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Finančni instrumenti v kohezijski politiki EU: 
pregledi ob zaključitvi prinašajo rezultate 
V okviru kohezijske politike EU za obdobje 2007–2013 je bilo v državah članicah uporabljenih 
več kot 1 000 finančnih instrumentov. Glede na navedbe v novem posebnem poročilu, ki ga je 
danes objavilo Evropsko računsko sodišče (Sodišče), so bili sprejeti potrebni ukrepi za 
preverjanje upravičenosti odhodkov ob zaključitvi. Pregledi so prinesli konkretne rezultate, 
čeprav so nekatere napake – med katerimi je bila tudi ena velika – ostale neodkrite. Vendar 
revizorji na splošno ugotavljajo, da je bila večina težav, ki so se pojavile v obdobju 2007–2013, 
odpravljena. 

Finančni instrumenti z deljenim upravljanjem so bili razmeroma nov, vendar pomemben način 
financiranja kohezijske politike EU v programskem obdobju 2007–2013. Njihovi skupni prispevki 
so znašali 16,4 milijarde EUR, od tega 11,3 milijarde EUR iz sofinanciranja EU v okviru Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS). Pri preverjanju 
upravičenosti ob zaključitvi je treba obravnavati napake in slabosti, ugotovljene med izvajanjem. 
Vendar je postopek dolgotrajen: sedem let po koncu programskega obdobja 2007–2013 določeno 
delo v zvezi s potrjevanjem še vedno ni zaključeno.  

„Današnja objava revizijskega poročila o temi iz obdobja 2007–2013 se na prvi pogled mogoče ne 
zdi več aktualna,“ je povedal član Sodišča Ladislav Balko, odgovoren za poročilo. „Ker pa so 
finančni instrumenti v kohezijski politiki EU vse pomembnejši, so zaključki Sodišča aktualni in 
relevantni za prihodnji postopek zaključitve za obdobje 2014–2020.“ 

Smernice, ki jih je zagotovila Evropska komisija, so bile pravočasne in ustrezne. To je bilo koristno 
zlasti zaradi tega, ker so določbe v zvezi s finančnimi instrumenti z deljenim upravljanjem za 
obdobje 2007–2013 v zakonodaji kratke. Poleg tega so pregledi, ki so jih opravili revizijski organi, 
v splošnem delovali. Vendar so se morali revizijski organi zaradi omejitev svojega mandata za 
instrumente, ki jih upravlja skupina EIB, pogosto v celoti opirati na (omejena) poročila zunanjega 
ocenjevalca skupine EIB. 

Do konca leta 2020 je bilo v celoti zaključenih več kot 80 % kohezijskih operativnih programov s 
finančnimi instrumenti z deljenim upravljanjem, ki jih je Komisija podrobno preučila. Na koncu bi 
lahko zaradi njenega dela ob zaključitvi prišlo do popravkov v višini več kot 270 milijonov EUR. 
Vendar so revizorji EU ugotovili, da za največjo napako, ki so jo odkrili, ni bil izveden noben 
popravek. Komisija je za upravičene štela odhodke iz finančnih instrumentov z deljenim 
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upravljanjem v višini 139 milijonov EUR, s katerimi so se v Španiji podpirala mala in srednja 
podjetja (MSP), čeprav je bilo 80 % sredstev dodeljenih velikim korporacijam (od katerih nekatere 
celo kotirajo na borzi). 

Večina pomanjkljivosti, ugotovljenih za obdobje 2007–2013, je bila za obdobje 2014–2020 
odpravljena. Smernice so bile dodatno razširjene, določb v zakonodaji za kohezijsko politiko pa je 
desetkrat več. Sprejeti so bili tudi ukrepi za odpravo omejitev pooblastil revizijskih organov za 
instrumente, ki jih upravlja EIB. Poleg tega je manj verjetno, da se bodo težave v zvezi z 
upravičenostjo instrumentov za MSP pojavile tudi v programskem obdobju 2014–2020, saj so bila 
uvedena namenska sredstva. 

Revizorji kljub temu opozarjajo na preostala vprašanja in neodpravljeno negotovost, ki bi lahko 
ovirali uspešno zaključitev finančnih instrumentov, ki so se uporabljali v obdobju 2014–2020. Zato 
priporočajo, naj Evropska komisija svetuje o najpogostejših napakah, odkritih pri revizijah. 
Pozivajo jo tudi, naj nacionalnim revizijskim organom zagotovi jasna navodila za pridobitev 
zagotovila o upravičenosti odhodkov iz finančnih instrumentov ob zaključitvi. 

 

Informacije o ozadju  

Finančni instrumenti so alternativa tradicionalnim subvencijam, saj se z njimi zagotavljajo 
vračljive oblike finančne podpore. To so predvsem posojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala 
in navideznega lastniškega kapitala, ki so zasnovani tako, da imajo učinek obnavljanja: ob koncu 
dogovorjenega obdobja za odplačilo je treba sredstva ponovno vložiti za podobne namene, da bi 
se kar najbolj povečal učinek javnih naložb. Ob koncu obdobja 2007–2013 je bilo 1 058 finančnih 
instrumentov z deljenim upravljanjem v 25 državah članicah. 

Posebno poročilo št. 6/2021 – Finančni instrumenti v kohezijski politiki ob zaključitvi obdobja 
2007–2013: splošni rezultati preverjanj so bili dobri, vendar nekatere napake ostajajo je na voljo 
na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU.  
V zadnjih letih je Sodišče objavilo več revizijskih poročil o finančnih instrumentih EU, vključno s 
Posebnim poročilom št. 19/2016: Izvrševanje proračuna EU s finančnimi instrumenti – izkušnje, 
pridobljene v programskem obdobju 2007–2013, Posebnim poročilom št. 36/2016: Ocena 
ureditev za zaključevanje programov na področjih kohezije in razvoja podeželja iz obdobja 2007–
2013 ter Posebnim poročilom št. 17/2018: Ukrepi Komisije in držav članic v zadnjih letih 
programskega obdobja 2007–2013 so obravnavali slabo črpanje sredstev, vendar so bili premalo 
osredotočeni na rezultate. 
Letos poleti Sodišče namerava objaviti revizijsko poročilo v zvezi s poročanjem Komisije o 
zakonitosti in pravilnosti porabe za kohezijo.  

Sodišče svoja posebna poročila predstavlja Evropskemu parlamentu in Svetu EU ter drugim 
zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, deležniki v gospodarstvu in predstavniki 
civilne družbe. Velika večina priporočil, ki jih Sodišče izreče v svojih poročilih, se izvede. 

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=37071
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=40598
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=46360
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Kontaktni naslovi za medije 

Tiskovni urad Sodišča: press@eca.europa.eu  
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – M: (+352) 691 551 502 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – M: (+352) 691 553 547 
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