsako merilo na splošno

oceni z „A”, „B” ali „C”, pri čemer je „A” najvišja ocena in „C” najnižja. Pri dveh merilih
od 11, in sicer načelu, da se ne škoduje bistveno, in kontrolnih sistemih, je možna le
ocena „A” ali „C” (pregled ocen je v Prilogi I).

07 Da je načrt za okrevanje in odpornost ocenjen pozitivno, mora prejeti vsaj
naslednje končne ocene:
o

oceno „A” za merilo 2 (priporočila za posamezno državo), merilo 3 (potencial rasti,
ustvarjanje delovnih mest in odpornost), merilo 5 (zeleni prehod) in merilo 6
(digitalni prehod),

o

večino ocen „A” za preostalih sedem meril,

o

nobene ocene „C”.

08 Načrti za okrevanje in odpornost so lahko večkrat ocenjeni. Poleg prvotne ocene

Komisije, ki je zajeta v tej reviziji, bodo ocenjeni tudi takrat, ko bo država članica
predložila posodobljeno, popravljeno ali spremenjeno različico načrta, zlasti če država
članica:
o

želi posodobiti svoj načrt po posodobitvi najvišjega finančnega prispevka za
nepovratno podporo junija 2022,

o

želi spremeniti prvotno predložen načrt za okrevanje in odpornost, ker načrta,
vključno z zadevnimi mejniki in cilji, delno ali v celoti ne more več doseči zaradi
objektivnih okoliščin (člen 21(1) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost),
ali

o

zaprosi za podporo v obliki posojila iz mehanizma za okrevanje in odpornost.
Država članica lahko za podporo v obliki posojila zaprosi ob predložitvi načrta za

3

Priloga V k Uredbi (EU) 2021/241.
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okrevanje in odpornost ali kadar koli do 31. avgusta 2023. V slednjem primeru se
prošnji priloži dopolnjen načrt za okrevanje in odpornost z dodatnimi mejniki in
cilji (člen 14(2) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost).

Vloge in odgovornosti v postopku priprave in ocene načrtov za
okrevanje in odpornost
Države članice

09 Države članice so odgovorne za pripravo nacionalnih načrtov za okrevanje in

odpornost v skladu s členom 18(4) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost.
Med pripravo in oceno njihovih načrtov za okrevanje in odpornost morajo sodelovati s
Komisijo ter ji predložiti vse dodatne zahtevane informacije.

10 Države članice lahko svoje načrte za okrevanje in odpornost spremenijo ali

dopolnijo tudi pozneje, če ti niso več dosegljivi ali pa če bi morali vključevati dodatne
mejnike in cilje za pridobitev podpore v obliki posojila (glej odstavek 08).

Komisija

11 Komisija je odgovorna za oceno načrtov za okrevanje in odpornost v tesnem

sodelovanju z državami članicami. Zagotovi smernice in podporo državam članicam ter
s tem skladnost z različnimi merili in pogoji iz uredbe o mehanizmu za okrevanje in
odpornost.

12 Postopek ocenjevanja temelji na stalnem dialogu, ki se začne že pred uradno

predložitvijo načrtov za okrevanje in odpornost. Po predložitvi načrtov ima Komisija na
voljo dva meseca, da skupaj z državami članicami reši preostala vprašanja in zahteva
dodatne informacije ali spremembe, preden dokonča oceno in izda uraden predlog, o
katerem odloča Svet. Zadevne države članice in Komisija se lahko po potrebi
dogovorijo za razumno podaljšanje roka za ocenjevanje 4.

13 Po odobritvi Sveta se Komisija s posamezno državo članico dogovori o operativni

ureditvi, vključno s podrobnimi in tehničnimi vidiki izvajanja, kot so časovnica, dodatni
vmesni koraki za dosego mejnikov in ciljev ter ureditev dostopa do zadevnih podatkov.

4

Člen 19(1) Uredbe (EU) 2021/241.
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Svet

14 Svet na predlog Komisije v štirih tednih z izvedbenim sklepom odobri oceno

načrta za okrevanje in odpornost 5. Tudi spremenjene in dopolnjene načrte (glej
odstavek 08) mora sprejeti Svet.

15 V primeru izvedbenih sklepov Sveta, sprejetih do 31. decembra 2021, lahko

države članice zaprosijo za predhodno financiranje v višini 13 %. Vsa naslednja plačila
temeljijo na napredku, o katerem poroča država članica (in ga oceni Komisija), pri
izvajanju načrta za okrevanje in odpornost. Za izplačilo Komisija Ekonomskofinančnemu odboru predloži svojo predhodno oceno in ga zaprosi za mnenje. Komisija
mnenje upošteva pri svoji oceni, kot je določeno v členu 24(4) uredbe o mehanizmu za
okrevanje in odpornost.

Stanje v zvezi s predložitvijo in oceno načrtov za okrevanje in
odpornost do 1. junija 2022

16 Do 1. junija 2022 so načrte za okrevanje in odpornost uradno predložile vse

države članice razen Nizozemske. Komisija je pozitivno ocenila 25 načrtov za okrevanje
in odpornost (ocene so navedene na sliki 2), ocena za Madžarsko pa do časa revizije še
ni bila končana (glej Prilogo II).

5

Člen 20 Uredbe (EU) 2021/241.
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Slika 2 – Ocene načrtov za okrevanje in odpornost,
stanje na dan 1. junija 2022
Država članica
Št.

AT

BE

BG

CZ

CY

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

SE

SI

SK

RO

Merila za ocenjevanje
(1)

Uravnotežen odziv

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

(2)

Priporočila za
posamezne države

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

(3)

Rast, odpornost in
socialni učinek

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

(4)

Načelo, da se ne
škoduje bistveno

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

(5)

Zeleni cilj

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

(6)

Digitalni cilj

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

(7)

Trajen učinek

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

(8)

Spremljanje in izvajanje

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

(9)

Ocena stroškov

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

(10)

Kontrolni sistemi

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

(11)

Usklajenost

A

B

A

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi delovnih dokumentov služb Komisije
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Obseg revizije in revizijski pristop
17 Ta revizija ustreza prioriteti Sodišča, da obravnava odziv EU na pandemijo COVID19 v okviru različnih razsežnosti politik, vključno z ekonomskim upravljanjem, tako da
preuči, ali se doslej največji instrument EU ustrezno izvaja. Revizija bo deležnikom
zagotovila vpogled v oceno načrtov za okrevanje in odpornost. Njen cilj je zagotoviti
podatke za vse potrebne prihodnje spremembe postopka ocenjevanja, zlasti v zvezi s
predložitvijo spremenjenih ali dopolnjenih načrtov za okrevanje in odpornost. To
poročilo je sicer osredotočeno predvsem na ocenjevalno delo Komisije, vendar
poudarja tudi tveganja in izzive, ki lahko vplivajo na izvajanje načrtov za okrevanje in
odpornost.

18 Ta revizija je prva v vrsti revizij, ki jih Sodišče načrtuje v povezavi z instrumentom

Next Generation EU ter mehanizmom za okrevanje in odpornost. Ne zajema predloga
Komisije o spremembi uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost glede poglavij
REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost 6. Sodišče se je odločilo preučiti
ustreznost ocene načrtov za okrevanje in odpornost, ki jo je izvedla Komisija, z
ocenitvijo, ali:
o

so bili notranji postopki Komisije jasni in uporabljeni, so bile smernice za države
članice ustrezne in upoštevane, je bila podpora državam članicam uspešna,

o

se je z oceno Komisije zagotovilo, da:

6

—

načrti za okrevanje in odpornost ustrezno prispevajo k šestim stebrom in
uspešno obravnavajo vse izzive, opredeljene v priporočilih za posamezno
državo, ali pomemben del teh izzivov,

—

ukrepi iz načrtov za okrevanje in odpornost izpolnjujejo ključne pogoje,
določene v uredbi o mehanizmu za okrevanje in odpornost (zeleni in digitalni
prehod, načelo, da se ne škoduje bistveno, stroški),

—

so mejniki in cilji jasni in realistični,

—

so predlagane ureditve spremljanja in kontrole ustrezne.

Predlog Komisije o spremembi uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost glede
poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost, COM(2022) 231.
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19 Revizijska merila Sodišča so temeljila na:
o

regulativnih zahtevah (zlasti uredbi o mehanizmu za okrevanje in odpornost),

o

notranjih pravilih in postopkih Komisije (npr. navodilih in smernicah).

20 Ocena Sodišča temelji na vzorcu šestih držav članic: štirih z največjim zneskom

dodeljenih nepovratnih sredstev v absolutnem smislu (Nemčija, Španija, Francija in
Italija) in dveh z največjim zneskom dodeljenih nepovratnih sredstev glede na njun
bruto domači proizvod v letu 2020 (Grčija in Hrvaška). Načrti za okrevanje in odpornost
teh šestih držav se v številnih vidikih razlikujejo. V Prilogi III so predstavljene nekatere
njihove značilnosti. Poleg tega je Sodišče na podlagi presoje določilo vzorec in v vsaki
od teh šestih držav članic na podlagi pomembnosti (najvišji stroški) izbralo sedem
ukrepov z naslednjih tematskih področij: „promet”, „zeleni prehod”, „digitalni prehod”,
„zdravje” in „drugo” za naložbe ter „fiskalno področje” in „socialno področje” za
reforme. Vseh 42 ukrepov iz vzorca je prikazanih v Prilogi IV. Sodišče je opravilo tudi
splošno analizo mejnikov in ciljev v šestih načrtih za okrevanje in odpornost v vzorcu,
da bi dobilo vpogled v naravo in časovno ustrezno porazdelitev mejnikov in ciljev ter v
pristop, ki so ga države članice uporabile za njihovo opredelitev.

21 Sodišče je za teh šest držav članic preučilo postopek ocenjevanja, ki ga je

uporabila Komisija, od prve predložitve osnutkov načrtov za okrevanje in odpornost do
njihove končne ocene in predloga izvedbenega sklepa Sveta, na podlagi osmih od 11
meril za ocenjevanje (1, 2, 4–6, 8–10; glej tabelo 1). Revizija je tako zajemala obdobje
od oktobra 2020 (ko so bili predloženi prvi osnutki načrtov za okrevanje in odpornost)
do junija 2022. Postopek, s katerim je Svet odobril predlog izvedbenega sklepa Sveta, v
reviziji ni bil obravnavan.

22 Sodišče je analiziralo dokumentacijo, ki jo je zagotovila Komisija, vključno z

ustrezno korespondenco s šestimi državami članicami med postopkom ocenjevanja.
Opravilo je razgovore z uslužbenci Komisije in zadevnimi nacionalnimi organi. Poleg
tega je glavna opažanja poročila obravnavalo s skupino strokovnjakov.
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Opažanja
Notranji postopki in podpora državam članicam so bili ustrezni,
vendar niso bili vedno sledljivi in bili so časovno omejeni

23 Ker so načrti za okrevanje in odpornost novost ter so zapleteni, potrebuje

Komisija notranje postopke, države članice pa ustrezno podporo pri njihovi pripravi.
Sodišče je preučilo, ali je Komisija:
o

uspešno upravljala svoje notranje postopke, da je mobilizirala svoje interno
znanje ter zagotovila dosledno in transparentno uporabo internih smernic,

o

državam članicam zagotovila jasne in pravočasne smernice ter podporo.

Notranji postopek Komisije je bil ustrezen, vendar ni bil vedno sledljiv

24 Mehanizem za okrevanje in odpornost politično upravlja usmerjevalni odbor na

visoki ravni, ki mu predseduje predsednica Evropske komisije in ga sestavljajo trije
izvršni podpredsedniki, komisar za gospodarstvo, generalna sekretarka, vodja
projektne skupine za okrevanje in odpornost (RECOVER) ter generalni direktor za
ekonomske in finančne zadeve (GD ECFIN). Usmerjevalni odbor nadzira vse korake, od
začetnih pogovorov z državami članicami o osnutkih načrtov za okrevanje in odpornost
do izvajanja končnih načrtov za okrevanje in odpornost ter izpolnjevanja njihovih
mejnikov in ciljev. O svojih razpravah redno poroča kolegiju komisarjev, ki je
odgovoren za odobritev predloga izvedbenega sklepa Sveta.

25 Projektna skupina za okrevanje in odpornost je bila ustanovljena 16. avgusta 2020
v okviru Generalnega sekretariata ter je skupaj z GD ECFIN odgovorna za usmerjanje
izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost in njegovo usklajevanje z evropskim
semestrom. Projektna skupina in GD ECFIN sta odgovorna tudi za vključevanje drugih
generalnih direktoratov, pristojnih za posamezne politike, na vseh stopnjah postopka,
kadar je to potrebno.

26 V ta namen imata projektna skupina za okrevanje in odpornost ter GD ECFIN vsak

teden koordinacijski sestanek, poleg tega pa redno sodelujeta z drugimi generalnimi
direktorati v skupinah za posamezne države. Te skupine za posamezne države temeljijo
na obstoječih skupinah evropskega semestra, za zagotovitev potrebnega strokovnega
znanja o različnih področjih politik, ki jih pokrivajo načrti za okrevanje in odpornost, pa
vključujejo tudi strokovnjake iz vseh ustreznih generalnih direktoratov.
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27 Interakcije z državami članicami vodi 27 pogajalskih skupin, ki jih sestavljajo vodje

(ali njihovi namestniki) zadevnih enot za posamezne države iz RECOVER/GD ECFIN in
izbrani člani skupin za posamezne države iz generalnih direktoratov, pristojnih za
zadevno politiko, odvisno od potrebnega strokovnega znanja. Odgovorne so zlasti za
analizo (osnutkov) načrtov za okrevanje in odpornost, pripravo ocen in izvedbenih
aktov v zvezi z načrti za okrevanje in odpornost ter za spremljanje napredka pri
izvajanju. Delo enot za posamezne države običajno nadzorujeta dva vodilna pogajalca
na ravni direktorjev.

28 Poleg tega so bile ustanovljene skupne horizontalne ekipe RECOVER-GD ECFIN za

obravnavanje splošnih vidikov, povezanih z zelenim prehodom (vključno z načelom, da
se ne škoduje bistveno), digitalno preobrazbo, oceno stroškov in mejniki/cilji. Te
skupine so pripravile smernice za ocenjevanje najpomembnejših področij v njihovi
pristojnosti.

29 Z združevanjem predstavnikov enot za posamezne države iz RECOVER/GD ECFIN

in skupin za posamezne države iz generalnih direktoratov, pristojnih za zadevno
politiko, v pogajalskih skupinah se je zagotovilo, da je ocena temeljila na strokovnem
znanju uslužbencev z različnih področij politik in tudi na geografskih vidikih. Sodišče je z
analizo ocene ukrepov v vzorcu, ki jo je izvedla Komisija (glej odstavek 20), potrdilo, da
so bili v postopek vključeni vsi zadevni generalni direktorati.

30 Postopek ocenjevanja zajema sedem faz (glej sliko 3)
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Slika 3 – Tri faze postopka ocenjevanja načrtov za okrevanje in
odpornost
S pregledom popolnosti se oceni, ali načrt za
okrevanje in odpornost vsebuje vse elemente,
ki se zahtevajo v skladu z uredbo o mehanizmu za
okrevanje in odpornost.

S pregledom upravičenosti se oceni, ali načrt za
okrevanje in odpornost izpolnjuje vsa formalna merila
upravičenosti iz člena 17.

S kvalitativno oceno se obravnavajo ustreznost,
uspešnost, učinkovitost in usklajenost posameznega
načrta za okrevanje in odpornost na podlagi 11 meril
iz uredbe.
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi internih smernic Komisije za ocenjevanje načrtov za okrevanje
in odpornost

31 Za lažjo oceno in razpravo z državami članicami je Komisija razvila splošne interne

smernice in kontrolne sezname. Te splošne interne smernice so bile dopolnjene s
podrobnejšimi tehničnimi smernicami za gospodarski in socialni učinek, mejnike in
cilje, stroške in načelo, da se ne škoduje bistveno.

32 Z internimi smernicami in kontrolnim seznamom se standardizira postopek

ocenjevanja in prispeva k enaki obravnavi različnih načrtov za okrevanje in odpornost.
Interne smernice in kontrolni seznami vsebujejo obsežen nabor premislekov za pomoč
ocenjevalcem v skupinah za posamezne države pri izvajanju in dokumentiranju ocen.
Vendar je bila uporaba kontrolnih seznamov obvezna le za oceno popolnosti in
upravičenosti. Posledično se za kvalitativno oceno 11 meril za ocenjevanje niso
uporabljali sistematično oziroma enotno. Včasih so ocenjevalci zagotovili le minimalne
informacije, včasih pa so pripravili zapiske ali druge delovne dokumente brez
standardne strukture.
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33 Z revizijo ukrepov v vzorcu, ki jo je izvedlo Sodišče, je bilo sicer potrjeno, da so bili
ključni dokumenti, ki izhajajo iz dela Komisije in podpirajo njene končne ocene, na
voljo in evidentirani, vendar dokumentacija, na podlagi katere se pripravijo zaključki v
delovnih dokumentih služb Komisije, ni bila vedno enostavno sledljiva.

Smernice in podpora Komisije za države članice so bile ustrezne, vendar
časovno omejene

34 Komisija je bila odgovorna za to, da državam članicam zagotovi potrebne

smernice in podporo pri pripravi načrtov za okrevanje in odpornost. To pomoč je
zagotavljala že v zgodnji fazi, in sicer s smernicami in razpravami, ko sta
sozakonodajalca o uredbi o mehanizmu za okrevanje in odpornost še razpravljala.

35 Komisija je sprejela več smernic za pomoč državam članicam pri pripravi osnutkov
njihovih načrtov za okrevanje in odpornost:
o

splošne smernice za načrte za okrevanje in odpornost držav članic, sprejete
17. septembra 2020, ki so bile 22. januarja 2021 spremenjene in nadomeščene z
novo različico,

o

tehnične smernice za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno 7, objavljene
12. februarja 2021.

Poleg tega so bili ti dokumenti dopolnjeni s kontrolnimi seznami za samooceno za
nacionalne kontrolne sisteme.

