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Potrebne su dodatne promjene kako bi se uporaba 
financijskih sredstava u području kohezije u većoj mjeri 
usmjerila na rezultate, poručuju revizori EU-a 
Promjene čiji je cilj poboljšati način na koji se upravlja uporabom financijskih sredstava u 
području kohezije inovativne su, no još uvijek ne i djelotvorne, stoji u novom izvješću 
Europskog revizorskog suda. Revizori ističu da je potrebno ojačati način utvrđivanja minimalnih 
zahtjeva, kao i način provođenja pregleda uspješnosti.  

Uporaba financijskih sredstava u području kohezije ima znatan učinak na gospodarstva mnogih 
država članica EU-a. Financijska sredstva potrošena u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, 
Kohezijskog fonda i Europskog socijalnog fonda u razdoblju 2014. – 2020. dosegnut će ukupan 
iznos od gotovo 350 milijardi eura. U devet država članica potrošnja sredstava u području 
regionalnog razvoja i kohezije čini više od 30 % ukupnih državnih kapitalnih rashoda, a u četiri 
države članice (Mađarskoj, Litvi, Slovačkoj i Latviji) ta potrošnja čini više od polovice svih javnih 
ulaganja. 

Revizori su ispitali dva nova zahtjeva, koja su uvedena za razdoblje 2014. – 2020. kako bi se 
uporaba financijskih sredstava u području kohezije u većoj mjeri usmjerila na rezultate, a to su 
preduvjeti i pričuva za uspješnost (poznata i kao pričuva za ostvarenje postignuća). Preduvjetima 
(poznati kao „ex ante uvjeti”) se utvrđuje niz zahtjeva koji moraju biti ispunjeni prije početka 
provedbe programa, a pričuvom za uspješnost predviđa se da se u okviru većine programa mora 
izdvojiti 6 % financijskih sredstava za države članice ovisno o ishodu pregleda uspješnosti 
2019. godine. 

„Optimalna uporaba financijskih sredstava u području kohezije iznimno je važna za mnoge države 
članice EU-a”, izjavio je Ladislav Balko, član Europskog revizorskog suda zadužen za ovo izvješće. 
„Međutim, kako bi se ostvario željeni učinak tih novih zahtjeva, bit će potrebne njihove 
promjene, kao i predanost i odgovornost država članica”. 

Revizori su utvrdili da su preduvjeti u cjelini činili dosljedan okvir za procjenjivanje spremnosti 
država članica za uporabu financijskih sredstava EU-a na početku predmetnog programskog 
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razdoblja. Međutim, bilo je nejasno u kolikoj je mjeri to dovelo do promjena na terenu. Osim 
toga, Komisija nije iskoristila mogućnost da obustavi plaćanja u slučajevima u kojima preduvjeti 
nisu bili ispunjeni.  

Revizori također smatraju da nije vjerojatno da će pričuva za uspješnost dovesti do znatne 
preraspodjele financijskih sredstava na uspješnije programe. Načinom na koji je ta pričuva 
osmišljena ne pruža se mnogo poticaja za veću usmjerenost na rezultate jer se uglavnom temelji 
na potrošnji i ostvarenjima. Nadalje, konačna dodjela dodatnih sredstva obavit će se čak i ako se 
ključne etape ne dosegnu u potpunosti. Revizori smatraju da su novouvedene obustave plaćanja i 
financijski ispravci u slučaju nedovoljne uspješnosti korak u pravom smjeru, ali na njih se 
primjenjuju ograničavajući uvjeti zbog čega u praksi vjerojatno neće doći do njihove primjene. 

Revizori navode da smatraju kako promjene tijekom trenutačnog razdoblja 2014. – 2020. neće 
biti isplative. Međutim, pozivaju države članice i Komisiju da primijene ta dva zahtjeva kako bi se 
izbjegao gubitak financijskih sredstava. 

Revizori iznose niz preporuka za djelotvorniju uporabu financijskih sredstava u području kohezije. 
U sklopu svojih priprema za razdoblje nakon 2020. Komisija bi trebala: 

• ponovno procijeniti preduvjete koji se primjenjuju u razdoblju 2014. – 2020., zajamčiti 
usklađenost s europskim semestrom, utvrditi jasne kriterije za procjenjivanje s mjerljivim 
ciljnim vrijednostima te zahtijevati ispunjenje preduvjeta tijekom čitavog programskog 
razdoblja 

• usmjeriti pričuvu za uspješnost u većoj mjeri na rezultate kako bi se sredstva dodjeljivala 
za programe koji su postigli dobre rezultate i dodatno je razraditi kako bi se nagrađivala 
uspješnost 

• upotrebljavati instrumente kojima se na bolji način pokazuje stvarna uspješnost 
dugoročnih infrastrukturnih programa  

• preispitati uvjete za obustavu plaćanja i financijske ispravke kako bi se lakše reagiralo na 
nezadovoljavajuću uspješnost, i to u ranijoj fazi.  

 

Tematsko izvješće br. 15/2017 „Ex ante uvjeti i pričuva za uspješnost u području kohezije: 
inovativni, ali još uvijek ne i djelotvorni instrumenti” dostupno je na internetskim stranicama 
Suda (eca.europa.eu) na 23 jezika EU-a. 

 

 

 


