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Revizorji EU pojasnjujejo ključna področja za 
poenostavitev kohezijske politike po letu 2020 
Poenostavitev pravil za porabo na področju kohezije je ključni izziv, s katerim se bo treba 
ukvarjati v obdobju po letu 2020. V novem informativnem dokumentu Evropskega računskega 
sodišča so revizorji opredelili vrsto načel, ki bi jih bilo treba upoštevati, in ključna področja, 
katerim bi morali Evropska komisija, Evropski parlament in države članice posvetiti pozornost 
pri odločanju o novih pravilih.  

„Z leti je postalo izvajanje kohezijske politike kljub prizadevanjem Evropske komisije preveč 
kompleksno,“ je izjavil član Evropskega računskega sodišča Ladislav Balko, pristojen za 
informativni dokument. „Obstaja soglasje o potrebi po nadaljnji poenostavitvi po letu 2020, 
vendar mora biti jasno, kaj so cilji poenostavitve in kako jo izvesti.“ 

V glavnem revizorji predlagajo, naj vodilno načelo za poenostavitev politike po letu 2020 pomeni, 
da je potrebna dobro opredeljena strategija, ki bo temeljila na strukturiranem pristopu na podlagi 
dokazov. Za uspešno poenostavitev bi morali Komisija, Evropski parlament, Svet in države članice 
dokazati trdno zavezanost in imeti v mislih, da poenostavitev ni sama sebi namen in ne bi smela 
ogroziti izboljšanj, ki so že bila dosežena pri notranjih kontrolah.  

Revizorji so odkrili pet ključnih področij, ki bi jim morali Komisija, Evropski parlament, Svet in 
države članice posvetiti posebno pozornost: 

• enostavna, jasna in trdna pravila ter usklajenost pravil za različne sklade in programe,  

• upravljavska struktura operativnih programov – zdaj skladi zajemajo več kot 390 
programov s približno 1 400 organi, ki so pristojni za njihovo upravljanje in nadzor, kar povzroča 
nepotrebno kompleksnost in ovira učinkovito izvajanje politike,  

• „čezmerno prenašanje zakonodaje” (povečevanje kompleksnosti na ravni države članice) 
in upravna neučinkovitost pri izbiri projektov in spremljanju programov – obstajajo velike 
možnosti za prihranke z boljšo uporabo sodobne tehnologije, 
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• uporaba poenostavljenega obračunavanja stroškov in drugih ukrepov, ki temeljijo na 
pogojih – Komisija in države članice bi morale pri izplačilih, za katera se zahteva izpolnitev 
nekaterih pogojev, zagotoviti večjo usmerjenost v smotrnost,  

• učinkovitost in uspešnost kontrol – Komisija bi morala jasno urediti obseg in pogostost 
preverjanj na vseh ravneh, države članice pa bi morale obravnavati probleme, kot je potreba po 
večkratni predložitvi istih dokumentov.  

Pojasnila za urednike 

Informativni dokument ni revizijsko poročilo, temveč pregled, ki temelji na javno dostopnih 
informacijah in delu revizorjev na nekem področju. 

Cilj kohezijske politike je zmanjšati razlike med stopnjami razvitosti držav članic in regij. Skupni 
proračun Kohezijskega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega 
sklada za obdobje 2014–2020 znaša 350 milijard EUR. 

Pričakuje se, da bo Komisija jutri predložila svoj predlog zakonodaje za področje kohezije. 

Informativni dokument Evropskega računskega sodišča Simplification in post-2020 delivery of 
Cohesion Policy je trenutno na voljo na spletišču Evropskega računskega sodišča (eca.europa.eu) 
v angleščini, različice v ostalih jezikih pa bodo objavljene kasneje. 
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