36 Zaradi tesnega roka za pripravo načrtov za okrevanje in odpornost ter za pripravo
in sprejetje uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost je morala Komisija delno
pripraviti svoje smernice, preden je bilo pravno besedilo dokončano in ko so države
članice svoje načrte že pripravljale. Posledično je Komisija objavila dve različici svojih
glavnih smernic o pripravi načrtov za okrevanje in odpornost (glej odstavek 35). Zaradi
tega so morale države članice v nekaterih primerih med postopkom prilagoditi svoje
načrte za okrevanje in odpornost. Tako je bilo zlasti pri smernicah o načelu, da se ne
škoduje bistveno, ki so bile sprejete hkrati z uredbo o mehanizmu za okrevanje in
odpornost in v skladu s katerimi so morale države članice izpolniti kontrolni seznam za
to načelo za vsako reformo in naložbo iz svojih načrtov za okrevanje in odpornost.

7

Tehnične smernice za uporabo „načela, da se ne škoduje bistveno” v skladu z uredbo o
vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, C(2021) 1054.
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37 Sodišče je ugotovilo, da so ocene načrtov za okrevanje in odpornost v veliki meri

temeljile na stalnem dialogu med Komisijo in državami članicami, ki zajemal
dvostranska srečanja, komunikacijo in izmenjavo informacij. Za dodatno olajšanje
takšne izmenjave informacij je Komisija vzpostavila tudi spletno platformo za vprašanja
in odgovore v zvezi z mehanizmom za okrevanje in odpornost, ki državam članicam
zagotavlja dodatna pojasnila in smernice. V pogovorih Sodišča z organi držav članic so
ti potrdili koristnost te podpore.

38 Člen 18(5) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost tudi določa, da lahko

države članice od Komisije zahtevajo, da organizira izmenjavo dobrih praks z drugimi
državami članicami. To možnost je Sodišče v svojem mnenju o predlogu uredbe o
vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost podprlo 8. Po navedbah Komisije je
samo ena država članica (zunaj revizijskega vzorca) uradno zahtevala takšno izmenjavo,
vendar je nato zahtevo umaknila.

39 Vendar bi bila večina organov držav članic, s katerimi je Sodišče opravilo

razgovore, vesela večje interakcije z drugimi državami članicami med pogajalskim
postopkom o načrtu za okrevanje in odpornost. Nekatere države članice so na lastno
pobudo organizirale neuradna dvostranska srečanja, vendar bi dejavna vloga Komisije
pri spodbujanju sinergij med načrti za okrevanje in odpornost držav članic olajšala
postopek in spodbudila vključitev meddržavnih projektov v načrte.

Načrti za okrevanje in odpornost verjetno prispevajo k šestim
stebrom, vendar še vedno obstajajo vrzeli pri obravnavanju
priporočil za posamezne države
Z oceno Komisije je bilo potrjeno, da načrti za okrevanje in odpornost
prispevajo k šestim stebrom, vendar v različnem obsegu

40 Sodišče je preučilo, kako je Komisija ocenila, ali načrti za okrevanje in odpornost

ustrezno prispevajo k vsem šestim stebrom v skladu z merili, določenimi v uredbi o
mehanizmu za okrevanje in odpornost (glej okvir 1).

8

Mnenje 06/2020 (v skladu s členoma 287(4) in 322(1)(a) PDEU) o predlogu uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost
(COM(2020) 408), odstavek 38.
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Okvir 1
Elementi za oceno prispevka načrta za okrevanje in odpornost k
šestim stebrom
o

Načrt za okrevanje in odpornost na celovit in ustrezno uravnotežen način
prispeva k vsem šestim stebrom ob upoštevanju specifičnih izzivov, s katerimi
se soočajo zadevne države članice, in finančnega prispevka zadevne države
članice ter zaprošene podpore v obliki posojila.

Vir: Priloga V, oddelek 2.1, uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost

41 Komisija je ocenila prispevek načrtov za okrevanje in odpornost k šestim stebrom
na podlagi podrobnega kartiranja, pri čemer je za vsako komponento ocenila, ali je
znatno ali vsaj delno prispevala k posameznemu stebru (glej Prilogo IV). Ugotovila je,
da so vsi načrti za okrevanje in odpornost v vzorcu na celovit in ustrezno uravnotežen
način prispevali k vsem šestim stebrom, in vsem dodelila oceno „A” na tem področju.

42 Kartiranje, ki ga je opravila Komisija, je potrdilo, da je bilo vseh šest stebrov

obravnavanih z vsaj eno od komponent vseh načrtov v vzorcu Sodišča. Komisija je
kartiranje izvedla na ravni komponent, pri čemer so bili upoštevani posamezni ukrepi
za določitev (glavnih) stebrov, h katerim komponenta prispeva. Vendar Sodišče
ugotavlja, da vsi ukrepi v komponenti ne prispevajo neposredno k zadevnemu stebru.

43 Številne komponente, vključene v načrt za okrevanje in odpornost, obravnavajo

več kot en steber, vzročna povezava med komponentami in stebri ter s tem obseg, v
katerem bodo komponente verjetno k njemu prispevale, pa se razlikujeta. Na splošno
je povezava med komponentami in stebri tesnejša pri bolj specifičnih stebrih, kot sta
„digitalna preobrazba” in „zeleni prehod”, kot pri širših in splošnejših stebrih, kot sta
„pametna, trajnostna in vključujoča rast” ter „socialna in teritorialna kohezija”.

44 Ker vsaka komponenta vključuje reforme, pri katerih morda ni stroškov, je težko

določiti, kakšen delež sredstev prispeva k vsakemu od šestih stebrov. Posledično s
finančnega vidika ni jasno, ali je šest stebrov obravnavanih na „ustrezno uravnotežen
način”, kot zahteva uredba o mehanizmu za okrevanje in odpornost. Poleg tega uredba
ne vsebuje opredelitve, kaj „ustrezno uravnotežen” odziv v tem kontekstu dejansko
pomeni.
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Načrti za okrevanje in odpornost obravnavajo priporočila za posamezne
države, vendar vrzeli še obstajajo

45 Evropski semester, uveden leta 2011, je cikel usklajevanja ekonomske, fiskalne,

delovne in socialne politike EU. V tem okviru Komisija analizira gospodarski in socialni
razvoj v državah članicah ter izzive, s katerimi se te srečujejo. Za spopadanje s temi
izzivi Svet vsako leto izda priporočila za posamezne države članice na podlagi predlogov
Komisije, ki so glavni rezultat evropskega semestra. Medtem ko v preteklosti
usklajevanje politik v okviru evropskega semestra in izvajanje priporočil za posamezne
države nista bila povezana z nobenimi finančnimi dodelitvami, se je to spremenilo, ko
so bili ukrepi, ki obravnavajo priporočila za posamezne države, vključeni v načrte za
okrevanje in odpornost.

46 V skladu z uredbo o mehanizmu za okrevanje in odpornost morajo načrti za

okrevanje in odpornost vsebovati ukrepe, s katerimi se obravnavajo vsi izzivi iz
priporočil za posamezno državo za leti 2019 in 2020 ali pomemben del teh izzivov.
Komisija v svoji oceni upošteva štiri elemente (glej okvir 2).

Okvir 2
Merila za ocenjevanje prispevka načrta za okrevanje in odpornost k
obravnavanju priporočil za posamezno državo za leti 2019 in 2020
o

Pričakuje se, da bo načrt za okrevanje in odpornost prispeval k učinkovitemu
obravnavanju vseh ali pomembnega dela izzivov, opredeljenih v zadevnih
priporočilih za posamezno državo, ob upoštevanju finančnega prispevka
zadevne države članice in zaprošene podpore v obliki posojila,

o

načrt za okrevanje in odpornost predstavlja celovit in ustrezen odziv na
gospodarske in socialne razmere v zadevni državi članici,

o

izzivi, ki jih obravnava načrt za okrevanje in odpornost, se štejejo za
pomembne za trajnostno povečanje potenciala rasti gospodarstva zadevne
države članice,

o

pričakuje se, da bodo po zaključku predlaganih reform in naložb, s tem
povezani izzivi rešeni ali obravnavani na način, ki bo znatno prispeval k njihovi
rešitvi.

Vir: Priloga V, oddelek 2.2, uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost
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47 Sodišče je preverilo, ali se je z oceno Komisije zagotovilo, da ukrepi, vključeni v

načrte za okrevanje in odpornost v vzorcu, prispevajo k obravnavi ustreznih priporočil
za posamezne države, in opravilo razgovore z organi držav članic, da bi pridobilo več
informacij o postopku vključevanja ukrepov, povezanih s priporočili za posamezne
države, v njihove načrte za okrevanje in odpornost.

48 Med ocenjevanjem osnutkov načrtov za okrevanje in odpornost je Komisija

opredelila vrzeli v nekaterih elementih priporočil za posamezne države in pozvala
države članice, naj predlagajo dodatne ukrepe. To je bilo v nekaterih primerih
uspešnejše (npr. ocena kakovosti javnofinančnih odhodkov v Franciji, pregled porabe v
Italiji ali pravosodje in protikorupcijski ukrepi na Hrvaškem) kot v drugih, saj nekateri
izzivi iz priporočil za posamezne države (večinoma tistih za leto 2019) v končnih načrtih
za okrevanje in odpornost niso bili obravnavani.

49 Komisija je v zvezi s predloženimi načrti za okrevanje in odpornost izvedla

kartiranje, ki je vključeno v delovni dokument služb Komisije ter prikazuje, v kolikšnem
obsegu so bila priporočila za posamezne države zadostno obravnavana, in opredeljuje
tista priporočila, ki niso bila obravnavana. Tako kot pri šestih stebrih je bilo to
kartiranje izvedeno za komponente (sklope ukrepov, glej odstavek 04), pri čemer so bili
posamezni ukrepi upoštevani, kadar je bilo to ustrezno. Za šest držav članic v vzorcu je
Komisija v oceni ugotovila, da so bila vsa priporočila za posamezne države za leti 2019
in 2020 delno (s preostalimi vrzelmi) ali v celoti (brez preostalih vrzeli) obravnavana,
zato so bili vsi končni načrti za okrevanje in odpornost v vzorcu Sodišča ocenjeni z „A”.
V tabeli 2 je pregled preostalih vrzeli, ki jih je odkrila Komisija.

Tabela 2 – Vrzeli pri obravnavi priporočil za posamezne države za
leti 2019 in 2020, kot jih je odkrila Komisija
Država članica

Vrzeli, odkrite v načrtih za okrevanje in odpornost
• Zelo visoko zmogljiva širokopasovna omrežja (CSR 2019.1.2) – načrt za
okrevanje in odpornost ne vključuje ukrepov za podporo uvajanju zelo visoko
zmogljivih širokopasovnih omrežij.
• Konkurenca na področju poslovnih storitev in reguliranih poklicev (CSR
2019.1.4) – načrt za okrevanje in odpornost ne vključuje ukrepov za okrepitev
konkurence na področju poslovnih storitev in reguliranih poklicev.

Nemčija

• Negativne spodbude za delo za prejemnike drugega dohodka v
gospodinjstvu (CSR 2019.2.1) – v prihodnjih letih so potrebna nadaljnja
prizadevanja za obravnavo tega izziva.
• Pokojninski sistem (CSR 2019.2.2) – načrt za okrevanje in odpornost
zagotavlja opis pokojninskega sistema, vključno z zasebno pokojninsko shemo
Riester Rente, vendar ne določa zavezujočih mejnikov in ciljev ali posebnih
reform pokojninskega sistema.
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Država članica
Grčija

Vrzeli, odkrite v načrtih za okrevanje in odpornost
Odkrita ni bila nobena vrzel.
• Pokojninski sistem (CSR 2019.1.4) – z reformo pokojninskega sistema bi se
lahko srednje- do dolgoročno povečali izdatki za pokojnine. Splošni fiskalni
učinek povečanih odhodkov za pokojnine bo morda treba dodatno ublažiti s
sorazmernimi fiskalnimi prilagoditvami v prihodnosti.

Španija

• Elektroenergetske medsebojne povezave (CSR 2019.3.5) – načrt za
okrevanje in odpornost ne vključuje ukrepov, s katerimi bi se obravnavalo to
priporočilo za posamezno državo.
• Raziskovalne in inovacijske politike (CSR 2019.3.6) – načrt za okrevanje in
odpornost še vedno ni jasen glede vodenja usklajevanja politike in
strateškega usklajevanja med različnimi ravnmi regionalnega upravljanja.
• Primarno zdravstveno varstvo (CSR 2020.1.2) – načrt za okrevanje in
odpornost predstavlja načrte za uvedbo reforme primarnega zdravstvenega
varstva, vendar ne vključuje povezanih investicij na tem področju.
• Pokojninski sistem (CSR 2019.1.4) – reforma pokojninskega sistema je
obravnavana v načrtu za okrevanje in odpornost, vendar ni vključena v ukrep
in zato ni povezana z mejniki ali cilji.
• Proizvodnja energije iz obnovljivih virov (CSR 2019.3.2 in 2020.3.5) – načrt
za okrevanje in odpornost ne vsebuje neposrednih podpornih ukrepov za
povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov.

Francija

• Čezmejne elektroenergetske medsebojne povezave (CSR 2019.3.2 in
2020.3.6) – načrt za okrevanje in odpornost ne vsebuje nobene pobude o
čezmejnih elektroenergetskih medsebojnih povezavah.
• Regulativne omejitve v storitvenem sektorju (CSR 2019.4.2 in 2020.4.1) –
načrt za okrevanje in odpornost ne vključuje nobenega ukrepa za zmanjšanje
regulativnih omejitev v storitvenem sektorju, zlasti za regulirane poklice in
maloprodajo, razen omogočanja spletne prodaje zdravil s strani farmacevtov.

Hrvaška

Odkrita ni bila nobena vrzel.

Italija

Davčne utaje (CSR 2019.1.4) – v načrtu za okrevanje in odpornost je omenjena
celovita reforma dohodnine, vendar ni vključena kot ukrep in zato ni povezana z
mejniki ali cilji.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi delovnih dokumentov služb Komisije

50 Sodišče je z lastnim kartiranjem na ravni ukrepa prišlo do približno enakega

rezultata glede priporočil za posamezne države kot Komisija. Glavne razlike zadevajo
Italijo, za katero je Sodišče odkrilo dodatne vrzeli za nekatere elemente priporočil za
posamezne države (reforme katastra in pokojninskega sistema ter deli reforme
finančnega sektorja), ki niso bili vključeni v delovni dokument služb Komisije (glej
tabelo 3).
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Tabela 3 – Ocena Sodišča v zvezi z obsegom, v katerem načrti za
okrevanje in odpornost v vzorcu obravnavajo priporočila za posamezne
države za leti 2019 in 2020
Priporočila za posamezne
države
Država članica

2019

2020

DE

EL

ES

FR

HR

IT

DE

EL

ES

FR

HR

IT

Bistveno obravnavano

0

2

2

1

4

3

2

4

3

3

4

4

Bistveno obravnavano,
razen manjših elementov

0

0

0

2

0

0

0

0

1

1

0

0

Delno obravnavano, pri
čemer eden ali več
podsklopov ni bilo
obravnavanih

2

0

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Ni bilo obravnavano

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Skupno število priporočil
za posamezne države

2

2

4

4

4

5

2

4

4

4

4

4

Kategorija

Opomba: Zaradi aktivacije „splošne odstopne klavzule” Pakta za stabilnost in rast v okviru pandemije
COVID-19 priporočila za posamezne države za leto 2019 o skladnosti s Paktom za stabilnost in rast ter
priporočila za posamezne države za leto 2020 glede zadostnega napredka pri srednjeročnih proračunskih
ciljih niso bila več pomembna in se zato niso štela za vrzel.
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi delovnih dokumentov služb Komisije

51 Sodišče je ugotovilo, da so bila priporočila za posamezne države za leto 2020 na

splošno zajeta v načrtih za okrevanje in odpornost v vzorcu. Vendar je še vedno nekaj
preostalih vrzeli v zvezi z nekaterimi elementi priporočil za posamezne države, na
primer sistem zdravstvenega varstva (Španija) ali naložbe in regulativno okolje
(Francija), ki naj bi se obravnavali zunaj načrtov za okrevanje in odpornost. Pri tem ni
bilo vedno jasno, zakaj ti niso bili raje vključeni v načrt za okrevanje in odpornost, zlasti
v primeru pomembnih čezmejnih ukrepov (npr. elektroenergetskih medsebojnih
povezav med Španijo in Francijo), ki bi bili po definiciji zelo primerni za načrt za
okrevanje in odpornost.

52 Večina odkritih vrzeli se nanaša na priporočila za posamezne države za leto 2019,

ki v veliki meri predstavljajo ponavljajoče se strukturne izzive, s katerimi se države
članice soočajo že leta. Nemški načrt za okrevanje in odpornost na primer ne vključuje
nobenega ukrepa za krepitev konkurence na področju poslovnih storitev in reguliranih
poklicev, ki je od leta 2011 za Nemčijo vključena v priporočila za posamezno državo.
Poleg tega različni načrti za okrevanje in odpornost niso obravnavali elementov
priporočil za posamezne države, povezanih z vzdržnostjo pokojnin (Nemčija, Francija,
Italija in delno Španija) ali obdavčitvijo (Nemčija in Italija).

26

53 Sodišče na splošno meni, da so na podlagi ocene Komisije načrti za okrevanje in

odpornost prispevali k večini priporočil za posamezne države za leti 2019 in 2020.
Vendar nekateri pomembni elementi priporočil za posamezne države, večinoma
povezani s ponavljajočimi se strukturnimi izzivi, s katerimi se države članice srečujejo
že leta, v več državah članicah iz revizijskega vzorca Sodišča niso bili obravnavani. Prav
tako ocena tega, kaj predstavlja „pomemben del” obravnavanih izzivov iz priporočil za
posamezne države, ni bila opredeljena niti v uredbi o mehanizmu za okrevanje in
odpornost niti s strani Komisije. Ocena torej do neke mere temelji na uporabi presoje,
zlasti v primerih, ko je Komisija ugotovila več in/ali resne vrzeli.

Ocena ključnih pogojev v okviru mehanizma za okrevanje in
odpornost je bila ustrezna, vendar ne povsem transparentna

54 Da bi Sodišče ocenilo, ali je bila ocena Komisije glede načela, da se ne škoduje

bistveno, zelenega in digitalnega označevanja ter ocene stroškov ustrezna, je izbralo
sedem ukrepov v vsaki od šestih držav članic v vzorcu (glej odstavek 20).

