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U skladu s člankom 287. stavcima 1. i 4. UFEU-a i člankom 258. Uredbe (EU, 
Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim 

pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, 
(EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, 

(EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o 
stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 te člankom 43. Uredbe 

Vijeća (EU) 2018/1877 od 26. studenoga 2018. o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na 
11. europski razvojni fond i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2015/323 

 

Revizorski sud Europske unije usvojio je 
na sastanku održanom 9. studenoga 2020.  

 

Izvješće o uspješnosti proračuna EU-a –  
stanje na kraju 2019. 

 

Ovo izvješće, s odgovorima institucija na opažanja koja je iznio Revizorski sud, dostavljeno je 
tijelima koja su nadležna za davanje razrješnice i ostalim institucijama. 

 

 

Članovi Revizorskog suda su: 

Klaus-Heiner Lehne (predsjednik), Ladislav Balko, Lazaros S. Lazarou, Pietro Russo, 
Baudilio Tomé Muguruza, Iliana Ivanova, Alex Brenninkmeijer, Nikolaos Milionis, 

Bettina Jakobsen, Samo Jereb, Jan Gregor, Mihails Kozlovs, Rimantas Šadžius, 
Leo Brincat, João Figueiredo, Juhan Parts, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Lindström, 

Tony Murphy, Hannu Takkula, Annemie Turtelboom, Viorel Ştefan, Ivana Maletić, 
Francois-Roger Cazala, Joëlle Elvinger i Helga Berger. 
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Uvod 
0.1. Sud je svoje godišnje izvješće za financijsku godinu 2019. podijelio na dva dijela. 
U ovom dijelu obrađuje se uspješnost programa potrošnje sredstava iz proračuna EU-a. 

0.2. Sud je svojim godišnjim izvješćem prvi put, kao pilot-projekt, obuhvatio 
godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti (AMPR), glavno 
Komisijino izvješće na visokoj razini o uspješnosti proračuna EU-a. S obzirom na to da 
se to izvješće objavljuje krajem lipnja godine n + 1, Sud ga u prošlosti nije mogao 
obuhvatiti svojim godišnjim izvješćem, koje se obično objavljuje početkom listopada. 

0.3. Ovo je izvješće podijeljeno na sedam poglavlja: 

o U poglavlju 1. obrađuje se važan aspekt okvira uspješnosti proračuna EU-a: 
Komisijino izvješćivanje na visokoj razini u godišnjem izvješću o upravljanju 
proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti i u programskim izvještajima. Sud je 
ispitao je li Komisija uspostavila pouzdan proces za izradu tih izvješća i pruža li se 
njima jasan, sveobuhvatan i uravnotežen pregled uspješnosti programa potrošnje 
EU-a. Kako bi dobio odgovore na ta pitanja, Sud je analizirao relevantna izvješća i 
interne postupke Komisije te obavio razgovore s njezinim osobljem. 

o U poglavljima 2. – 6. Sud redom ispituje rezultate koji su ostvareni provedbom 
programa EU-a u okviru naslova 1.a, 1.b, 2., 3. i 4. višegodišnjeg financijskog 
okvira za razdoblje 2014. – 2020. Cilj Suda bio je utvrditi koliko je relevantnih 
informacija o uspješnosti dostupno i na temelju tih informacija procijeniti koliko 
su programi potrošnje EU-a u stvarnosti bili uspješni. Od 58 programa potrošnje 
Sud je odabrao njih devet, kojima su obuhvaćene otprilike tri četvrtine svih 
plaćanja izvršenih do kraja 2019. u odnosu na obveze preuzete u okviru 
višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020. Sud je svoju procjenu 
utemeljio na Komisijinim informacijama o uspješnosti (uključujući godišnje 
izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti, pokazatelje 
uspješnosti i evaluacije) i, u relevantnim slučajevima, na nedavnim nalazima 
vlastitih revizija i pregleda. Sud je provjerio jesu li Komisijine informacije o 
uspješnosti vjerodostojne i jesu li u skladu s njegovim nalazima, ali nije obavio 
reviziju njihove pouzdanosti. Za potrebe analize pokazatelja uspješnosti Sud je te 
pokazatelje razvrstao u pokazatelje uloženih resursa, ostvarenja, rezultata i 
učinka. Sud je ujedno procijenio je li ostvaren zadovoljavajući napredak u njihovu 
pogledu, tj. je li vjerojatno da će se dosegnuti povezane ciljne vrijednosti. Sud je 
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uspješnost procijenio i na temelju uzorka transakcija obuhvaćenih revizijom koju 
je proveo u svrhu davanja izjave o jamstvu. 

o U poglavlju 7. iznose se rezultati praćenja provedbe revizijskih preporuka koje je 
Sud iznio u tematskim izvješćima objavljenima 2016. godine. 

