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Sporočilo za javnost
Luxembourg, 12. aprila 2018

Po mnenju revizorjev je treba pri podpori EU za
produktivne naložbe v podjetja večji poudarek nameniti
trajnosti
Evropsko računsko sodišče v svojem novem poročilu ugotavlja, da pri upravljanju podpore EU
za regionalni razvoj, namenjene produktivnim naložbam v evropska podjetja, med letoma 2000
in 2013 ni bilo dovolj poudarka na trajnosti rezultatov. Revizorji so zaključili, da se pri približno
petini projektov rezultati po zaključku niso obdržali, pri četrtini pa so se obdržali le deloma.
Razlog za to je bilo zlasti pomanjkanje poudarka na trajnosti pri upravljanju podpore.
Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva k financiranju naložb v osnovna ali druga sredstva, da bi se
ustvarila in ohranila trajna delovna mesta, in sicer z ukrepi, ki spodbujajo tudi lokalni in regionalni razvoj. Za
ta namen je bilo med letoma 2000 in 2013 namenjenih 75 milijard EUR , več kot 68 milijard EUR pa je
predvidenih v obdobju 2014–2020.
Revizorji so ocenili, ali so bila ta sredstva upravljana tako, da je bila zagotovljena trajnost izložkov in
rezultatov, ter opredelili glavne dejavnike, ki vplivajo na to. Preučili so 41 zaključenih projektov
produktivnih naložb v Avstriji, Češki republiki, Nemčiji, Italiji in na Poljskem, ki so bili sofinancirani med
letoma 2000 in 2013.
Revizorji so ugotovili, da so bile zahteve glede trajnosti v skladu z zakonodajo EU izpolnjene v vseh regijah,
kjer je potekala revizija. Prav tako so revidirani projekti v splošnem prinesli načrtovane izložke in v večini
primerov so pridobljena sredstva in drugi izložki še vedno obstajali in se uporabljali, vendar v mnogih
primerih niso bili doseženi dolgotrajni rezultati.
„Večina preučenih projektov je ustvarila pričakovane neposredne rezultate, zlasti tiste, povezane z
ustvarjanjem delovnih mest, boljšim dostopom do financiranja in posojil ter povečano proizvodnjo in
produktivnostjo. Vendar pri petini projektov rezultati, doseženi do zaključka projektov, niso bili trajni,“ je
povedal Ladislav Balko, član Evropskega računskega sodišča, pristojen za poročilo.

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega sporočila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče.
Celo poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu.
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Poleg tega pri skoraj polovici revidiranih projektov ni bilo mogoče oceniti trajnosti ob koncu zakonskega
obdobja trajnosti, ker se informacije med izvajanjem projektov in po njem niso vedno zbirale in/ali ker
ustrezni dokumenti v času revizije niso bili več na voljo.
V nekaj primerih so bili razlogi za umanjkanje trajnih rezultatov očitno izven nadzora organov in
upravičencev, na primer gospodarska kriza po letih 2007/2008 ali spremembe v nacionalni zakonodaji,
pogosto pa so bili razlogi slabosti pri upravljanju, kot so nezadostna osredotočenost na trajnost na ravni
strateškega načrtovanja, slaba izbira projektov ter slabi postopki spremljanja in poročanja ter dejstvo, da
organi v primeru nedoseganja pričakovanih ciljev niso dosledno uporabljali popravljalnih ukrepov.
Revizorji so ugotovili, da je regulativni okvir za obdobje 2014–2020 prinesel izboljšave, vendar je potrebno
nadaljnje ukrepanje, da bi se dosegla trajnost rezultatov v tem programskem obdobju in izboljšala zasnova
programov v obdobju po letu 2020.
Revizorji priporočajo, naj države članice:
•
spodbujajo doseganje trajnih rezultatov z večjo osredotočenostjo na opredeljevanju in blaženju tveganj ter boljšo
analizo potreb različnih vrst podjetij,
•

izboljšajo postopke in merila za izbor projektov ter ureditve v zvezi s spremljanjem in poročanjem,

•
določijo jasne popravljalne ukrepe, ki bodo povezani z doseganjem ciljev na ravni projektov (kadar ti obstajajo), in jih
dosledno uporabljajo.
Komisija naj:
•
med postopkom odobritve operativnih programov nameni posebno pozornost temu, kako države članice
obravnavajo trajnost rezultatov projektov,
•
zagotovi, da bodo države članice dosledno uporabljale jasne popravljalne ukrepe, vključno z ureditvami za povračilo
sredstev, kadar projekti ne izpolnjujejo zakonodajnih zahtev EU glede trajnosti.
Komisija in države članice naj zagotovijo tudi, da se pri vrednotenjih bolj sistematično upošteva trajnost
rezultatov projektov, da bi lahko bolje oblikovale prihodnje sheme EU za podporo podjetjem.

Pojasnila za urednike
Podpora za produktivne naložbe iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je trenutno omejena na MSP.
Kljub temu lahko podporo izkoristijo tudi velika podjetja, pod pogojem, da naložba vključuje sodelovanje z
MSP in prispeva h krepitvi raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij ali da se z njo podpira prehod na
nizkoogljično gospodarstvo.
Posebno poročilo št. 8/2018 – Podpora EU za produktivne naložbe v podjetja – večji poudarek je treba
nameniti trajnosti – je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU.
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