55 Sodišče je za ukrepe v vzorcu preučilo, ali je Komisija ustrezno ocenila, ali:
o

kateri koli ukrep, vključen v načrt za okrevanje in odpornost, znatno škoduje
okoljskim ciljem v smislu člena 17 uredbe o taksonomiji 9 (skladnost z načelom, da
se ne škoduje bistveno),

o

se pričakuje, da bo izvajanje predvidenih ukrepov uspešno prispevalo k zelenemu
in digitalnemu prehodu, vključno z označevanjem ukrepov in uporabljenimi
koeficienti,

o

so bili ocenjeni stroški razumni, verjetni, sorazmerni s pričakovanimi
gospodarskimi in družbenimi koristmi in se niso krili z drugimi sredstvi EU.

Ocene Komisije so potrdile skladnost z načelom, da se ne škoduje
bistveno, vendar mejniki ali cilji za izravnalne ukrepe niso bili
sistematično vključeni

56 Da bi bil načrt za okrevanje in odpornost odobren, morajo biti vsi ukrepi skladni z
načelom, da se ne škoduje bistveno (glej okvir 3).

9

Uredba (EU) 2020/852 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb.
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Okvir 3
Merilo za ocenjevanje skladnosti ukrepov z načelom, da se ne
škoduje bistveno
o

Noben ukrep za izvajanje reform in naložbenih projektov, vključenih v načrt
za okrevanje in odpornost, ne škoduje bistveno okoljskim ciljem (načelo, da
se ne škoduje bistveno).

Vir: Priloga V, oddelek 2.4, uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost

57 Komisija je izdala tehnične smernice za uporabo „načela, da se ne škoduje

bistveno” pri ocenjevanju načrtov za okrevanje in odpornost (glej odstavka 35 in 36). V
skladu s temi smernicami morajo države članice za vsak ukrep v svojem načrtu za
okrevanje in odpornost predložiti kontrolni seznam za načelo, da se ne škoduje
bistveno.

58 Komisija je nato ocenila predložene ukrepe in njihove ustrezne kontrolne

sezname za načelo, da se ne škoduje bistveno, ter zagotovila dodatne povratne
informacije ali določila pogoje, ki so bili vključeni v končni sklop mejnikov in ciljev,
dogovorjenih v izvedbenem sklepu Sveta. Za ukrepe v vzorcu je Sodišče ugotovilo, da je
Komisija:
o

zagotovila, da kontrolni seznami obravnavajo okoljske cilje,

o

po potrebi zahtevala dodatne informacije, podala povratne informacije in
predlagala spremembe ali izključitev nekaterih ukrepov, vključno v zvezi z
besedilom posameznih ukrepov in ustreznih mejnikov ali ciljev,

o

za različne načrte za okrevanje in odpornost pravilno zahtevala črtanje nekaterih
delov ukrepov, za katere je menila, da niso v skladu z načelom, da se ne škoduje
bistveno. Ti so pozneje tudi bili črtani iz načrtov za okrevanje in odpornost.
Vendar se lahko v nekaterih primerih namesto tega financirajo zunaj mehanizma
za okrevanje in odpornost, kar je v nasprotju s konceptom načela, da se ne
škoduje bistveno,

o

za ukrepe, ki bodo verjetno vplivali na okolje, zagotovila, da kontrolni seznami, ki
so jih izpolnile države članice, vsebujejo obrazložitev, kako bi se lahko izognili večji
škodi. To vključuje predlaganje blažitvenih ukrepov.
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59 Sodišče je ugotovilo, da je bila dokumentacija Komisije o oceni kontrolnih

seznamov za načelo, da se ne škoduje bistveno, razpršena v več delovnih dokumentih
in ni zajemala povzetka seznama z vsemi ocenami za načelo za vsak ukrep, ki bi podprl
njen splošni zaključek v delovnem dokumentu služb Komisije in končno oceno.

60 Poleg tega narava in obseg učinka potencialno škodljivih ukrepov nista bila

količinsko opredeljena na kontrolnem seznamu ali v kateri koli drugi obliki. Zato je bilo
težko oceniti, ali so predložene obrazložitve in predlagani blažitveni ukrepi zadostovali
za zagotovitev skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno.

61 Poleg tega v primerih, ko so bili za odobritev pozitivne ocene za načelo, da se ne

škoduje bistveno, potrebni blažitveni ukrepi, ti niso bili sistematično vključeni v načrt
za okrevanje in odpornost v obliki mejnika ali cilja. Posledično njihovo izpolnjevanje ni
pogoj za izplačilo in ni pravne podlage, ki bi omogočila njihovo izvajanje ali spremljanje.

Komisija je preverila prispevek ukrepov v vzorcu k zelenemu in
digitalnemu prehodu

62 Ocena Komisije o tem, ali načrti za okrevanje in odpornost prispevajo k zelenemu
in digitalnemu prehodu, je temeljila na več elementih (glej okvir 4).

Okvir 4
Merila za ocenjevanje prispevka načrtov za okrevanje in odpornost k
zelenemu in digitalnemu prehodu
Zeleni prehod
o

Pričakuje se, da bo izvajanje predvidenih ukrepov učinkovito prispevalo k
zelenemu prehodu, s tem pa tudi k doseganju podnebnih ciljev Unije za
leto 2030 ob hkratnem izpolnjevanju cilja EU glede podnebne nevtralnosti do
leta 2050,

o

države članice uporabijo metodologijo, ki obsega določitev posebnega
ponderja za dano podporo, ki odraža obseg, v katerem ta podpora prispeva k
okoljskim ciljem,

o

pričakuje se, da bo izvajanje predvidenih ukrepov imelo trajen učinek.
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Digitalni prehod
o

Pričakuje se, da bo izvajanje predvidenih ukrepov znatno prispevalo k digitalni
preobrazbi gospodarskih ali družbenih sektorjev,

o

pričakuje se, da bo izvajanje predvidenih ukrepov znatno prispevalo k
obravnavi izzivov, ki jih prinaša digitalni prehod,

o

države članice uporabijo metodologijo, ki obsega določitev posebnega
ponderja za dano podporo, ki odraža obseg, v katerem ta podpora prispeva k
digitalnim ciljem,

o

pričakuje se, da bo izvajanje predvidenih ukrepov imelo trajen učinek.

Vir: Priloga V, oddelka 2.5 in 2.6, uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost

63 Sodišče je preverilo oceno 42 ukrepov iz svojega vzorca, ki jo je izvedla Komisija

(glej odstavek 20). Za te ukrepe je preverilo, ali je bila ocena Komisije o področjih
intervencije in koeficientih (100 % za polni prispevek k zelenemu/digitalnemu prehodu,
40 % za delni prispevek ali 0 % za primere brez prispevka) v skladu z uredbo o
mehanizmu za okrevanje in odpornost in končnimi oznakami, dodeljenimi ustreznim
ukrepom.

64 Sodišče je ugotovilo, da:
o

je Komisija podrobno ocenila področja intervencije in koeficiente, ki jih
uporabljajo države članice za različne ukrepe. Za različne ukrepe v vzorcu so bila
opravljena posvetovanja zlasti z generalnimi direktorati za energijo, podnebno
politiko, konkurenco, regionalno in mestno politiko ter Skupnim raziskovalnim
središčem, pa tudi s horizontalnimi skupinami za zeleni in digitalni prehod,

o

je Komisija za več ukrepov v vzorcu v fazi priprave državam članicam posredovala
povratne informacije o tem, ali so uporabile nepravilna področja intervencije ali
pa je potrebna nadaljnja razčlenitev ukrepov (bodisi na ločene ukrepe ali
podukrepe) z drugimi koeficienti. Države članice so v vseh primerih izvedle
zahtevane spremembe v svojih osnutkih načrtov za okrevanje in odpornost, pri
čemer je Komisija menila, da so končne različice v tem pogledu skladne,

o

za nekatere vrste ukrepov v uredbi o mehanizmu za okrevanje in odpornost niso
predvidena področja intervencije ali zeleni koeficienti. Da bi Komisija zagotovila
dosledno oceno, je pripravila dodatne interne smernice o tem, kako obravnavati

30
takšne ukrepe (npr. tiste v zvezi z električnimi in hibridnimi avtomobili) v skladu z
uredbo o taksonomiji,
o

je Komisija v svojih delovnih dokumentih služb Komisije za vsako državo članico
poročala o končnem seznamu ukrepov, ki prispevajo k zelenemu in digitalnemu
prehodu.

65 Vendar pa je treba počakati, v kolikšni meri bodo ukrepi, vključeni v načrt za

okrevanje in odpornost, v praksi prispevali k podnebnim ciljem EU. V enem od svojih
nedavnih poročil je Sodišče na primer ugotovilo, da je bil podnebni prispevek ključnih
podsektorjev, kot so železniški promet, električna energija in biomasa, glede na
proračun EU previsoko ocenjen, sporočena poraba pa ni bila vedno povezana s
podnebnimi ukrepi 10.

Ocena za ocenjene stroške je odražala pomanjkanje informacij za
nekatere ukrepe

66 Ocena ocenjenih stroškov v načrtih za okrevanje in odpornost je še posebno

pomembna, saj za razliko od drugih instrumentov EU financiranje iz mehanizma za
okrevanje in odpornost temelji izključno na doseganju mejnikov in ciljev in ne na
povračilu stroškov. Posledično se ocenjeni stroški ukrepov, vključenih v načrte za
okrevanje in odpornost, ocenijo samo takrat, ko Komisija oceni načrt za okrevanje in
odpornost, in nimajo vpliva na dejansko izplačilo sredstev med izvajanjem načrta za
okrevanje in odpornost.

67 Komisija je morala oceniti ocenjene skupne stroške vsakega načrta za okrevanje
in odpornost v skladu z merili za ocenjevanje, določenimi v uredbi o mehanizmu za
okrevanje in odpornost (glej okvir 5).

10

Posebno poročilo 09/2022 – Poraba za podnebne ukrepe v proračunu EU za obdobje 2014–
2020: znesek je bil naveden previsoko
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Okvir 5
Merila za ocenjevanje ocenjenih skupnih stroškov načrtov za
okrevanje in odpornost
o

o

Država članica je predložila zadostne informacije in dokaze, da je znesek
ocenjenih skupnih stroškov načrta za okrevanje in odpornost:
o

ustrezen (razumen),

o

v skladu z naravo in vrsto predvidenih reform in naložb (verjeten),

o

financiran v okviru mehanizma in ne z obstoječim ali načrtovanim
financiranjem Unije,

sorazmeren s pričakovanim socialnim in ekonomskim učinkom vključenih
predvidenih ukrepov na zadevno državo članico.

Vir: Priloga V, oddelek 2.9, uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost

68 Komisija je v skladu z uredbo o mehanizmu za okrevanje in odpornost ocenjene

skupne stroške ocenila na podlagi meril iz okvira 5. V uredbi o mehanizmu za
okrevanje in odpornost ni določeno, kako bi bilo treba ta štiri merila združiti v splošno
oceno za stroške. Vendar je Komisija pripravila ocenjevalno lestvico za vsako od štirih
meril in tudi za konsolidirano skupno oceno.

69 Doslej so za oceno stroškov vsi načrti za okrevanje in odpornost prejeli oceno „B”.

Sodišče je ugotovilo, da je bila zahteva za dodelitev ocene „A” za vsako od meril kot
tudi za načrt za okrevanje in odpornost kot celoto razmeroma ambiciozna, za oceno
„C” pa razmeroma nizka, zaradi česar je malo verjetno, da bi bila dana katera druga
ocena kot „B”. Posledično je bila kljub razlikam v pogostosti in resnosti pomanjkljivosti,
ki jih je Komisija ugotovila v državah članicah iz vzorca Sodišča, vsem dodeljena enaka
ocena („B”). Te pomanjkljivosti so segale od pomanjkanja informacij za nekatere
ukrepe v fazi načrtovanja do zadevnih predpostavk, ki niso povsem verjetne za vsak
posamezen ukrep (glej Prilogo VI). Ker so nekatere naložbe inovativne, tudi njihove
ocene stroškov v načrtu za okrevanje in odpornost v veliki meri temeljijo na strokovni
presoji in ne na preteklih podatkih.

70 Za 42 ukrepov v vzorcu (glej odstavek 20) je Sodišče preverilo informacije o oceni
stroškov, ki so jih zagotovile države članice, dodatne informacije o stroških, ki jih je
zahtevala Komisija, notranje delovne dokumente Komisije o oceni ocenjenih skupnih
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stroškov in ugotovitve Komisije o ocenah stroškov v delovnih dokumentih služb
Komisije.

71 Države članice so pripravile informativne liste za vsak ukrep, na katerih so bile

navedene informacije o oceni stroškov, kot so zadevne predpostavke o stroških,
referenčni stroški, na primeri zgodovinski ali primerjalni podatki, in informacije o tem,
ali se financiranje iz mehanizma za okrevanje in odpornost zagotavlja poleg podpore v
okviru drugih programov in instrumentov EU ter ne pokriva istih stroškov.

72 Komisija je po potrebi zahtevala dodatne informacije, zlasti glede metodologije in

zadevnih predpostavk. Za ukrepe v vzorcu je Sodišče ugotovilo, da je Komisija pridobila
informacije za preverjanje ocenjenih stroškov. Komisija je v primerih, ko ni pridobila
dovolj informacij, to upoštevala v svojem postopku ocenjevanja in ocenah. Med tem
postopkom se je po potrebi posvetovala z ustreznimi generalnimi direktorati (vključno
z generalnimi direktorati za energijo, za mobilnost in promet ter za zaposlovanje,
socialne zadeve in vključevanje) v skladu z internimi smernicami o ocenjevanju ocene
stroškov. Sodišče meni, da ocena „B” pravilno odraža pomanjkanje informacij na
nekaterih področjih in ugotovljene pomanjkljivosti v zvezi z oceno stroškov.

Porazdelitev izplačil je bila rezultat pogajanj in ni temeljila na stroških
zadevnih mejnikov in ciljev

73 Znesek, plačan v posameznem obroku, ne temelji nujno na ocenjenih stroških za
doseganje mejnikov in ciljev, vključenih v zahtevek za plačilo, temveč je rezultat
pogajanj z zadevno državo članico. Pri teh pogajanjih se upoštevata delež mejnikov in
ciljev ter njihov relativni pomen.

74 V EU-27 se skupno število obrokov (za nepovratno podporo) giblje od štiri (Ciper)
do deset (Belgija, Hrvaška, Italija, Portugalska, Romunija, Slovaška in Slovenija), pri
čemer je število mejnikov in ciljev, ki jih je treba doseči za vsak obrok, med dva (Češka
– sedmi obrok) in 114 (Portugalska – deveti obrok).

75 Ker pa je postopek za določitev porazdelitve izplačil rezultat pogajanj, ni dovolj

transparenten. Čeprav to za oceno načrta za okrevanje in odpornost ni nujno težava,
bo problematično med izvajanjem načrta, saj bi se moralo vsako delno doseganje
mejnikov in ciljev upoštevati pri plačilu zadevni državi članici. Ker je znesek plačila v
posameznem obroku rezultat pogajanj, namesto da bi temeljil na zadevnih stroških, bo
težko določiti, kakšno zmanjšanje bi bilo primerno. V času revizije Komisija še ni
opredelila metodologije za izračun delnega znižanja plačil.
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76 Sodišče je za šest držav članic v vzorcu ugotovilo, da je bila porazdelitev izplačil v

smislu deleža celotnega financiranja v posameznem obroku ter števila mejnikov in
ciljev, ki jih je treba doseči za posamezen obrok, v praksi precej heterogena (slika 4).

Slika 4 – Porazdelitev plačil ter zadevni mejniki in cilji za šest držav članic
v vzorcu
Obrok št.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

40 %
35 %
Posamezni
obroki kot
odstotni
deleži skupnih
dodeljenih
sredstev
(nepovratna
sredstva in
posojila)

30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
Nemčija

Grčija

Španija

Francija

120

100

80
Število
mejnikov in
ciljev v okviru
posameznega
obroka

60

40

20

0

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi prilog k izvedbenim sklepom Sveta

Hrvaška

Italija

10
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Z oceno Komisije se je izboljšala kakovost mejnikov in ciljev,
vendar se nekatera pomembna vprašanja niso obravnavala

77 V skladu z uredbo o mehanizmu za okrevanje in odpornost bi bilo treba z mejniki
in cilji meriti napredek pri izvajanju reform ali naložb, pri čemer so mejniki kvalitativni
dosežki, cilji pa kvantitativni. Doseganje mejnikov in ciljev je podlaga za zahtevke za
izplačilo, ki jih predložijo države članice, zaradi česar so ti eden ključnih elementov pri
izvajanju uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost.

78 V skladu z uredbo o mehanizmu za okrevanje in odpornost ter smernicami za

države članice 11 je morala Komisija oceniti mejnike in cilje kot del merila 8 „ureditve za
spremljanje njihovega izvajanja, vključno z mejniki, cilji in povezanimi kazalniki” (glej
okvir 6).

Okvir 6
Podmerilo za oceno mejnikov in ciljev
o

Predlagani mejniki in cilji so jasni in realistični, predlagani kazalniki za te
mejnike in cilje pa so ustrezni, sprejemljivi in robustni.

Vir: Priloga V, oddelek 2.8, uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost

Postopek ocenjevanja, ki ga uporablja Komisija, je bil celovit

79 Sodišče je revidiralo oceno mejnikov in ciljev, ki jo je izvedla Komisija, na podlagi
vzorca 42 ukrepov v šestih načrtih za okrevanje in odpornost. Za te ukrepe je ocenilo,
ali končni mejniki in cilji, dogovorjeni v izvedbenem sklepu Sveta, izpolnjujejo zgornja
merila. Poleg tega je izvedlo splošnejšo analizo mejnikov in ciljev v šestih načrtih za
okrevanje in odpornost v vzorcu, da bi dobilo vpogled v naravo in pravočasno
porazdelitev mejnikov in ciljev ter pristop držav članic pri njihovem opredeljevanju.

80 Sodišče je za 42 ukrepov v vzorcu ugotovilo, da je bil postopek ocenjevanja

mejnikov in ciljev v vzorcu na splošno celovit ter je temeljil na vrsti izmenjav informacij
med Komisijo in državami članicami. Komisija je zlasti zahtevala pojasnila za opise
mejnikov in ciljev, zaradi česar so bili opisi načrtovanih rezultatov jasnejši, v nekaterih
primerih pa je predlagala natančnejše besedilo. Poleg tega je Komisija zahtevala, da se
zmanjša število mejnikov in ciljev, da bi bili nekateri načrti za okrevanje in odpornost
11

Smernice Komisije za načrte za okrevanje in odpornost držav članic, SWD(2021) 12, del 1/2.
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lažje obvladljivi, v drugih primerih pa je zahtevala natančnejše mejnike in cilje, ki bi
tako pokrivali različne stopnje zlasti obsežnih ukrepov.