0.4. Sud objašnjava pristup i metodologiju koje je primijenio pri izradi ovog izvješća 
u Dodatku. 

0.5. Sud nastoji iznijeti svoja opažanja jasno i sažeto. Nije uvijek moguće izbjeći 
uporabu pojmova karakterističnih za EU, njegove politike i proračun ili 
računovodstvenu i revizorsku struku. Sud je na svojim internetskim stranicama objavio 
pojmovnik1 s definicijama i objašnjenjima većine karakterističnih pojmova. Pojmovi 
definirani u pojmovniku označeni su kurzivom na mjestu na kojem se prvi put 
pojavljuju u svakom od poglavlja. 

0.6. Sud zahvaljuje Komisiji na izvrsnoj suradnji u pripremi ovog izvješća. U ovom su 
izvješću također prikazani odgovori Komisije na opažanja Suda. 

  

                                                      
1     https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY-AR_2019/GLOSSARY-

AR_2019_HR.pdf 
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kontekst i vanjski čimbenici 1.31. – 1.32. 
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Posebni ciljevi tek su djelomično obuhvaćeni novim procjenama 
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Uvod 
1.1. Europska unija (EU) provodi svoje politike kombinacijom programa potrošnje
(kao što su Kohezijski fond ili Obzor 2020.), koji se financiraju ili sufinanciraju iz 
proračuna EU-a, i nefinancijskih instrumenata politike (uglavnom propisa). 

1.2. Trenutačni višegodišnji financijski okvir (VFO) odnosi se na sedmogodišnje
razdoblje (2014. – 2020.) te je njime predviđena potrošnja 1 092 milijarde eura. 
Trenutačni VFO sastoji se od pet operativnih naslova i 58 programa potrošnje, kako je 
prikazano u tablici 1.1. Svaki od tih programa ima niz ciljeva utvrđenih 
zakonodavstvom. 

Tablica 1.1. – VFO za razdoblje 2014. – 2020. 

Naslov VFO-a 

Gornja granica za 
razdoblje 

2014. – 2020. (u 
milijardama eura) 

Broj programa 

1.a – Konkurentnost 142,1 23 

1.b – Kohezija 371,4 4 

2. – Prirodni resursi 420,0 5 

3. – Sigurnost i građanstvo 17,7 11 

4. – Globalna Europa 66,3 15 

Administracija i posebni 
instrumenti 74,7 — 

SVEUKUPNO 1 092,2 58 

Izvor: Sud, na temelju podataka Komisije. 
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1.3. Na slici 1.1. prikazana su Komisijina izvješća na visokoj razini kojima je
obuhvaćeno pitanje uspješnosti: 

o Godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti (AMPR)
glavno je izvješće Komisije o uspješnosti proračuna EU-a. Ono čini dio integriranog
paketa Komisije o financijskom izvješćivanju i izvješćivanju o odgovornosti1 te se
njime daje ključan doprinos godišnjem postupku davanja razrješnice. Temelji se na
godišnjim izvješćima o radu glavnih direktora Komisijinih glavnih uprava (GU) i
drugih dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja. Sastoji se od dva odjeljka:

o U odjeljku 1. – „Uspješnost i rezultati” procjenjuje se napredak u postizanju
ciljeva politika, uzimajući u obzir pokazatelje uspješnosti2.

o U odjeljku 2. – „Unutarnja kontrola i financijsko upravljanje” izvješćuje se o
Komisijinim postignućima u pogledu upravljanja proračunom EU-a i njegove
zaštite.

o U programskim izvještajima prikazuje se napredak u postizanju ciljeva svakog
programa potrošnje na temelju skupa pokazatelja i popratnih informacija o
provedbi programa. Ti izvještaji imaju ključnu ulogu u postupku donošenja
proračuna. Komisija ih mora3 priložiti nacrtu proračuna kako bi opravdala razinu
odobrenih sredstava koju traži. Programski izvještaji sadržavaju više od
1 000 pokazatelja.

o Godišnja izvješća o radu izvješća su o upravljanju koja kolegiju povjerenika
podnose glavni direktori Komisijinih glavnih uprava (i drugi dužnosnici za
ovjeravanje na osnovi delegiranja). Njihova je glavna svrha iznijeti informacije o
uspješnosti predmetne glavne uprave (a ne programa kojima ta glavna uprava
upravlja). U godišnjim izvješćima o radu iznose se i financijske informacije i
informacije o upravljanju, uključujući izjavu o jamstvu koju potpisuje svaki
pojedinačni glavni direktor i u kojoj se navodi da se uspostavljenim postupcima
kontrole pružaju potrebna jamstva o zakonitosti i pravilnosti rashoda te jamstva

1 Članak 247. Financijske uredbe. Integrirani paket o financijskom izvješćivanju i izvješćivanju 
o odgovornosti sadržava i: konsolidiranu računovodstvenu dokumentaciju, dugoročnu
prognozu budućih priljeva i odljeva za sljedećih pet godina, godišnje izvješće o unutarnjoj
reviziji i izvješće o mjerama poduzetima na temelju razrješnice.

