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Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko 
sodišče. 
Celo poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu. 
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Po mnenju Evropskega računskega sodišča je kohezijska 
politika še vedno usmerjena v izložke in ne v rezultate 
V skladu z novim poročilom Sodišča so kljub dolgoletni nameri, da se zadeve izboljšajo, postopki 
izbire projektov na področju kohezijske politike še zmeraj usmerjeni v izložke in porabo ter ne v 
rezultate. Poleg tega je po mnenju Sodišča zaradi pomanjkljivosti pri spremljanju težko oceniti, 
koliko sredstva EU prispevajo k doseganju ciljev EU in držav članic. 

V obdobju 2014–2020 je EU v okviru kohezijske politike namenila skoraj 350 milijard EUR za 
podpiranje ustvarjanja delovnih mest, konkurenčnosti gospodarstva, gospodarske rasti, trajnostnega 
razvoja in izboljšanja kakovosti življenja v državah članicah. V prejšnjih poročilih je Sodišče pozdravilo 
ukrepe Evropske komisije za povečanje osredotočenosti na rezultate, poudarilo pa je tudi resne 
slabosti pri njihovi uspešnosti in spremljanju. V tem poročilu je Sodišče preučilo projekte iz sedmih 
programov, ki potekajo v štirih državah članicah, in sicer v Češki republiki, Franciji, Italiji in na Finskem.  

„Čeprav je zasnova programov kohezijske politike zdaj bolj usmerjena k rezultatom, s prepričljivejšo 
intervencijsko logiko in obsežnim nizom kazalnikov, Sodišče splošno meni, da izbira projektov ni dovolj 
usmerjena v rezultate in da je spremljanje še vedno bolj osredotočeno na izložke,“ je dejal Ladislav 
Balko, član Evropskega računskega sodišča, pristojen za poročilo. 

Sodišče meni, da so bili potencialni upravičenci dobro obveščeni in so imeli ustrezno podporo za 
dostop do sredstev EU. Postopki, ki jih je Sodišče preučilo, so bili zasnovani tako, da so podpirali izbor 
projektov, ki so bili pomembni za cilje operativnih programov, vendar je bilo v izbirnih merilih le redko 
določeno, da morajo prijavitelji opredeliti količinsko opredeljene kazalnike rezultatov na ravni 
projekta. Zato je težko oceniti, ali so projekti dosegli predvidene rezultate. Poleg tega je bila večina 
projektov izbranih po načelu kdor prvi pride, prvi melje, ne pa na podlagi točkovanja in razvrščanja. 
Zato ni nobenega zagotovila, da so bili financirali najboljši projekti. 

Sodišče je ugotovilo, da so sistemi spremljanja začeli delovati šele pozno, predvsem zaradi zamud pri 
sprejetju zakonodajnega okvira EU. Nekateri uporabljeni informacijski sistemi so še vedno 
pomanjkljivi, kar ogroža zanesljivost podatkov o spremljanju. Informacije o spremljanju so še vedno 
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usmerjene predvsem v izložke; poročanje Komisije sicer predstavlja napredek v zvezi z izložki in 
porabo, vendar so na voljo le omejene informacije o dejansko doseženih rezultatih. 

Leta 2019 bo Komisija preučila dosežke programov zaradi sprostitve rezerve za smotrnost poslovanja 
(znesek, rezerviran na začetku obdobja za vsak program). Ta pregled temelji na podatkih, pridobljenih 
z omenjenimi sistemi spremljanja. Sodišče Komisijo opozarja, da bo pri izvedbi smiselnega pregleda 
smotrnosti poslovanja morebiti naletela na težave zaradi pomanjkanja pravilno delujočih sistemov 
spremljanja.  

Sodišče priporoča naslednje: 

• države članice naj prijave projektov med seboj primerjajo, od upravičencev zahtevajo 
opredelitev vsaj enega resničnega kazalnika rezultatov za vsak projekt in ocenijo predvidene rezultate 
in kazalnike za prijave; 

• Komisija naj opredeli skupne kazalnike rezultatov za Evropski sklad za regionalni razvoj in 
izboljša svoje poročanje o smotrnosti poslovanja; 

• Komisija naj zagotovi smiseln pregled smotrnosti, ki bo izveden leta 2019. 

 

Pojasnila za urednike  

Približno tretjina proračuna EU je namenjena kohezijski politiki. V tekočih cenah je to znašalo približno 
230 milijard EUR v programskem obdobju 2000–2006, 346,5 milijarde EUR v obdobju 2007–2013 in 
349,4 milijarde EUR v obdobju 2014–2020. 

Kohezijska politika se izvaja s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega 
sklada in Kohezijskega sklada. Skladi se izvajajo v okviru operativnih programov, v katerih so določene 
prednostne naložbe in specifični cilji. Opisujejo tudi, kako bodo sredstva uporabljena za financiranje 
projektov. Programe izvajajo države članice in njihove regije, ki izberejo, spremljajo in ovrednotijo 
projekte. 

Evropsko računsko sodišče predstavlja svoja posebna poročila Evropskemu parlamentu in Svetu EU ter 
zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, deležniki v gospodarstvu in predstavniki civilne 
družbe. Velika večina priporočil Sodišča se izvede, kar dokazuje, da je delo Sodišča koristno za 
državljane. 

Posebno poročilo št. 21/2018 – Izbor in spremljanje projektov ESRR in ESS v obdobju 2014–2020 sta še 
vedno usmerjena predvsem v izložke – je dosegljivo na spletišču Sodišča (www.eca.europa.eu) v 23 
jezikih. 

 

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/ecadefault.aspx