81 Vendar je dokumentacijska sled na splošno razdrobljena, analize pa so navedene

v več delovnih dokumentih Komisije, ki obravnavajo različne komponente načrtov za
okrevanje in odpornost. Poleg tega med pogajanji ni bil na voljo pregled vseh osnutkov
mejnikov in ciljev. Komisija je uporabila kvalitativno oceno posameznega načrta za
okrevanje in odpornost glede na standarde uredbe o mehanizmu za okrevanje in
odpornost in ne primerjalne ocene, ki bi olajšala opredelitev dobrih praks v državah
članicah.

Nekateri mejniki in cilji niso dovolj jasni

82 Sodišče se je pri reviziji osredotočilo na jasnost mejnikov in ciljev kot predpogoj za

merjenje napredka ukrepov in utemeljitev izplačevanja sredstev. V splošni analizi
mejnikov in ciljev je ugotovilo, da je vseh šest načrtov za okrevanje in odpornost
vključevalo mejnike in cilje, ki so bili premalo jasni (glej nekaj primerov v tabeli 4). Če
mejniki in cilji niso jasni, obstaja tveganje, da jih je težko oceniti, ter s tem povezano
tveganje, da prvotno zastavljeni širši cilj ni bil izpolnjen.

Tabela 4 – Primeri mejnikov in ciljev, ki niso dovolj jasni
Država
članica

Francija

Nemčija

Grčija

Ukrep
C3.I7 Krepitev
odpornosti
elektroenergetskih
omrežij

2.1.1 Reforma:
Inovativna
podatkovna
politika za
Nemčijo
14 – 4.3.
Izboljšanje
učinkovitosti
pravosodnega
sistema – 16575
Pospeševanje
pravosodja

Zadevni mejnik
ali cilj
Začetek
projektov
(mejnik)

Začetek
projektov
(mejnik)

Delovanje
pravosodne
policije
(mejnik)

Opis mejnika ali cilja

Mehanizmi
preverjanja

Začetek projektov v
zvezi z
elektroenergetskimi
omrežji na
podeželskih
območjih.

Povzetek z opisom
projektov, napredek
dela in lokacija.

Začeli so se vsi
projekti in dejavnosti
ukrepa. Kadar je bilo
to ustrezno, so bili
izbirni postopki
zaključeni in izbrani
projekti so se že
začeli.

N. r. (Operativna
ureditev v času
revizije ni bila
objavljena.)

Operacionalizacija
sodne policije v vseh
njenih pristojnostih,
tako na ravni
centralne uprave kot
na regionalni ravni
na sodiščih.

Poročilo ministrstva
za pravosodje,
vključno z:
(a) organigramom
na centralni upravni
ravni in regionalni
ravni na sodišče;
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Država
članica

Ukrep

Zadevni mejnik
ali cilj

Opis mejnika ali cilja

Mehanizmi
preverjanja
(b) pisnim potrdilom
o zaključku vseh
kadrovskih ukrepov
ter javnih naročilih,
namestitvi in
delovanju vse
ustrezne
infrastrukture.
(a) Seznam ukrepov,
vključno z imenom
in kratkim opisom;

Španija

Naložba 2 (C24.I2)
– Spodbujanje
kulture na
celotnem ozemlju

Spodbujanje
kulturnih in
ustvarjalnih
pobud
(cilj)

Spodbujanje
kulturne dejavnosti
pridobitnih in
neprofitnih
organizacij na
nemestnih območjih
(vsaj 400 pobud).

(b) uradna referenca
sklepa o dodelitvi, ki
dokazuje, da je bil
projekt ali ukrep
financiran;
(c) subjekti, ki so
prejeli sredstva;
(d) regija in
(e) vrsta ukrepa.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi prilog k izvedbenim sklepom Sveta in operativnih ureditev

V nekaterih primerih mejniki in cilji ne pokrivajo vseh ključnih faz
izvajanja

83 V skladu z internimi praktičnimi smernicami Komisije morajo mejniki in cilji

odražati ključne faze izvajanja zadevnega ukrepa (začetna – vmesna – končna). Sodišče
je v splošni analizi mejnikov in ciljev ugotovilo, da se je povprečno število
mejnikov/ciljev gibalo od 1,7 na ukrep na Hrvaškem do 3,2 v Nemčiji (glej tabelo 5).
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Tabela 5 – Povprečno število mejnikov in ciljev na ukrep
Povprečno število
mejnikov in ciljev
na ukrep

Skupno število
ukrepov

Skupno število
mejnikov in ciljev

(2)

(3)

Španija

212

416

2,0

Italija

190

527

2,8

Francija

92

175

1,9

Nemčija

40

129

3,2

Grčija

175

330

1,9

Hrvaška

222

372

1,7

Država članica
(1)

(3: 2)

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi prilog k izvedbenim sklepom Sveta

84 Pokrivanje ključnih faz izvajanja je še posebej pomembno za naložbe, ki so

pogosto zapletene in se izvajajo v daljšem obdobju ter zato za spremljanje njihovega
napredka zahtevajo zaporedne mejnike in cilje. Vendar je Sodišče v splošni analizi
mejnikov in ciljev v šestih načrtih za okrevanje in odpornost v vzorcu odkrilo naložbe, ki
vključujejo samo en mejnik ali cilj (glej nekaj primerov v tabeli 6).

Tabela 6 – Primeri naložb z le enim mejnikom ali ciljem
Naložba
C2.I4 Biotska
raznovrstnost
(Francija)

C1.4. R1-I4 –
Sistem za nadzor
poročanja za cestni
potniški in tovorni
promet
(Hrvaška)

Mejnik ali cilj
Število podprtih
projektov na
področju ekološke
obnove in
zaščitenih območij
Vzpostavitev dobro
delujočega sistema
za nadzor
poročanja za cestni
potniški in tovorni
promet

Časovni
okvir

Opis mejnika ali cilja

do 4.
četrtletja
2022

Število projektov, povezanih z ekološko
obnovo in ohranjanjem biotske
raznovrstnosti na zaščitenih območjih.

do 4.
četrtletja
2024

Vzpostavi se dobro delujoč sistem za
nadzor poročanja za cestni potniški in
tovorni promet, ki povezuje podatke iz
centralnega sistema za obdelavo
tahografov (SOTAH) ter nacionalne
evidence tahografskih kartic in z njimi
povezanih zapisov v pristojnosti
Ministrstva za morje, promet in
infrastrukturo.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi prilog k izvedbenim sklepom Sveta
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Mejniki in cilji za nekatere ukrepe kažejo, da bodo zaključeni po
31. avgustu 2026

85 Mehanizem za okrevanje in odpornost je bil vzpostavljen kot odziv na pandemijo

COVID-19, zato je pomembno, da se izvede v ustreznem časovnem okviru. Komisija na
svojem spletnem mestu navaja, da države članice predložijo načrte o reformah in
naložbah, ki naj bi se izvedle do leta 2026 12. Uredba o mehanizmu za okrevanje in
odpornost nadalje določa, da:
o

mora biti načrt za okrevanje in odpornost ustrezno obrazložen in utemeljen.
Vsebuje zlasti naslednje elemente: predvidene mejnike, cilje in okvirni časovni
razpored izvajanja reform in naložb, ki jih je treba zaključiti do 31. avgusta 2026
(člen 18(4)(i)),

o

se v predlogu Komisije določi tudi rok, ki ne bi smel biti po 31. avgustu 2026, do
katerega je treba doseči končne mejnike in cilje naložbenih projektov in reform
(člen 20(5)(d)).

86 Vendar nekateri ukrepi v načrtih za okrevanje in odpornost v vzorcu vključujejo

začetni ali vmesni mejnik ali cilj v zadnjih mesecih pred koncem obdobja izvajanja
mehanizma za okrevanje in odpornost. Zaradi tega morda naložba ne bo dokončana do
31. avgusta 2026 (glej tabelo 7), kar ni v skladu z uredbo o mehanizmu za okrevanje in
odpornost (glej odstavek 85).

Tabela 7 – Primeri mejnikov in ciljev, ki kažejo na izvajanje po letu 2026
Ukrep
Naložba C1.2. R1–I3
Uporaba vodika in nove
tehnologije
(Hrvaška)
1.2.5 Naložba: Podpora
za nakup avtobusov z
alternativnim pogonom
(Nemčija)

Zadevni mejnik ali cilj

Časovni okvir

Opis mejnika ali cilja

Objavljen javni razpis za
dodatno zmogljivost
vodika (mejnik)

do 2. četrtletja
2026

Objavljen je bil javni razpis
za izgradnjo obrata, ki bi z
elektrolizo namestila 20
MW proizvodne zmogljivosti
za proizvodnjo električne
energije na vodik.

Naročila avtobusov z
alternativnim pogonom
(cilj)

do 3. četrtletja
2026

S podporo iz sheme je bilo
naročenih vsaj 2 800
avtobusov z alternativnim
pogonom.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi prilog k izvedbenim sklepom Sveta

12

Sleptno mesto Recovery and Resilience Facility – From Plans to Payments.
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V skladu s smernicami Komisije se prednost daje kazalnikom, ki merijo
izložke in ne učinka

87 Smernice Komisije za države članice13 določajo, da:
o

lahko mejniki in cilji odražajo različne stopnje izvajanja reform in naložb, in sicer
na podlagi kazalnikov vložkov ali po možnosti kazalnikov izložkov,

o

se je treba kazalnikom učinka zaradi njihove nepredvidljivosti in odvisnosti od
drugih dejavnikov, ki niso pod nadzorom države članice, izogibati.

88 V skladu s smernicami je večina mejnikov in ciljev, vključenih v šest načrtov za

okrevanje in odpornost v revizijskem vzorcu Sodišča, usmerjenih v izložke (npr. število
obnovljenih stavb/kilometri obnovljenih železnic/nameščenih polnilnih postaj). Vendar
pa je vsaj polovica vzorčenih načrtov za okrevanje in odpornost vključevala ukrepe s
kazalniki vložkov, ki se na splošno nanašajo na porabo določene količine sredstev (npr.
Nemčija, Španija in Francija).

89 Kazalniki učinka imajo po definiciji daljše časovno obdobje, ki morda ni najbolj

primerno glede na omejen časovni okvir za izvajanje mehanizma za okrevanje in
odpornost. Vendar Sodišče ugotavlja, da bo izogibanje kazalnikom učinka,
osredotočanje na kazalnike izložkov in celo vključitev kazalnikov vložkov za mejnike in
cilje znatno omejilo možnost merjenja uspešnosti ukrepov in navsezadnje njihovega
učinka na precej splošne širše cilje politike EU v okviru mehanizma za okrevanje in
odpornost.

Pristop k določanju mejnikov in ciljev se med državami članicami
razlikuje

90 To, da ni usklajenega pristopa pri določanju mejnikov in ciljev, vpliva na

primerljivost med državami članicami in pomeni tveganje v zvezi z enako obravnavo.
Komisija je sicer spodbujala usklajen pristop, zlasti z zagotavljanjem smernic ter
primerov reform in naložb, vendar ni bila izvedena primerjalna analiza različnih načrtov
na podlagi tega, da se razmere v vsaki državi članici razlikujejo. Sodišče je v svoji splošni
analizi mejnikov in ciljev ugotovilo razlike v določanju mejnikov in ciljev med načrti za
okrevanje in odpornost, ki so prikazane v naslednjih odstavkih.

13

Smernice Komisije za načrte za okrevanje in odpornost držav članic, SWD(2021) 12, del 1/2,
stran 34.
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Razlika med mejniki in cilji ni vedno jasna

91 V šestih načrtih za okrevanje in odpornost v vzorcu se skupno število mejnikov in
ciljev giblje med 129 v Nemčiji in 527 v Italiji, razmerje med mejniki in cilji pa se giblje
med 2 : 3 v Franciji in Italiji ter 4 : 1 v Grčiji (glej sliko 5).

Slika 5 – Število mejnikov in ciljev ter razmerje med njimi v šestih
državah članicah v vzorcu Sodišča (nepovratna sredstva in posojila)
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Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi prilog k izvedbenim sklepom Sveta

92 Medtem ko je skupno število mejnikov in ciljev v veliki meri določeno z

dodeljenimi sredstvi in obsegom načrta za okrevanje in odpornost, lahko razlika v
razmerju med mejniki in cilji nakazuje tudi drugačen pristop pri njihovem
opredeljevanju ter razlikovanje med obema v državah članicah. Medtem ko se je v
večini načrtov za okrevanje in odpornost dokončanje naložbe na splošno merilo s
količinsko opredeljivim ciljem (število prenovljenih hiš, pogozdenih območij itd.), pa je
zlasti grški načrt namesto tega pogosto vključeval količinsko neopredeljiv mejnik v
obliki končnega poročila. Vendar so bili ti mejniki včasih količinsko opredeljeni v
razdelku z opisom v izvedbenem sklepu Sveta ali v „mehanizmu preverjanja”,
opisanem v operativni ureditvi.
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93 Člen 2(4) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost opredeljuje mejnike kot
kvalitativne dosežke, cilje pa kot kvantitativne dosežke. Odstopanje od tega
razlikovanja pomeni naslednja tveganja:
o

primeri, ko so bili mejniki količinsko opredeljeni v opisu/mehanizmu preverjanja,
so deloma vsebovali pravno negotovost glede obsega, v katerem je takšna
količinska opredelitev del pogoja za izplačilo, saj mejniki po definiciji niso
količinsko opredeljeni in se njihovo doseganje meri s kvalitativnim kazalnikom,

o

v primerih, ko je bil vključen mejnik za količinsko opredeljiv dosežek in ni bilo
količinske opredelitve v opisu/mehanizmu preverjanja, je morda težko določiti, v
kakšnem obsegu je bil uspešno izveden. Poleg tega vključitev količinsko
neopredeljenih mejnikov (npr. predložitev končnega poročila) namesto količinsko
opredeljenega cilja (npr. prenova določenega števila hiš) pomeni tveganje v zvezi
z enako obravnavo, saj je slednjo težje doseči.

Mejniki v čezmejnih projektih niso vedno usklajeni

94 Čezmejni projekti imajo posebno vlogo z vidika usklajenega pristopa. Ker so si po
definiciji podobni, bi bil usklajen pristop zanje še posebej koristen. Vendar pri
čezmejnih projektih niso bili vedno določeni podobni mejniki in cilji (glej tabelo 8).
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Tabela 8 – Primeri različnih mejnikov in ciljev za isti čezmejni projekt
Ukrep

Pomemben projekt skupnega
evropskega interesa za naložbe
v vodik: 1.1.1 – Projekti v zvezi
z vodikom v okviru pomembnih
projektov skupnega evropskega
interesa
(Nemčija)

Pomemben projekt skupnega
evropskega interesa za naložbe
v vodik: C4.I2 – Razviti
razogljičeni vodik
(Francija)

Mejniki
• Zaključek postopka za
prijavo interesa (podjetja so
predložila osnutke projektov
do 2. četrtletja 2021)
• Izdaja prvih sklepov o
dodelitvi nepovratnih
sredstev (1. četrtletje 2022)
• Objava poročila o oceni
podpornega programa (do 4.
četrtletja 2025)

• Oddaja naročil v okviru
mehanizma podpore (objava
na spletni strani do 3.
četrtletja 2022)
• Podpis sklepa o dodelitvi
finančne podpore zasebnim
nosilcem projektov (objava
na spletni strani do 3.
četrtletja 2022)

Cilji
• Obveznost v višini najmanj
500 000 000 EUR (do 2.
četrtletja 2024)
• Obveznost v višini
1 500 000 000 EUR (do 3.
četrtletja 2026)
• Vzpostavitev najmanj
300 MW zmogljivosti
elektrolize (do 3. četrtletja
2026)
• Količina vodika,
proizvedenega v okviru
podpore – kumulativno
(12 000 ton do 4. četrtletja
2022)
• Količina vodika,
proizvedenega v okviru
podpore – kumulativno
(100 000 ton do 4. četrtletja
2025)
• Proizvodna zmogljivost
elektrolizatorja (do 140
MW/leto do 4. četrtletja
2025, financirano prek
pomembnega projekta
skupnega evropskega
interesa za vodik)

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi prilog k izvedbenim sklepom Sveta

Razlike v opredelitvi mejnikov in ciljev

95 Sodišče je ugotovilo tudi pomanjkanje usklajenega pristopa pri določanju

mejnikov in ciljev. Pomanjkljivosti, ugotovljene v zvezi z ukrepi, ki se izvajajo po
avgustu 2026, in ukrepi s kazalniki vložkov, niso v vseh načrtih za okrevanje in
odpornost v vzorcu prisotne v enakem obsegu:
o

nekateri načrti za okrevanje in odpornost (npr. Grčija in Hrvaška) so vsebovali
mejnike in cilje, ki nakazujejo, da se bo zadevni ukrep izvajal po letu 2026, drugi
pa jih niso vsebovali (npr. Španija),

o

podobno so bili v nekaterih načrtih za okrevanje in odpornost (npr. Nemčija in
Španija) kazalniki vložkov precej pogostejši.

96 Čeprav se Sodišče strinja s Komisijo, da je treba pri oceni upoštevati posebne
okoliščine v posamezni državi članici, opaža pomanjkanje primerjalne analize.
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Ocena Komisije o ureditvah spremljanja in kontrole je bila
celovita, vendar je delno temeljila na sistemih, ki še niso bili
vzpostavljeni

97 Da bi Sodišče ocenilo vlogo Komisije pri spodbujanju sprejetja ustreznega okvira
za spremljanje in kontrolo v državah članicah, je preučilo, ali je ustrezno ocenila:
o

ureditve spremljanja in izvajanja, ki so jih predlagale države članice v svojih
načrtih za okrevanje in odpornost,

o

revizijske in kontrolne ureditve, ki so jih predlagale države članice za
preprečevanje in odkrivanje korupcije, goljufij, nasprotij interesov in dvojnega
financiranja.

Ocena Komisije o ureditvah spremljanja in izvajanja držav članic je bila
celovita, vendar je delno temeljila na sistemih, ki še niso bili
vzpostavljeni

98 V skladu z uredbo o mehanizmu za okrevanje in odpornost14 mora Komisija na

podlagi sklopa elementov oceniti ureditve, ki so jih predlagale države članice za
uspešno spremljanje in izvajanje svojih načrtov za okrevanje in odpornost (okvir 7).

Okvir 7
Elementa za ocenjevanje ureditev držav članic glede spremljanja in
zahtev za izvajanje
o

V državi članici je organ zadolžen za: (i) izvajanje načrta za okrevanje in
odpornost, (ii) spremljanje napredka glede mejnikov in ciljev ter (iii)
poročanje,

o

splošne ureditve, ki jih država članica predlaga za organizacijo izvajanja
reform in naložb (vključno z zagotovitvijo zadostnega števila zaposlenih), so
verodostojne.

Vir: Priloga V, oddelek 2.8, uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost

14

Člen 19(3)(h) Uredbe (EU) 2021/241.
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99 Sodišče je preverilo, ali je Komisija ocenila ureditve spremljanja in izvajanja držav
članic v vzorcu, zlasti njihove strukture, vloge in odgovornosti njihovih različnih
organov ter zahtevane zmogljivosti.

100 Strukture za spremljanje in izvajanje načrtov za okrevanje in odpornost v šestih
državah članicah v vzorcu se zelo razlikujejo, odvisno od kompleksnosti strukture
države članice in od tega, ali se ta opira na obstoječe sisteme in organe (Nemčija,
Francija, Hrvaška) ali mora ustanoviti nove (Grčija, Španija, Italija). V Prilogi VII so
povzeti sistemi, ki jih je predlagalo šest držav članic v vzorcu.

101 Sodišče je ugotovilo, da so v oceni Komisije, kot je dokumentirana v delovnih

dokumentih služb Komisije, zadostno opisani strukture in sistemi vzorčenih držav članic
za izvajanje, spremljanje in poročanje, njihove organizacijske ureditve ter vloge in
odgovornosti ter opisana preostala tveganja. Ocena Komisije je pokazala, da so bili
ukrepi spremljanja in izvajanja, ki so jih predlagale države članice, ustrezni, zato je bila
dodeljena ocena „A” 15.

102 Da bi se zmanjšala tveganja v zvezi z uspešnim spremljanjem in izvajanjem

načrtov za okrevanje in odpornost, odkrita pri nekaterih državah članicah med oceno,
je Komisija petim od šestih držav članic v vzorcu predlagala posebne mejnike, ki bi jih
bilo treba doseči pred prvim plačilom (z izjemo predhodnega financiranja). Ti so bili
uvedeni v prilogah k izvedbenim sklepom Sveta (glej Prilogo VIII). Primera teh
posebnih mejnikov sta izvedba analize delovne obremenitve za institucije, ki sodelujejo
pri izvajanju, za obravnavanje pomislekov glede zmogljivosti (Hrvaška) in izvedba
pomembnih reform javne uprave za vzpostavitev usklajevalnih struktur, sistemov
spremljanja in mehanizmov izvrševanja ter zagotovitev uslužbencev in pomoči za
spremljanje in izvajanje (Italija).

103 Sodišče si sicer na splošno strinja z oceno Komisije, vendar je ocena deloma

temeljila na sistemih, ki v času njenega izvajanja še niso bili vzpostavljeni. To pomeni
tveganje, zlasti v primerih, v katerih so neobravnavani elementi pomembni. Če ni
vzpostavljen popolnoma delujoč sistem spremljanja, obstaja tveganje, da mejniki ali
cilji v resnici morda ne bodo doseženi, dokler ti mejniki ne bodo izpolnjeni.

15

V skladu s Prilogo V, oddelek 2.8, k Uredbi (EU) 2021/241 je ta del lahko ocenjen z „A”
(ustrezne ureditve), „B” (minimalne ureditve) ali „C” (nezadostne ureditve).
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104 Tudi to, da sistemi spremljanja ali izvajalski organi v času, ko so bili načrti za

okrevanje in odpornost odobreni, delno še niso bili vzpostavljeni, je pomenilo omejitev
za oceno Komisije o njihovi upravni zmogljivosti. V nekaterih primerih se je Komisija
opirala na potrditev držav članic, da imajo zadostne zmogljivosti za uspešno izvajanje in
spremljanje načrta za okrevanje in odpornost (na primer Nemčija in Francija), v drugih
pa je izrazila pomisleke glede upravne zmogljivosti nacionalnih izvajalskih organov (na
primer Hrvaška).

105 Sodišče je v nekaterih svojih nedavnih mnenjih16 navedlo, da morajo imeti

države članice dovolj časa in ustrezne upravne zmogljivosti za črpanje sredstev EU.
Nekaj držav članic, ki imajo v programskem obdobju 2014–2020 najnižjo stopnjo
črpanja, bo v prihodnjih letih verjetno prejelo znatno podporo iz mehanizma za
okrevanje in odpornost (glej Prilogo IX). V letnem poročilu za leto 2020 17 je Sodišče
tudi poudarilo, da raven upravnih virov, potrebnih za upravljanje znatnega povečanja
sredstev, morda ne bo zadostovala. S tem se lahko zlasti za države članice, kjer velik
delež javnih naložb že financira EU, poveča tveganje, da morda ne bodo mogle porabiti
sredstev, ki so jim na voljo, in zagotoviti stroškovne učinkovitosti.

Ocena ureditve revizije in kontrole, ki jo je izvedla Komisija, je bila
ustrezna, vendar je pogosto temeljila na zahtevah, ki jih je bilo treba še
izpolniti

106 V skladu z uredbo o mehanizmu za okrevanje in odpornost mora Komisija

zagotoviti, da države članice vzpostavijo ustrezne kontrolne sisteme za zaščito
finančnih interesov EU (glej okvir 8) 18. Ureditev revizije in kontrole v okviru mehanizma
za okrevanje in odpornost temelji predvsem na ustreznih sistemih posamezne države
članice. Države članice morajo predložiti dovolj informacij o kontrolnih sistemih, ki jih
bodo vzpostavile, zlasti za zagotovitev skladnosti s ključnimi načeli dobrega finančnega
poslovodenja.

16

Mnenje 04/2020 o predlogu za uredbo REACT-EU in uredbi o skupnih določbah, ki se
uporablja za sklade ESI, 14. julij 2020; in Mnenje 06/2020 (v skladu s členoma 287(4) in
322(1)(a) PDEU) o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi
mehanizma za okrevanje in odpornost (COM(2020) 408).

17

Letno poročilo za leto 2020, poglavje 2.

18

Člen 19(3)(j) Uredbe (EU) 2021/241.
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Okvir 8
Merila za ocenjevanje kontrolnih ureditev držav članic
o

Sistem notranje kontrole, opisan v načrtu za okrevanje in odpornost, temelji
na trdnih procesih in strukturah ter opredeljuje jasne akterje
(organe/subjekte) ter njihove vloge in obveznosti; zagotavlja primerno
ločevanje ustreznih funkcij,

o

kontrolni sistem in druge ustrezne ureditve, tudi za zbiranje in dajanje na
voljo podatkov o končnih prejemnikih, opisanih v načrtu za okrevanje in
odpornost, zlasti za preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje korupcije,
goljufij in nasprotij interesov pri uporabi sredstev, zagotovljenih v okviru
mehanizma za okrevanje in odpornost, so ustrezni,

o

ureditve, opisane v načrtu za okrevanje in odpornost, katerih cilj je
preprečevanje dvojnega financiranja v okviru mehanizma in drugih
programov EU, so ustrezne,

o

akterji (organi/subjekti), pristojni za kontrolo, imajo pravna pooblastila in
upravno zmogljivost za izvajanje predvidenih vlog in nalog.

Vir: Priloga V, oddelek 2.10, uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost

107 Sodišče je preverilo, ali je Komisija ocenila kontrolne ureditve držav članic, zlasti
jasnost njihovih struktur, vloge in odgovornosti njihovih različnih organov, načrtovane
sisteme in procese ter zahtevano zmogljivost.

108 Komisija je pripravila smernice za države članice19 in zagotovila kontrolni
seznam za samoocenjevanje. Sodišče je ugotovilo, da:
o

je Komisija obravnavala pomembne vidike kontrolnih sistemov šestih držav članic
v vzorcu in uporabila obsežen notranji kontrolni seznam za preverjanje skladnosti
z vsemi merili uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost (glej okvir 8). Za
načrte za okrevanje in odpornost v vzorcu je Sodišče ugotovilo, da je bila analiza
ustrezna, dokumentacija, ki podpira oceno, pa dovolj podrobna,

o

se je Komisija posvetovala se je z ustreznimi generalnimi direktorati glede
kontrolnih ureditev v teh državah članicah (npr. GD za proračun, GD za

19

Smernice Komisije za načrte za okrevanje in odpornost držav članic, SWD(2021) 12, del 1/2.

47
zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, GD za regionalno in mestno
politiko).

109 Komisija je vsem šestim državam članicam v vzorcu dala oceno „A”, pri čemer

je, kadar je bilo to ustrezno, označila vrzeli ali pomanjkljivosti, ki zahtevajo izvedbo
dodatnih ukrepov pred prvim izplačilom (glej Prilogo VIII). Posebni mejniki so na
primer zajemali določitev vlog in odgovornosti različnih revizijskih in nadzornih
organov (na primer v Franciji), obseg njihovih pooblastil (na primer v Grčiji) ali sprejetje
ali spremembo strategij revizijskih organov, da bi se vzpostavile namenske enote,
odgovorne za mehanizme za okrevanje in odpornost (na primer na Hrvaškem).
Podobno kot pri sistemu spremljanja in izvajanja (glej odstavek 103) to pomeni
tveganje, saj Komisija še ni mogla oceniti sistemov, ki so bili vzpostavljeni v času
ocenjevanja.

110 Poleg tega vse države članice ne bodo uporabljale orodja Komisije za

podatkovno rudarjenje in oceno tveganja za opredelitev projektov, upravičencev in
izvajalcev, pri katerih obstaja tveganje goljufije, nasprotij interesov in nepravilnosti v
okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. Orodje Komisije za podatkovno
rudarjenje in oceno tveganja, katerega pomen je Sodišče poudarilo v eni od prejšnjih
revizij 20, bo uporabljalo pet držav članic v revizijskem vzorcu Sodišča (Grčija, Španija,
Francija, Hrvaška in Italija). V skladu z odločitvijo Sveta uporaba orodja ni bila obvezna
in zato ni bila potrebna za pozitivno oceno kontrolnih sistemov države članice. Vendar
je enotno orodje za rudarjenje podatkov in oceno tveganj eden ključnih elementov za
zaščito finančnih interesov EU in, natančneje, preprečevanje goljufij, nasprotij
interesov in dvojnega financiranja ter za povečanje transparentnosti in odgovornosti.

111 Ocena kontrolnih sistemov držav članic, ki jo je opravila Komisija, je bila sicer

celovita, vendar to, da so bili potrebni posebni mejniki, kaže, da so tako Komisija kot
države članice priznale, da kontrolni sistemi v vzorčenih državah članicah v času ocene
še niso bili v celoti vzpostavljeni. Zato oceno „A” za vse načrte za okrevanje in
odpornost na tem področju vsaj delno pojasnjuje to, da je bilo na podlagi uredbe o
mehanizmu za okrevanje in odpornost mogoče dati le oceno „A” (ustrezno) ali „C”
(nezadostno), pri čemer je ocena „C” pomenila zavrnitev načrta kot celote. Če ni
vzpostavljen popolnoma delujoč kontrolni sistem, obstaja tveganje, da finančni interesi
EU ne bodo dovolj zaščiteni, dokler ti mejniki ne bodo izpolnjeni.

20

Posebno poročilo 01/2019 – Boj proti goljufijam pri porabi EU: potrebni so ukrepi.
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Zaključki in priporočila
112 Sodišče ugotavlja, da je bila ocena načrtov za okrevanje in odpornost, ki jo je

izvedla Komisija, glede na kompleksnost postopka in časovne omejitve na splošno
ustrezna. Vendar je ugotovilo številne slabosti, tveganja in področja, ki jim je v
prihodnje treba nameniti pozornost, na primer porazdelitev plačil, ki je rezultat
pogajanj, mejniki in cilji, ki niso dovolj jasni, ter sistemi za spremljanje in kontrolo, ki v
času, ko je bila ocena izvedena, niso bili v celoti vzpostavljeni (glej naslednje odstavke).

113 Sodišče je ugotovilo, da je Komisija uspešno vodila postopek ocenjevanja.

Organizacijska ureditev in deljena odgovornost znotraj Komisije sta zagotovili
sodelovanje vseh ustreznih akterjev. Ocenjevanje se je izvajalo na podlagi izčrpnih
internih smernic in kontrolnih seznamov, vendar jih za kvalitativno oceno ocenjevalci
niso uporabljali sistematično ali enotno. Ključni dokumenti, ki izhajajo iz dela Komisije
in podpirajo njeno končno oceno, so bili na voljo in zabeleženi, vendar niso bili vedno
enostavno sledljivi (odstavki 24–33).

Priporočilo 1 – Izboljšati postopke ocenjevanja in
dokumentacijo
Komisija naj:
(a) dodatno izboljša postopek pri prihodnjih ocenah, da se zagotovi upoštevanje vseh
korakov postopka in v celoti upoštevajo kvalitativni deli ocene;
(b) zagotovi, da sta dokumentacija končne ocene in njena utemeljitev dobro
dokumentirani in da so ključni dokumenti enostavno sledljivi, s čimer se bosta
povečali transparentnost in učinkovitost postopka.
Ciljni rok za izvedbo: za vse prihodnje ocene.

114 Komisija je državam članicam zagotovila podporo v celotni fazi priprave načrtov

za okrevanje in odpornost ter izdala smernice za olajšanje postopka. Zaradi omejenega
časa, ki je bil na voljo, so bile smernice pripravljene vzporedno z načrti za okrevanje in
odpornost, zaradi česar je bilo treba v nekaterih primerih načrte za okrevanje in
odpornost prilagoditi med postopkom. Komisija je zagotovila tudi usposabljanja in
spletno platformo za vprašanja in odgovore ter tako olajšala izmenjavo informacij.
Komisija je imela omejeno vlogo pri spodbujanju izmenjave dobrih praks med državami
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članicami, ki bi olajšala postopek ocenjevanja in spodbudila vključitev meddržavnih
projektov v načrte za okrevanje in odpornost (odstavki 34–39).

Priporočilo 2 – Spodbujati izmenjavo dobrih praks med
državami članicami
Za spodbujanje izmenjave dobrih praks med državami članicami med izvajanjem
načrtov za okrevanje in odpornost naj Komisija proaktivno olajšuje izmenjavo mnenj
med organi držav članic o zadevah skupnega pomena.
Ciljni rok za izvedbo: med izvajanjem načrtov za okrevanje in odpornost.

115 Ocena Komisije je na podlagi kartiranja, opravljenega na ravni komponent, ki pa

ni vključevalo analize vseh posameznih ukrepov, potrdila, da se v načrtih za okrevanje
in odpornost obravnavajo ključni cilji politike mehanizma za okrevanje in odpornost,
vključno s šestimi stebri (glej odstavke 40–44). Obseg prispevka, ki bo verjetno
zagotovljen s komponentami, je različen, učinek pa se bo pokazal v praksi.

116 Sodišče je ugotovilo, da je ocena Komisije privedla do tega, da načrti za

okrevanje in odpornost na splošno obravnavajo priporočila za posamezno državo za
leti 2019 in 2020 ter s tem povezane izzive, opredeljene v okviru evropskega semestra.
Vendar se nekateri pomembni vidiki priporočil za posamezne države, zlasti za
leto 2019, še vedno niso obravnavali. Splošneje gledano, ocena tega, kaj je
„pomemben del” izzivov iz priporočil za posamezne države, do neke mere temelji na
presoji (odstavki 45–53).
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Priporočilo 3 – Spremljati prispevek izvedenih ukrepov k
priporočilom za posamezne države
Komisija naj med izvajanjem načrtov držav članic za okrevanje in odpornost:
(a) uskladi poročanje o napredku pri izvajanju mehanizma za okrevanje in odpornost
s poročanjem v okviru evropskega semestra, da se zagotovi ustrezno spremljanje
vseh priporočil za posamezne države, vključno s tistimi, ki niso neposredno
obravnavana v načrtih za okrevanje in odpornost;
(b) v obstoječem okviru za poročanje o evropskem semestru zagotovi informacije o
tem, v kakšnem obsegu mehanizem za okrevanje in odpornost prispeva k
izvajanju priporočil za posamezne države.
Ciljni rok za izvedbo: od leta 2022.

117 Sodišče je za ukrepe v svojem vzorcu ugotovilo, da so zaradi ocene, ki jo je

opravila Komisija, sprejeti načrti za okrevanje in odpornost vključevali samo ukrepe, ki
so skladni z načelom, da se ne škoduje bistveno, ali ki jih spremljajo blažitveni ukrepi,
če je verjetno, da bodo imeli vpliv na okolje. Vendar v dokumentaciji ni bilo povzetka
seznama, ki bi podprl splošni sklep Komisije v njeni končni oceni. Poleg tega pri tistih
ukrepih, ki bodo verjetno vplivali na okolje, vpliv v mnogih primerih ni bil količinsko
opredeljen. Blažitveni ukrepi niso bili sistematično vključeni v načrte za okrevanje in
odpornost kot mejniki ali cilji. Posledično njihovo izpolnjevanje ni pogoj za izplačilo,
prav tako ni zakonske podlage za uvedbo ali spremljanje njihovega izvajanja. Poleg tega
se lahko ukrepi, ki niso skladni z načelom, da se ne škoduje bistveno, financirajo zunaj
mehanizma za okrevanje in odpornost, kar je v nasprotju s konceptom tega načela
(odstavki 56–60).
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Priporočilo 4 – Izboljšati transparentnost in spremljanje načela,
da se ne škoduje bistveno
Komisija naj:
(a) pozove države članice, naj po potrebi zagotovijo kvantitativno oceno okoljskega
vpliva ukrepov za prihodnje samoocene načela, da se ne škoduje bistveno, če pa
je ta dana, naj jo upoštevajo pri oceni;
Ciljni rok za izvedbo: za vse prihodnje ocene.
(b) v mejnike in cilje vključi blažitvene ukrepe, kadar se štejejo za pomembne za
pozitivno oceno ukrepa glede načela, da se ne škoduje bistveno, pri čemer naj se
med izvajanjem preverja izpolnjevanje pogojev iz teh mejnikov in ciljev.
Ciljni rok za izvedbo: za vse prihodnje ocene in od leta 2022.

118 Ocena zneska ocenjenih skupnih stroškov načrta za okrevanje in odpornost, ki

jo je izvedla Komisija, je bila ustrezna. V vseh primerih je ocena „B” odražala naravo
nekaterih ukrepov, kakršnih še ni bilo, zaradi česar zanje niso na voljo informacije.
Poleg tega metodologija, uporabljena za določitev zneska, ki se izplača v posameznem
obroku, ni transparentna, saj temelji na pogojih, o katerih se države članice pogajajo.
Pogostost in resnost pomanjkljivosti, ki jih je ugotovila Komisija, se razlikujeta med
državami članicami v vzorcu, čeprav jim je bila dodeljena enaka ocena („B”). Poleg tega
Komisija v času revizije še ni opredelila metodologije za izračun začasne ustavitve ali
delnega zmanjšanja plačil (glej odstavke 66–76).

119 Ocena Komisije je prispevala k izboljšanju kakovosti mejnikov in ciljev.

Revizijsko delo Sodišča je kljub temu pokazalo, da številni mejniki in cilji niso dovolj
jasni, ne zajemajo ključnih faz izvajanja ali pa kažejo, da nekateri ukrepi morda ne bodo
zaključeni do konca avgusta 2026. Sodišče je ugotovilo tudi pomanjkanje primerljivosti
med državami članicami zaradi neusklajenega pristopa pri določanju mejnikov in ciljev.
Poleg tega so mejniki in cilji, kot priporoča Komisija, na splošno povezani z izložki ali
celo z vložki, ne pa z merjenjem učinka. Obseg pomanjkljivosti, ki jih je Sodišče
ugotovilo pri mejnikih in ciljih (glej prejšnje pododdelke), ni bil enak v vseh načrtih za
okrevanje in odpornost v vzorcu (odstavki 77–96).

52

Priporočilo 5 – Zagotoviti jasne mehanizme preverjanja
mejnikov in ciljev ter njihovo ustrezno opredelitev
Komisija naj:
(a) v operativno ureditev vključi jasne mehanizme preverjanja mejnikov in ciljev, da
se omogoči nedvoumna ocena njihovega izpolnjevanja;
Ciljni rok za izvedbo: sredina leta 2023.
(b) zagotovi, da so mejniki in cilji ustrezno opredeljeni, zlasti da so dovolj jasni, da
odražajo ključne faze izvajanja in da so opredeljeni dosledno v vseh državah
članicah, ob upoštevanju posebnosti posameznih načrtov za okrevanje in
odpornost.
Ciljni rok za izvedbo: za vse prihodnje ocene.

120 Ocena Komisije glede ureditev spremljanja in kontrole, ki jih predlagajo države

članice, je bila celovita in je odkrila številne slabosti, povezane predvsem z nezadostno
upravno zmogljivostjo za izvajanje in spremljanje načrtov za okrevanje in odpornost ter
kontrolnih struktur, ki so bile v času ocene le delno vzpostavljene. Te slabosti so bile
odpravljene z vključitvijo posebnih mejnikov, dogovorjenih z zadevnimi državami
članicami, ki jih je treba izvesti, preden se lahko izvrši prvo plačilo Komisije. Zato je
ocena Komisije delno temeljila na zavezi in ne na takrat dejansko vzpostavljenih
sistemih (odstavki 98–112).

121 Sodišče ugotavlja tudi, da odločitev nekaterih držav članic, da ne bodo

uporabljale orodja Komisije za podatkovno rudarjenje in oceno tveganja, lahko zmanjša
njegovo splošno uporabnost in tudi poveča tveganje, da goljufije in dvojno financiranje
v zadevni državi članici ne bodo odkriti (odstavek 110).
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Priporočilo 6 – Preverjati skladnosti s posebnimi mejniki za
spremljanje in kontrolo ter spodbujati uporabo orodja Komisije
za podatkovno rudarjenje in oceno tveganja
Komisija naj:
(a) natančno nadzoruje zadovoljivo izpolnjevanje in pravočasno izvajanje osebnih
mejnikov, povezanih s sistemi spremljanja in kontrole;
(b) spodbuja vse države članice, naj uporabljajo orodje Komisije za rudarjenje
podatkov in oceno tveganja.
Ciljni rok za izvedbo: konec leta 2023.

To poročilo je sprejelo Evropsko računsko sodišče v Luxembourgu 21. julija 2022.
Za Evropsko računsko sodišče

Klaus-Heiner Lehne
predsednik
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Priloge
Priloga I – Merila za ocenjevanje in ocene za načrte za
okrevanje in odpornost
Kategorija

Merilo

Merilo 1 – prispeva k vsem šestim
stebrom

Merilo 2 – učinkovito obravnava izzive,
opredeljene v okviru evropskega
semestra, zlasti v priporočilih za
posamezno državo za leti 2019 in 2020

Ustreznost

Možna ocena
A – v veliki meri
B – v srednji meri
A – učinkovito obravnava vse izzive iz
priporočil za posamezne države ali
pomemben del teh izzivov
B – delno obravnava vse izzive iz
priporočil za posamezne države ali
pomemben del teh izzivov

Merilo 4 – vsebuje samo ukrepe, ki so
skladni z načelom, da se ne škoduje
bistveno

A – noben ukrep bistveno ne škoduje

B – srednji pričakovani učinek

Merilo 8 – zagotovitev ureditev za
spremljanje izvajanja načrtov, vključno z
mejniki, cilji in povezanimi kazalniki;
Merilo 9 – zagotovitev razumne in
verjetne utemeljitve ocenjenih skupnih
stroškov;

Učinkovitost

Usklajenost

Merilo 10 – zagotovitev kontrolnih
sistemov in ureditev za preprečevanje,
odkrivanje in odpravo korupcije, goljufij,
nepravilnosti, nasprotij interesov in
dvojnega financiranja;
Merilo 11 – načrt vsebuje ukrepe, ki
predstavljajo usklajeno delovanje.

A

C – manjši pričakovani učinek
C – en ukrep ali več ukrepov bistveno
škoduje

Merilo 5 – prispeva k zelenemu prehodu
(vsaj 37 % vseh ocenjenih stroškov)

Uspešnost

A

C – ne obravnava vseh izzivov,
opredeljenih v priporočilih za
posamezne države
A – visok pričakovani učinek

Merilo 7 – načrt za okrevanje in
odpornost bo s svojimi ukrepi imel
trajen učinek

B*

C – v majhni meri

Merilo 3 – prispeva h krepitvi potenciala
rasti, ustvarjanju delovnih mest in
odpornosti

Merilo 6 – prispeva k digitalnemu
prehodu (vsaj 20 % ocenjenih skupnih
stroškov)

Zahtevana
minimalna
ocena

A
A

A – v veliki meri
B – v srednji meri

A

C – v majhni meri
B*
A – ustrezne ureditve
B – minimalne ureditve

B*

C – nezadostne ureditve
A – v precejšnji meri
B – v srednji meri

B*

C – v manjši meri
A – ustrezne ureditve
C – nezadostne ureditve

A

A – v precejšnji meri
B – v srednji meri
C – v manjši meri

*Dodatna zahteva: večina ocen A za sedem meril 1, 4 in 7–11.
Opomba: Za merili 4 in 10 sta možni le oceni „A” ali „C”.
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost

B*
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Priloga II – Trenutno stanje v zvezi s predložitvijo in ocenami načrtov za okrevanje in odpornost (na dan
1. junija 2022)
Država članica

Država članica predloži
načrt za okrevanje in
odpornost

Komisija odobri načrt
za okrevanje in
odpornost

Svet sprejme
izvedbeni sklep Sveta

Izplačilo
predhodnega
financiranja

Avstrija

1. maj 2021

21. junij 2021

7. julij 2021

28. september 2021

Belgija

1. maj 2021

23. junij 2021

6. julij 2021

3. avgust 2021

Bolgarija

15. oktober 2021

7. april 2022

4. maj 2022

Hrvaška

15. maj 2021

8. julij 2021

20. julij 2021

28. september 2021

Ciper

17. maj 2021

8. julij 2021

20. julij 2021

9. september 2021

Češka

2. junij 2021

19. julij 2021

31. avgust 2021

28. september 2021

Danska

30. april 2021

17. junij 2021

6. julij 2021

2. september 2021

Estonija

18. junij 2021

5. oktober 2021

29. oktober 2021

17. december 2021

Finska

27. maj 2021

4. oktober 2021

29. oktober 2021

21. januar 2022

Francija

29. april 2021

23. junij 2021

6. julij 2021

19. avgust 2021

Nemčija

28. april 2021

22. junij 2021

6. julij 2021

26. avgust 2021

Grčija

28. april 2021

17. junij 2021

6. julij 2021

9. avgust 2021

Madžarska

12. maj 2021

Podpisana
operativna ureditev

9. februar 2022

Prvi zahtevek
za plačilo predložen
Komisiji

Komisija izplača
prvo plačilo

15. marec 2022

22. marec 2022

25. november 2021

26. november 2021

4. marec 2022

21. december 2021

29. december 2021

8. april 2022
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Država članica

Država članica predloži
načrt za okrevanje in
odpornost

Komisija odobri načrt
za okrevanje in
odpornost

Svet sprejme
izvedbeni sklep Sveta

Izplačilo
predhodnega
financiranja

Podpisana
operativna ureditev

Irska

28. maj 2021

16. julij 2021

31. avgust 2021

Italija

1. maj 2021

22. junij 2021

6. julij 2021

13. avgust 2021

22. december 2021

Latvija

30. april 2021

22. junij 2021

6. julij 2021

10. september 2021

16. februar 2022

Litva

15. maj 2021

2. julij 2021

20. julij 2021

17. avgust 2021

5. maj 2022

Luksemburg

30. april 2021

18. junij 2021

6. julij 2021

3. avgust 2021

Malta

13. julij 2021

16. september 2021

28. september 2021

17. december 2021

Poljska

3. maj 2021

1. junij 2022

Portugalska

22. april 2021

16. junij 2021

6. julij 2021

3. avgust 2021

Romunija

31. maj 2021

27. september 2021

29. oktober 2021

2. december 2021

Slovaška

29. april 2021

21. junij 2021

9. julij 2021

13. oktober 2021

16. december 2021

Slovenija

1. maj 2021

1. julij 2021

20. julij 2021

17. september 2021

31. marec 2022

Španija

30. april 2021

16. junij 2021

6. julij 2021

17. avgust 2021

9. november 2021

Švedska

28. maj 2021

29. marec 2022

4. maj 2022

Prvi zahtevek
za plačilo predložen
Komisiji

Komisija izplača
prvo plačilo

30. december 2021

13. april 2022

25. januar 2022

9. maj 2022

Nizozemska

18. januar 2022

1. junij 2022
29. april 2022

12. november 2021

27. december 2021

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi preglednice kazalnikov na področju okrevanja in odpornosti, ki jo vodi Komisija (https://ec.europa.eu/economy_finance/recoveryand-resilience-scoreboard/index.html), in uradnega spletnega mesta mehanizma za okrevanje in odpornost (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recoverycoronavirus/recovery-and-resilience-facility_sl)
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Priloga III – Pregled glavnih značilnosti načrtov za okrevanje in
odpornost za šest držav članic v revizijskem vzorcu
Država
članica

Dodelitev iz
mehanizma za
okrevanje in
odpornost
(nepovratna
sredstva in
posojila, v
milijardah EUR)

Število
komponent

Hrvaška

6,3

5 + 1 pobuda

Francija

39,4

9

Nemčija

25,6

10

Grčija

30,5

18

Italija

191,5

16

Španija

69,5

30

Skupno število
ukrepov (reforme
– naložbe)

Skupno število
kazalnikov
(mejniki – cilji)

222

372

(76-146)

(166-206)

91

175

(21-70)

(70-105)

40

129

(15-25)

(55-74)

175

331

(67-108)

(266-65)

190

527

(58-132)

(213-314)

212

416

(102-110)

(221-195)

Porazdelitev izplačil

Mejniki v prvih letih in
cilji v zadnjih letih.
Mejniki in cilji v prvih
letih.
Mejniki v prvih letih in
cilji v zadnjih letih.
Mejniki in cilji v
zadnjih letih.
Mejniki v prvih letih in
cilji v zadnjih letih.
Mejniki v prvih letih in
cilji v zadnjih letih.

Opomba: Izraz „v prvih letih” pomeni, da se načrtuje, da bo večina mejnikov ali ciljev dokončana v prvih
treh letih izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost, izraz „v zadnjih letih” pa pomeni, da bo
njihova izvedba potekala v zadnjih treh letih izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost.
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi prilog k izvedbenim sklepom Sveta
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Priloga IV – Ukrepi, izbrani v šestih v državah članicah v vzorcu
Področje
politike

Nemčija

Grčija

Španija

Promet

C1.2.I3: podpora za
nadomestitev voznega
parka zasebnih vozil (1.2.3)

C.4.6.I2 (ID 16628):
osrednja Grčija, avtocesta E65: odsek Trikala-Egnatia

C.1.I1: območja z nizkimi
emisijami ter
preoblikovanje mestnega in
velemestnega prometa

Zeleni prehod

C1.3.I3: prenova stavb:
zvezno financiranje
energetsko učinkovitih
stavb (1.3.3)

C1.2.I1 (ID: 16872):
energetska prenova
stanovanjskih stavb

C2.I1: program sanacije za
gospodarsko in socialno
okrevanje v stanovanjskih
okoljih

Francija

Hrvaška

Italija

Naložbe
C1.4. R5-I2: raziskave,
razvoj in proizvodnja novih
vozil za mobilnost ter
podporna infrastruktura

M2C2.I4: trajnostni lokalni
promet, kolesarske poti in
prenova tirnih vozil

C1.I3: toplotna prenova
javnih stavb

C6.1. R1-I1: energetska
prenova stavb

M2C3.I3: krepitev shem
Ekobonus in Sismabonus do
110 % za energijsko
učinkovitost in varnost
stavb

C1.2. R1-I1: oživitev,
gradnja in digitalizacija
energetskega sistema ter
podpora infrastrukturi za
razogljičenje energetskega
sektorja

M1C2.I1: prehod 4.0

C.3.I1: podpora
železniškemu sektorju

Digitalni prehod

C2.2.I1: naložbeni program
proizvajalca
vozil/dobavitelja (2.2.1)

C2.2.I1 (ID 16778):
digitalizacija arhivov in s
tem povezanih storitev

C13.I3: digitalizacija in
inovacije

C9.I1: zmanjševanje
zaostanka pri tehničnih
standardih za digitalno
zdravje

Zdravje

C5.1.I1: program bolnišnic,
ki bodo kos izzivom
prihodnosti (5.1.2)

C.3.3.I1 (ID 16795):
zdravstvena infrastruktura

C18.I1: naložbeni načrt za
visokotehnološko opremo v
nacionalnem zdravstvenem
sistemu

C9.I2: posodobitev in
prestrukturiranje bolnišnic
ter oskrba z zdravstvenim
varstvom

C5.1. R2-I1: nabava opreme
za preventivo, diagnostiko
in zdravljenje bolnikov z
rakom

M6.C1.I1: bližinska omrežja,
objekti in telemedicina za
pomoč pri zdravstvenem
varstvu na lokalni ravni

Drugo

C1.1.I1: projekti v zvezi z
vodikom v okviru
pomembnih projektov
skupnega evropskega
interesa (1.1.1)

C 1.4.I3 (ID 16846):
infrastrukture za ravnanje s
komunalno odpadno vodo
in blatom iz čiščenja
odpadnih voda

C9.I1: obnovljiv vodik,
državni projekt

C4.I2: razviti razogljičeni
vodik

C1.3. R1-I1: program
razvoja komunalnih
odpadnih voda

M2C2.I3: spodbujanje
proizvodnje, distribucije in
končne uporabe vodika
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Področje
politike

Nemčija

Grčija

Španija

Francija

Hrvaška

Italija

Reforme
Fiskalna
politika/javna
uprava

Trg
dela/izobraževanje

C6.1.R2: digitalizacija
uprave – izvajanje zakona o
spletnem dostopu (6.1.2)

C4.1.R1 (ID 16610):
spodbujanje vračil DDV

C29.R1: pregled in
ocenjevanje javne porabe

C3.1.R1: izobraževalna
platforma (3.1.2)

C3.2.R1 (ID: 16913): nova
strategija za vseživljenjsko
usposabljanje: posodobitev
in nadgradnja grškega
sistema izpopolnjevanja in
preusposabljanja

C23.R6: stalni mehanizem
za notranjo prožnost,
stabilnost zaposlitve in
prekvalifikacijo delavcev v
prehodnem obdobju

Vir: Evropsko računsko sodišče

C7.R5: ocena kakovosti
javnofinančnih odhodkov

C.2.7. R1: izboljšanje
fiskalnega načrtovanja in
poročanja

M1C1.R13 reforma okvira
za pregled porabe

C8.R4: reforma zavarovanja
za primer brezposelnosti

C4.1. R1: razvoj in izvajanje
novih ciljno usmerjenih
ukrepov aktivne politike
zaposlovanja za potrebe
zelenega in digitalnega
prehoda trga dela

M5C1.R1: aktivna politika
trga dela in poklicno
usposabljanje
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Priloga V – Šest stebrov in komponente načrtov za okrevanje in odpornost, ki jih je pripravilo šest držav
članic iz revizijskega vzorca in za katere je Komisija ocenila, da k tem stebrom znatno prispevajo
Država
članica

Zeleni prehod

Digitalna preobrazba

Pametna, trajnostna
in vključujoča rast

Socialna in teritorialna
kohezija

Zdravje ter
gospodarska, socialna
in institucionalna
odpornost

Politike za naslednjo
generacijo

Nemčija

• 1.1 Razogljičenje z
uporabo vodika iz
obnovljivih virov
• 1.2 Podnebju prijazna
mobilnost
• 1.3 Podnebju prijazna
prenova in gradnja

• 2.1 Podatki kot surovina
prihodnosti
• 2.2 Digitalizacija
gospodarstva
• 3.1 Digitalizacija
izobraževanja
• 5.1 Krepitev
zdravstvenega sistema,
odpornega na pandemijo
• 6.1 Sodobna javna uprava

• 1.1 Razogljičenje z
uporabo vodika iz
obnovljivih virov
• 1.2 Podnebju prijazna
mobilnost
• 2.1 Podatki kot surovina
prihodnosti
• 3.1 Digitalizacija
izobraževanja
• 5.1 Krepitev
zdravstvenega sistema,
odpornega na pandemijo

• 3.1 Digitalizacija
izobraževanja
• 4.1 Krepitev socialne
vključenosti

• 5.1 Krepitev
zdravstvenega sistema,
odpornega na pandemijo
• 6.1 Sodobna javna uprava

• 3.1 Digitalizacija
izobraževanja
• 4.1 Krepitev socialne
vključenosti

Grčija

• 1.1 Zagnati: odpornost,
moč in skladiščne
zmogljivosti električnega
omrežja
• 1.2 Prenoviti: urbanistično
in prostorsko načrtovanje
ter prenova objektov
• 1.3 Napolniti: oprema in
infrastruktura za polnjenje
električnih vozil
• 1.4 Trajnostna raba virov,
odpornost proti
podnebnim spremembam
in varstvo okolja
• 2.2 Modernizirati: nove
tehnologije, orodja in
infrastruktura v javnem
sektorju, izboljšane

• 2.1 Povezati: optična
infrastruktura,
širokopasovne povezave in
tehnologija 5G ter
vesoljske tehnologije in
aplikacije
• 2.2 Modernizirati:
vključevanje novih
tehnologij, orodij in
infrastrukture v javnem
sektorju ter zagotavljanje
izboljšanih storitev
državljanom in podjetjem
• 2.3 Digitalizacija podjetij
• 3.1 Okrepitev ustvarjanja
delovnih mest in udeležbe
na trgu dela

• 1.4 Trajnostna raba virov,
odpornost proti
podnebnim spremembam
in varstvo okolja
• 2.3 Digitalizacija podjetij
• 3.1 Okrepitev ustvarjanja
delovnih mest in udeležbe
na trgu dela
• 3.2 Izobraževanje,
poklicno izobraževanje in
usposabljanje ter znanja in
spretnosti
• 4.2 Modernizacija javne
uprave
• 4.3 Izboljšanje
učinkovitosti
pravosodnega sistema

• 1.1 Zagnati: odpornost,
moč in skladiščne
zmogljivosti električnega
omrežja
• 1.2 Prenoviti: urbanistično
in prostorsko načrtovanje
ter prenova objektov
• 1.4 Trajnostna raba virov,
odpornost proti
podnebnim spremembam
in varstvo okolja
• 2.2 Modernizirati:
vključevanje novih
tehnologij, orodij in
infrastrukture v javni
sektor ter

• 3.3 Izboljšanje odpornosti,
dostopnosti in vzdržnosti
zdravstvenega varstva
• 3.4 Povečanje dostopa do
učinkovitih in vključujočih
socialnih politik
• 4.1 Spodbujanje rasti
prijaznejših davkov ter
izboljšanje davčne uprave
in pobiranja davkov
• 4.2 Modernizacija javne
uprave
• 4.3 Izboljšanje
učinkovitosti
pravosodnega sistema
• 4.4 Krepitev finančnega
sektorja in kapitalskih
trgov

• 2.3 Digitalizacija podjetij
• 3.1 Okrepitev ustvarjanja
delovnih mest in udeležbe
na trgu dela
• 3.2 Izobraževanje,
poklicno izobraževanje in
usposabljanje ter znanja in
spretnosti
• 3.4 Povečanje dostopa do
učinkovitih in vključujočih
socialnih politik
• 4.5 Spodbujanje raziskav
in inovacij
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Država
članica

Zeleni prehod

•
•

•
•
•

•

Španija

storitve za državljane in
podjetja
3.1 Okrepitev ustvarjanja
delovnih mest in udeležbe
na trgu dela
3.2 Izobraževanje,
poklicno izobraževanje in
usposabljanje ter znanja in
spretnosti
3.3 Izboljšanje odpornosti,
dostopnosti in vzdržnosti
zdravstvenega varstva
4.3 Izboljšanje
učinkovitosti
pravosodnega sistema
4.6 Modernizacija in
izboljšanje odpornosti
ključnih gospodarskih
sektorjev
Instrument za posojila

• 01. Trajnostna mobilnost v
mestih
• 0.2 Prenova
• 0.3 Agroživilstvo in ribištvo

Pametna, trajnostna
in vključujoča rast

Socialna in teritorialna
kohezija

• 3.2 Izobraževanje,
poklicno izobraževanje in
usposabljanje ter znanja in
spretnosti
• 3.3 Izboljšanje odpornosti,
dostopnosti in vzdržnosti
zdravstvenega varstva
• 3.4 Povečanje dostopa do
učinkovitih in vključujočih
socialnih politik
• 4.1 Spodbujanje rasti
prijaznejših davkov ter
izboljšanje davčne uprave
in pobiranja davkov
• 4.2 Modernizacija javne
uprave
• 4.3 Izboljšanje
učinkovitosti
pravosodnega sistema
• 4.4 Krepitev finančnega
sektorja in kapitalskih
trgov
• 4.5 Spodbujanje raziskav
in inovacij
• 4.6 Modernizacija in
izboljšanje odpornosti
ključnih gospodarskih
sektorjev
• Instrument za posojila

• 4.5 Spodbujanje raziskav
in inovacij
• 4.6 Modernizacija in
izboljšanje odpornosti
ključnih gospodarskih
sektorjev
• 4.7 Izboljšanje
konkurenčnosti ter
spodbujanje zasebnih
naložb in trgovine
• Instrument za posojila

• zagotavljanje boljših
storitev državljanom in
podjetjem
• 3.1 Okrepitev ustvarjanja
delovnih mest in udeležbe
na trgu dela
• 3.2 Izobraževanje,
poklicno izobraževanje in
usposabljanje ter znanja in
spretnosti
• 3.4 Povečanje dostopa do
učinkovitih in vključujočih
socialnih politik
• 4.6 Modernizacija in
izboljšanje odpornosti
ključnih gospodarskih
sektorjev

• 08. Elektroenergetska
infrastruktura
• 11. Javna uprava 12.
Industrijska politika
• 13. Podpora za MSP

•
•
•
•
•

Digitalna preobrazba

02. Prenova
11. Javna uprava
12. Industrijska politika
13. Podpora za MSP
14. Turizem

•
•
•
•

02. Prenova
10. Pravični prehod
14. Turizem
15. Digitalna povezljivost

Zdravje ter
gospodarska, socialna
in institucionalna
odpornost

Politike za naslednjo
generacijo

• 4.7 Izboljšanje
konkurenčnosti ter
spodbujanje zasebnih
naložb in trgovine

• 04. Ekosistemi in biotska
raznovrstnost
• 05. Obala in vodni viri
• 11. Javna uprava
• 12. Industrijska politika

• 19. Digitalna znanja in
spretnosti
• 20. Poklicno usposabljanje
• 21. Izobraževanje
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Država
članica

Zdravje ter
gospodarska, socialna
in institucionalna
odpornost

Digitalna preobrazba

Pametna, trajnostna
in vključujoča rast

Socialna in teritorialna
kohezija

• 14. Turizem 15. Digitalna
povezljivost 16. Umetna
inteligenca
• 19. Digitalna znanja in
spretnosti
• 22. Skrbstvena ekonomija,
enakost in vključevanje

• 15. Digitalna povezljivost
• 16. Umetna inteligenca
• 17. Znanost, tehnologija in
inovacije
• 24. Kulturna industrija
• 25. Avdiovizualno
področje

• 22. Skrbstvena ekonomija,
enakost in vključevanje
• 23. Reforma trga dela
• 30. Pokojninski sistem

Francija

• Komponenta 1 – Prenova
stavb
• Komponenta 2 – Biotska
raznovrstnost, krožno
gospodarstvo, kmetijstvo
in gozdarstvo
• Komponenta 3 – Zelena
infrastruktura in mobilnost
• Komponenta 4 – Zelena
energija in tehnologije

• Komponenta 6 –
Tehnološka suverenost
• Komponenta 7 –
Digitalizacija države,
ozemelj, podjetij in
podpora kulturnemu
sektorju

• Komponenta 5 – Podpora
podjetjem
• Komponenta 6 –
Tehnološka suverenost

• Komponenta 8 –
Zaposlovanje, mladina,
invalidnost, poklicno
usposabljanje
• Komponenta 9 – Raziskave
in razvoj, zdravje, ozemlja

• Komponenta 7 –
Digitalizacija države,
ozemelj, podjetij in
podpora kulturnemu
sektorju

• Komponenta 8 –
Zaposlovanje, mladina,
invalidnost, poklicno
usposabljanje

Hrvaška

• 1.1 Odporno, zeleno in
digitalno gospodarstvo
• 1.2 Energetski prehod za
trajnostno gospodarstvo
• 1.3 Izboljšanje
gospodarjenja z vodami in
ravnanja z odpadki
• 1.4 Razvoj konkurenčnega,
energetsko trajnostnega in

• 1.4 Razvoj konkurenčnega,
energetsko
• trajnostnega in
učinkovitega prometnega
sistema
• 1.5 Izboljšanje rabe
naravnih virov in krepitev
verige preskrbe s hrano

• 1.1 Odporno, zeleno in
digitalno gospodarstvo
• 1.6 Razvoj trajnostnega,
inovativnega in odpornega
turizma
• 2.1 Krepitev zmogljivosti
za oblikovanje in izvajanje
javnih politik in projektov

• 1.3 Izboljšanje
gospodarjenja z vodami in
ravnanja z odpadki
• 4.1 Izboljšanje ukrepov
zaposlovanja in pravnega
okvira za sodoben trg dela
in gospodarstvo
prihodnosti

• 2.1 Krepitev zmogljivosti
za oblikovanje in izvajanje
javnih politik in projektov
• 2.2 Nadaljnje izboljšanje
učinkovitosti javne uprave
• 2.4 Izboljšanje upravljanja
državnega premoženja

• 3.1 Reforma
izobraževalnega sistema
• 3.2 Krepitev raziskovalnih
in inovacijskih zmogljivosti

Zeleni prehod

• 0.4 Ekosistemi in biotska
raznovrstnost
• 0.5 Obala in vodni viri
• 0.6 Trajnostna mobilnost
na dolge razdalje
• 0.7 Energija iz obnovljivih
virov
• 0.8 Elektroenergetska
infrastruktura
• 0.9 Vodik
• 10. Pravični prehod
• 12. Industrijska politika
• 28. Reforma davčnega
sistema

Politike za naslednjo
generacijo

• 13. Podpora za MSP
• 18. Reforma
zdravstvenega sistema
• 22. Skrbstvena ekonomija,
enakost in vključevanje
• 27. Preprečevanje davčnih
goljufij
• 28. Reforma davčnega
sistema
• 29. Učinkovita javna
poraba
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Država
članica

Zeleni prehod

učinkovitega prometnega
sistema
• 2.1 Krepitev zmogljivosti
za oblikovanje in izvajanje
javnih politik in projektov
• 6.1 Pobuda za prenovo
stavb

Italija

• M2C1. Krožno
gospodarstvo in
trajnostno kmetijstvo
• M2C2. Energija iz
obnovljivih virov, vodik,
omrežje in trajnostna
mobilnost
• M2C3. Energijska
učinkovitost in prenova
stavb
• M2C4. Varstvo zemljišč in
vodnih virov
• M3C1. Naložbe v
železniško omrežje
• M4C1. Krepitev
zagotavljanja
izobraževalnih storitev: od
vrtcev do univerz
• M4C2. Od raziskav do
podjetij

Digitalna preobrazba

Pametna, trajnostna
in vključujoča rast

• 2.3 Digitalna preobrazba
družbe in javne uprave
• 5.1 Krepitev odpornosti
zdravstvenega sistema

• 2.9 Krepitev okvira za
javna naročila
• 3.2 Krepitev raziskovalnih
in inovacijskih zmogljivosti

• M1C1. Digitalizacija,
inovacije in varnost v javni
upravi
• M1C2. Digitalizacija,
inovacije in konkurenčnost
proizvodnega sistema
• M3C1. Naložbe v
železniško omrežje
• M4C1. Krepitev
zagotavljanja
izobraževalnih storitev: od
vrtcev do univerz
• M4C2. Od raziskav do
podjetij
• M5C1. Politika
zaposlovanja
• M6C2. Inovacije, raziskave
in digitalizacija nacionalne
zdravstvene službe

• M1C1. Digitalizacija,
inovacije in varnost v javni
upravi
• M1C2. Digitalizacija,
inovacije in konkurenčnost
proizvodnega sistema
• M1C3. Turizem in kultura
4.0
• M2C1. Krožno
gospodarstvo in
trajnostno kmetijstvo
• M2C2. Energija iz
obnovljivih virov, vodik,
omrežje in trajnostna
mobilnost
• M2C3. Energijska
učinkovitost in prenova
stavb
• M2C4. Varstvo zemljišč in
vodnih virov

Socialna in teritorialna
kohezija
• 4.2 Izboljšanje
pokojninskega sistema s
povečanjem ustreznosti
pokojnin
• 4.3 Izboljšanje sistema
socialnega varstva

• M1C1. Digitalizacija,
inovacije in varnost v javni
upravi
• M2C1. Krožno
gospodarstvo in
trajnostno kmetijstvo
• M2C3. Energijska
učinkovitost in prenova
stavb
• M2C4. Varstvo zemljišč in
vodnih virov
• M3C1. Naložbe v
železniško omrežje
• M4C1. Krepitev
zagotavljanja
izobraževalnih storitev: od
vrtcev do univerz
• M5C1. Politika
zaposlovanja

Zdravje ter
gospodarska, socialna
in institucionalna
odpornost

Politike za naslednjo
generacijo

• 2.5 Sodobno pravosodje,
pripravljeno na prihodnje
izzive
• 2.6 Preprečevanje
korupcije in boj proti njej
• 2.7 Krepitev fiskalnega
okvira
• 2.8 Krepitev okvira za
preprečevanje pranja
denarja
• 4.3 Izboljšanje sistema
socialnega varstva
• 5.1 Krepitev odpornosti
zdravstvenega sistema

• M1C1. Digitalizacija,
inovacije in varnost v javni
upravi
• M1C2. Digitalizacija,
inovacije in konkurenčnost
proizvodnega sistema
• M1C3. Turizem in kultura
4.0
• M3C1. Naložbe v
železniško omrežje
• M3C2. Intermodalnost in
integrirana logistika
• M5C1. Politika
zaposlovanja
• M5C2. Socialna
infrastruktura,
gospodinjstva, skupnosti
in tretji sektor

• M1C1. Digitalizacija,
inovacije in varnost v javni
upravi
• M4C1. Krepitev
zagotavljanja
izobraževalnih storitev: od
vrtcev do univerz
• M4C2. Od raziskav do
podjetij
• M5C1. Politika
zaposlovanja
• M5C3. Posebne
intervencije za teritorialno
kohezijo
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Država
članica

Zeleni prehod

Digitalna preobrazba

Pametna, trajnostna
in vključujoča rast

Socialna in teritorialna
kohezija

• M3C1. Naložbe v
železniško omrežje
• M3C2. Intermodalnost in
integrirana logistika
• M4C1. Krepitev
zagotavljanja
izobraževalnih storitev: od
vrtcev do univerz
• M4C2. Od raziskav do
podjetij
• M5C1. Politika
zaposlovanja
• M5C2. Socialna
infrastruktura,
gospodinjstva, skupnosti
in tretji sektor
• M5C3. Posebne
intervencije za teritorialno
kohezijo

• M5C2. Socialna
infrastruktura,
gospodinjstva, skupnosti
in tretji sektor
• M5C3. Posebne
intervencije za teritorialno
kohezijo
• M6C1. Lokalna omrežja,
objekti in telemedicina za
lokalno zdravstveno
varstvo
• M6C2. Inovacije, raziskave
in digitalizacija nacionalne
zdravstvene službe

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi delovnih dokumentov služb Komisije

Zdravje ter
gospodarska, socialna
in institucionalna
odpornost
• M5C3. Posebne
intervencije za teritorialno
kohezijo
• M6C1. Lokalna omrežja,
objekti in telemedicina za
lokalno zdravstveno
varstvo
• M6C2. Inovacije, raziskave
in digitalizacija nacionalne
zdravstvene službe

Politike za naslednjo
generacijo
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Priloga VI – Pregled pomanjkljivosti, ki jih je Komisija odkrila
v zvezi z ocenjenimi skupnimi stroški načrtov za okrevanje
in odpornost šestih držav članic v revizijskem vzorcu
Država
članica

Nemčija

Razlogi za oceno „B” na področju ocene stroškov
• Informacije o oceni stroškov, predstavljene v načrtu, na splošno izpolnjujejo minimalne zahteve glede
ocene stroškov. Informacije o oceni stroškov, navedene v načrtu, kažejo različne stopnje podrobnosti in
globine izračunov.
• Razumnost, verjetnost ali dodatnost stroškov so dokazani v zadostni meri. Vendar bi podrobnejše
ocene lahko dale večje zagotovilo, da so ta načela izpolnjena.

Grčija

Španija

• Omejeno število projektov ni ustrezno utemeljeno s stroški primerljivega projekta ali pa do navedenih
dokazov ni bilo mogoče dostopati.
• Za razmeroma majhen delež stroškov uporabljena metodologija ni dovolj pojasnjena, povezava med
utemeljitvijo in ocenjenimi stroški pa ni popolnoma jasna, da bi stroške lahko šteli za razumne.
• Za razmeroma majhen delež stroškov ni dovolj zgodovinskih ali primerjalnih podatkov za ključne
dejavnike stroškov, da bi stroške lahko šteli za verjetne.
• Francija je predložila tabelo o oceni stroškov, ki je vključena v standardno predlogo, vendar nekatere
informacije, predvsem o primerjalnih podatkih o oceni stroškov, niso navedene.
• Francija za nobeno od predlaganih ocen stroškov ni zagotovila neodvisne potrditve.
• V opisu ocene stroškov za nekatere ukrepe je nekaj pomanjkljivosti, na primer opis in utemeljitev
stroškov ne zajemata vseh podukrepov, niso zagotovljeni izračuni, na podlagi katerih so bili določeni
skupni stroški; v nekaterih primerih niso bila predložena dokazila za npr. študije ali pretekle projekte,
kadar so bili ti omenjeni.

Francija

• Težava se nanaša na ukrepe, sestavljene iz več podukrepov, pri katerih metodologija dodelitve stroškov
posameznim podukrepom ni vedno povsem jasna.
• Za majhno število ukrepov niso na voljo nobeni izračuni za določitev skupnih stroškov ali pa ti izračuni
niso skladni z zahtevanim financiranjem ali povezanimi mejniki ali cilji.
• Informacije o oceni stroškov so na splošno podprte s strokovno analizo ali predhodnimi izkušnjami. Pri
nekaterih ukrepih manjkajo jasna pojasnila o tem, kako so se predstavljeni pretekli projekti ali izvedene
študije, ki so bile podlaga za ocene, uporabili ali prilagodili, da so bile izračunane predstavljene ocene
stroškov. Za druge ukrepe dokazila niso bila predložena.
• Predhodna ocena stroškov teh ukrepov (na podlagi povpraševanja) vključuje omejitve, saj ni vedno
vnaprej znano, kaj točno bo doseženo.
• Številni ukrepi vključujejo pomanjkljivosti v opisu ocene stroškov, na primer opis in utemeljitev stroškov
ne zajemata vseh podukrepov; predložena metodologija in izračuni se ne ujemajo vedno s predlaganimi
zneski; v nekaterih primerih niso bila predložena dokazila za npr. študije ali pretekle projekte, kadar so
bili ti omenjeni.
• Hrvaška za nobeno od predlaganih ocen stroškov ni zagotovila neodvisne potrditve.

Hrvaška

• Ponavljajoča težava se nanaša na ukrepe, sestavljene iz več podukrepov, pri katerih metodologija
dodelitve stroškov posameznim podukrepom pogosto ni povsem jasna.
• Za določeno število ukrepov niso na voljo nobeni izračuni za določitev skupnih stroškov ali pa ti izračuni
niso skladni z zahtevanim financiranjem ali povezanimi mejniki ali cilji.
• Omejeno število projektov ni ustrezno utemeljeno s stroški primerljivega projekta ali pa do navedenih
dokazov ni bilo mogoče dostopati.

Italija

• Informacije, predložene v italijanskem načrtu za okrevanje in odpornost, se v nekaterih primerih
nanašajo na posebno vrsto stroškov, ki naj bi se financirali iz različnih programov Unije, vendar
podrobnosti niso vedno dovolj jasne ali preprosto niso navedene.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi delovnih dokumentov služb Komisije
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Priloga VII – Pregled struktur spremljanja in izvajanja v državah
članicah, in sicer za šest držav članic v revizijskem vzorcu
Država
članica

Usklajevalni
organ

Opis sistemov v delovnih dokumentih služb Komisije
Struktura upravljanja, spremljanja in izvajanja na več ravneh:
• usmerjevalni odbor, odgovoren za politično vodstvo in spremljanje izvajanja načrta,

Hrvaška

Osrednji
usklajevalni organ v
okviru ministrstva
za finance

• odbor za izvajanje, pristojen za splošno spremljanje in izvajanje načrta,
• organ, ki naj bi bil ustanovljen do konca leta 2021 v okviru ministrstva za finance,
zadolžen za operativno usklajevanje in spremljanje načrta,
• nacionalni sklad v okviru ministrstva za finance, pristojen za pripravo in predložitev
zahtevkov za plačilo in izjav o upravljanju,
• izvajalski organi in agencije, odgovorni za izvajanje posameznih ukrepov ter
spremljanje napredka projektov.
• Izvajanje upravno vodi ministrstvo za gospodarstvo, finance in okrevanje v tesnem
sodelovanju z generalnim sekretariatom.
• Generalni sekretariat je zadolžen za usklajevanje, pri izvajanju in spremljanju pa ga
podpira „sekretariat za okrevanje”, ki je neposredno povezan s predsednikom vlade
ter ministrom za gospodarstvo, finance in okrevanje.

Francija

Generalni
sekretariat za
evropske zadeve

• Sekretariat za okrevanje spremlja izvajanje načrta na ravni vsakega ukrepa v tesnem
sodelovanju z regionalnimi prefekti in vodji posameznih ministrstev.
• Izvajanje reform bo podrobneje spremljalo vsako pristojno ministrstvo.
• Kontrole mejnikov in ciljev se prenesejo na ministrstva, pristojna za izvajanje
komponent. Vsako ministrstvo določi sistem notranje kontrole, ki ga je opredelilo
ministrstvo za gospodarstvo, finance in okrevanje.
• Organizirane bodo misije preverjanja, inšpekcijskih pregledov in revizij, da se bo
zagotovila uspešnost teh sistemov in preverjala kakovost posredovanih podatkov.
• Upravljanje in preverjanja, ki jih morajo opraviti resorna ministrstva, pa bodo
navedena v chartes de gestion, ki se še razvijajo.
• Posebna enota v okviru ministrstva za finance bo spremljala izvajanje ter koordinirala
spremljanje napredka in poročanje o njem v sodelovanju z drugimi resornimi
ministrstvi.

Nemčija

Zvezno ministrstvo
za finance

• Izvajala bo kvalitativne kontrole vseh finančnih podatkov in vlagala zahtevke za plačilo.
• Usklajevalna funkcija enote temelji na vzpostavljenih nacionalnih mehanizmih in
predpisih.
• Enoto sestavlja skupina ekonomistov in strokovnjakov za nadzor proračuna z
ustreznimi izkušnjami in strokovnim znanjem.
• Glavni organ za usklajevanje izvajanja in spremljanje načrta bo nedavno ustanovljena
agencija za usklajevanje mehanizma za okrevanje in odpornost, ki deluje kot (enotna)
povezava med Evropsko komisijo in grškimi organi.

Grčija

Agencija za
usklajevanje
mehanizma za
okrevanje in
odpornost

• Odgovoren je za preverjanje izpolnjevanja mejnikov in ciljev, dejavno spremljanje
napredka projektov in predložitev zahtevkov za plačilo Evropski komisiji ob
preverjanju zaključka projektov.
• Splošna odgovornost za izvajanje vsakega posameznega ukrepa je v pristojnosti
ustreznega ministrstva.
• Vse ukrepe iz načrta izvajajo nacionalni organi („izvajalski organi”), ki jih imenuje
pristojno ministrstvo.
• Odbor za finančno revizijo, ki je del generalnega sekretariata za fiskalno politiko
(generalni državni urad za računovodstvo) ministrstva za finance, skrbi za spoštovanje
načel dobrega finančnega poslovodenja.
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Država
članica

Usklajevalni
organ

Opis sistemov v delovnih dokumentih služb Komisije
Vzpostaviti je treba več usklajevalnih struktur za spremljanje in izvajanje načrta:
• usmerjevalni odbor, ustanovljen med predsedovanjem svetu ministrov, katerega
naloga je usmerjanje in usklajevanje izvajanja načrta,
• posvetovalni organ za socialni dialog, ki ga sestavljajo predstavniki socialnih partnerjev
in drugih ustreznih deležnikov, vključno z lokalnimi subjekti,
• tehnični sekretariat, ustanovljen med predsedstvom Sveta ministrov, za podporo
dejavnostim usmerjevalnega odbora in svetovalnega organa,

Italija

Osrednja
koordinacijska
struktura na
ministrstvu za
gospodarstvo in
finance

• osrednja koordinacijska struktura na ministrstvu za gospodarstvo in finance za splošno
usklajevanje in spremljanje izvajanja načrta (tudi v zvezi z mejniki in cilji), nadzor
pravilnosti postopkov in odhodkov ter poročanje ter tehnično in operativno podporo
izvedbenim fazam. Ta centralizirana struktura deluje kot enotna kontaktna točka na
nacionalni ravni za Evropsko komisijo.
• Ministrstvo za gospodarstvo in finance zagotavlja tudi oceno rezultatov načrta.
• Poleg tega se na ravni vsake centralne uprave določijo strukture za usklajevanje, ki so
zadolžene za upravljanje, spremljanje in nadzor zadevnih intervencij ter poročanje o
njih, tudi v zvezi z nadzorom izvajanja in napredka pri doseganju mejnikov in ciljev.
• Za okrepitev upravne zmogljivosti za spremljanje in izvajanje je predvideno
zaposlovanje začasnih uslužbencev.
• Vzpostavljen bo nov integrirani informacijski sistem („ReGiS”), sedanji sistemi pa bodo
prilagojeni, dokler ReGiS ne bo začel delovati.
• Obstoječi generalni inšpektorat za finančne odnose z Evropsko unijo v okviru
ministrstva za gospodarstvo in finance je kot revizijska služba zadolžen za usklajevanje
revizijskih sistemov in izvajanje kontrol s podporo državnega urada za teritorialne
račune.
• Komisija za okrevanje, preoblikovanje in odpornost, ki jo vodi predsednik vlade,
spremlja izvajanje načrta.

Španija

Generalni
sekretariat za
evropske sklade v
okviru ministrstva
za finance

• Pri njegovem delu bo pomagal tehnični odbor 20 članov javne uprave, ki mu bo
predsedoval generalni sekretariat za evropske sklade. Generalni sekretariat za
evropske sklade bo pripravljal zahtevke za plačilo.
• Novo ustanovljeni generalni sekretariat za evropske sklade v okviru ministrstva za
finance bo odgovoren za načrt v odnosu do Evropske komisije. Ta organ bo imel
ključno vlogo pri spremljanju predložitve zahtevkov za plačila.
• Ministrstvo, pristojno za posamezen ukrep, je pristojno za sprejemanje ukrepov za
doseganje s tem povezanih mejnikov in ciljev.
• Generalni revizor državne uprave bo izvajal preglede za potrditev doseganja mejnikov
in ciljev ter doseženih rezultatov.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi delovnih dokumentov služb Komisije
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Priloga VIII – Pregled posebnih mejnikov, povezanih s sistemi
izvajanja, spremljanja in kontrole, za šest držav članic v vzorcu
Država
članica

Posebni mejniki

Nemčija

• Brez dodatnih mejnikov.

Grčija

• Začetek veljavnosti zakonske pooblastitve revizijskega organa ter vzpostavitev revizijskega in
kontrolnega sistema, ki (a) zagotavlja zbiranje podatkov in spremljanje doseganja mejnikov in ciljev,
(b) omogoča pripravo izjav o upravljanju, revizijskega povzetka in zahtevkov za plačilo ter (c) vzpostavi
potrebne postopke za zbiranje in shranjevanje podatkov o upravičencih, izvajalcih, podizvajalcih in
dejanskih lastnikih v skladu s členom 22 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost, preden se
predloži prvi zahtevek za plačilo. Pripravi se posebno revizijsko poročilo o vzpostavljenem sistemu. Če
so v poročilu ugotovljene slabosti, se v revizijskem poročilu priporočijo popravljalni ukrepi. [19-16968
Tehnična pomoč]

Španija

• Uvedba integriranega informacijskega sistema, ki bo omogočal (a) naložitev načrta za okrevanje in
odpornost ter informacij o izvajanju in spremljanju doseganja mejnikov in ciljev, (b) pripravo izjav o
upravljanju in revizijskega povzetka ter zahtevkov za plačilo in (c) zbiranje in shranjevanje podatkov o
upravičencih, izvajalcih, podizvajalcih in dejanskih lastnikih v skladu s členom 22 uredbe o mehanizmu
za okrevanje in odpornost. Pripravi se posebno revizijsko poročilo o uporabljenem sistemu. Če so v
poročilu ugotovljene slabosti, se v revizijskem poročilu priporočijo popravljalni ukrepi. [C11.I5]
• Začetek veljavnosti odloka o določitvi postopkov in oblike informacij, ki jih je treba izmenjati za
spremljanje načrta za okrevanje in odpornost in računovodsko izvrševanje odhodkov. [C11.R5]

Francija

• Vzpostavitev kontrol in revizijskih postopkov z naslednjima elementoma: (a) podpisom okrožnice
predsednika vlade, v kateri bodo določeni vloge in odgovornosti usklajevalnega organa in ministrstev
ter postopek zbiranja in shranjevanja podatkov o kazalnikih, vključno z zagotavljanjem njihove
zanesljivosti in dostopa do zbranih podatkov vseh vrst končnih prejemnikov, (b) dokončanjem poročila,
ki bo vsebovalo opis predvidene revizijske strategije, vključno z opisom revizijskega dela v zvezi z
zahtevki za plačilo.
• Spremembe statuta Agencije za revizijo sistema izvajanja programov Evropske unije (ARPA)
opredeljujejo pooblastila agencije ARPA za vzpostavitev in izvajanje revizij sistemov in kontrol v zvezi z
nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost. [C2.1. R2]
• Vzpostavitev sistema izvajanja, revizije in nadzora za načrt za okrevanje in odpornost: s sklepom o
organih v sistemu izvajanja načrta za okrevanje in odpornost so opredeljeni pristojni organi in
odgovornosti za izvajanje nalog pri izvajanju načrta. [C2.1.R2]

Hrvaška

• Ocena upravne zmogljivosti: analize delovne obremenitve se izvedejo za institucije, vključene v zadevne
sisteme upravljanja in nadzora, pri čemer se upošteva tudi breme, ki izhaja iz mehanizma za okrevanje
in odpornost. [C2.1.R2]
• Vzpostavljen je sistem arhivov za spremljanje izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost, ki tudi
deluje. Sistem vključuje najmanj naslednje funkcije: (a) zbiranje podatkov ter spremljanje doseganja
mejnikov in ciljev, (b) zbiranje in shranjevanje podatkov, ki se zahtevajo v skladu s členom 22(2)(d)(i) do
(iii) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost, ter zagotavljanje dostopa do njih. [C2.1. R2]

Italija

• Vzpostavljen je sistem arhivov za spremljanje izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost, ki tudi
deluje. Sistem vključuje najmanj naslednje funkcije: (a) zbiranje podatkov ter spremljanje doseganja
mejnikov in ciljev, (b) zbiranje in shranjevanje podatkov, ki se zahtevajo v skladu s členom 22(2)(d)(i) do
(iii) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost, in zagotavljanje dostopa do njih. [M1C1-68 |
Reforma 1.9]

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi delovnih dokumentov služb Komisije
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Priloga IX – Največji finančni prispevek iz mehanizma
za okrevanje in odpornost v primerjavi s stopnjo črpanja
in dodelitvami v okviru evropskih strukturnih in investicijskih
skladov
Skladi ESI 2014–2020: stopnja črpanja1

Dodelitve za kohezijo 2014–20202
Dodelitve za kohezijo 2021–20273
Dodelitve za mehanizem za okrevanje in odpornost3
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Evropska komisija. Podatki o koheziji: skupna plačila EU po državah (od 1. junija 2022). Opomba: Stopnja črpanja je odstotni delež skupnega
zneska, dodeljenega državi članici, ki je bil izplačan.
Služba Evropskega parlamenta za raziskave,
https://epthinktank.eu/2014/05/07/structural-and-cohesion-funds-in-the-member-states-an-overview/allocations2014-2020/.
Evropska komisija. The EU’s 2021-2027 long-term Budget and NextGenerationEU: Facts and figures.
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Kratice
GD ECFIN: Generalni direktorat za ekonomske in finančne zadeve
RECOVER: projektna skupina za okrevanje in odpornost
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Glosar
Delovni dokument služb Komisije: nezavezujoč dokument Komisije, pripravljen za
razpravo bodisi v instituciji bodisi zunaj nje.
Digitalizacija: prehod na vključevanje in uporabo digitalne tehnologije in digitaliziranih
informacij, da bi bili procesi in naloge enostavnejši, hitrejši, učinkovitejši in/ali bolj
gospodarni.
Evropski semester: letni ciklus za zagotavljanje okvira za koordinacijo ekonomskih
politik držav članic EU in spremljanje napredka.
Mehanizem za okrevanje in odpornost: mehanizem finančne podpore EU za ublažitev
gospodarskih in socialnih posledic pandemije COVID-19 ter zeleno in digitalno
preobrazbo.
Načelo, da se ne škoduje bistveno: načelo, da naložbeni ukrepi ne bi smeli imeti
večjega škodljivega vpliva na okolje.
Načrt za okrevanje in odpornost: dokument, v katerem so določene načrtovane
reforme in naložbe držav članic v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost.
Next Generation EU: sveženj financiranja za pomoč državam članicam EU pri okrevanju
zaradi gospodarskih in socialnih posledic pandemije COVID-19.
Priporočilo za posamezno državo: letne smernice, ki jih Komisija v okviru evropskega
semestra izda posameznim državam članicam o njihovih makroekonomskih,
proračunskih in strukturnih politikah.
Sistem Komisije za podatkovno rudarjenje in oceno tveganja: orodje za podatkovno
rudarjenje in oceno tveganja, ki ga je razvila Komisija za podporo organom upravljanja
pri vodenju in upravljanju evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter skladov
skupne kmetijske politike.
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Odgovori Komisije
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=61946

Časovnica
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=61946
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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 v zvezi s smotrnostjo ali skladnostjo, višino ustreznih prihodkov
ali porabe, prihodnji razvoj ter politični in javni interes.
To revizijo smotrnosti je opravil revizijski senat IV – regulacija trgov in konkurenčno
gospodarstvo, ki ga vodi član Sodišča Mihails Kozlovs. Revizijo je vodila članica
Evropskega računskega sodišča Ivana Maletić, pri njej pa so sodelovali vodja njenega
kabineta Sandra Diering in atašejka v njenem kabinetu Tea Japunčić, vodilna upravna
uslužbenka Sabine Hiernaux-Fritsch, vodja naloge Giuseppe Diana ter revizorji Daniela
Hristova, Marion Schiefele in Jacques Sciberras. Jezikovno podporo je zagotovil
Michael Pyper.
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Evropski parlament in Svet sta februarja 2021 sprejela uredbo o
vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, namenjenega
ublažitvi gospodarskih in socialnih posledice pandemije COVID19. Da bi države članice prejele finančno podporo EU, morajo
predložiti nacionalne načrte za okrevanje in odpornost. Sodišče je
preučilo oceno teh nacionalnih načrtov, ki jo je izvedla Komisija,
in ugotovilo, da je bila glede na kompleksnost postopka in
časovne omejitve na splošno ustrezna. Vendar je odkrilo več
slabosti v postopku in tveganj v zvezi z uspešnim izvajanjem
načrtov za okrevanje in odpornost. Sodišče daje več priporočil za
izboljšanje postopkov Komisije za prihodnje ocene ter zmanjšanje
tveganj in izzivov, ki bi lahko vplivali na izvajanje načrtov.
Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena
287(4) PDEU.