2 Članak 318. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i članak 247. stavak 1. točka (e) 
Financijske uredbe 

3 Članak 41. stavak 1. i stavak 3. točka (h) Financijske uredbe. 
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da su resursi upotrijebljeni u predviđenu svrhu i u skladu s načelom dobrog 
financijskog upravljanja. 

o Opće izvješće o aktivnostima Europske unije ne odnosi se samo na proračun EU-a
i obuhvaća šire politike EU-a svrstane u tematska poglavlja koja odgovaraju deset
prioriteta Junckerove Komisije (2014. – 2019.).

Slika 1.1. – Komisijina ključna izvješća o uspješnosti

Izvor: Sud. 

1.4. Ovo poglavlje odnosi se na dva glavna izvješća koja su izravno povezana s
uspješnošću proračuna Unije i njezinih programa potrošnje: godišnje izvješće o 
upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti (odjeljak 1.) i programske 
izvještaje. Sud je ispitao uzorak od devet programa potrošnje, koji zajedno čine 74 % 
plaćanja izvršenih do kraja 2019. u okviru pet operativnih naslova aktualnog VFO-a. 
Metodologija koju je Sud primjenjivao prikazana je u Dodatku. U Prilogu 1.1. prikazani 
su rezultati praćenja provedbe preporuka koje je Sud iznio u 3. poglavlju godišnjeg 
izvješća za 2016. godinu. 

Godišnje izvješće o upravljanju proračunom 
EU-a i o njegovoj uspješnosti

ASPEKTI 
USPJEŠNOSTI

Uspješnost 
Komisije kao 

voditelja programa 
EU-a

Programi 
potrošnje

Rezultati/učinci ostvareni mjerama EU-a

Propisi i drugi 
nefinancijski 
instrumenti 

politike 

Komisijina 
ključna 

godišnja 
izvješća o 

uspješnosti

Opće izvješće o aktivnostima Europske unije

Programski izvještaji

51 godišnje izvješće o 
radu 

(uključujući 33 izvješća GU-ova Komisije)

Izvješća 
obuhvaćena 

ovim 
poglavljem

Godišnje izvješće o 
upravljanju proračunom 

EU-a i njegovoj uspješnosti
odjeljak 1.

Uspješnost i rezultati

Prilog 1. godišnjem izvješću 
o upravljanju proračunom 
EU-a i njegovoj uspješnosti

Pregled uspješnosti 
programa

Godišnje izvješće o 
upravljanju proračunom 

EU-a i njegovoj 
uspješnosti
odjeljak 2.

Unutarnja kontrola i 
financijsko upravljanje
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Proces izrade izvješća o uspješnosti na 
visokoj razini 

Kontinuirana poboljšanja u sustavu izvješćivanja o uspješnosti 

1.5. Na slici 1.2. prikazano je kako se Komisijino izvješćivanje o uspješnosti iz niza
nepovezanih izvješća razvilo u usklađeniji paket izvješća. Tom pozitivnom promjenom 
nisu u potpunosti uzeta u obzir prethodna opažanja Suda4 u pogledu pristupa 
informacijama o uspješnosti. 

Slika 1.2. – Kronološki pregled Komisijina izvješćivanja o uspješnosti

Izvor: Sud. 

1.6. U postupak izrade nacrta proračuna za 2019. uvedena je jedna novost: pregled
uspješnosti programa, u kojem Komisija daje sažeti prikaz programskih izvještaja. U 
tom se dokumentu sažeto prikazuje svaki program potrošnje na temelju odabranih 
pokazatelja iz programskih izvještaja. 

4 Vidjeti odlomak 3.73. točku 6. godišnjeg izvješća Suda za 2016. 

VFO za razdoblje 2014. – 2020.
Financijska godina 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.2011. 2012.2010. 2020.2009.2008.2007.

Izvješće o ocjeni financija 
Unije na temelju ostvarenih 

rezultata
Objavljuje se u lipnju n+ 1

Sažeti prikaz Komisijinih postignuća u pogledu 
upravljanja 

= sažetak godišnjih izvješća o radu
Objavljuje se u lipnju n+ 1

Godišnje izvješće o 
upravljanju 

proračunom EU-a i o 
njegovoj uspješnosti
Objavljuje se u lipnju 

n+ 1

Godišnje 
izvješće o 

upravljanju 
proračunom 

EU-a i o 
njegovoj 

uspješnosti s 
pregledom 
uspješnosti 
programa 
u prilogu 

(lipanj 2020.)

Godina na koju se 
odnosi nacrt proračuna

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.2013. 2014.2012. 2022.2011.2010.2009.

Postupak donošenja 
proračuna

Postupak davanja 
razrješnice

VFO za razdoblje 2014. – 2020.

Izjave o aktivnostima Programski izvještaji za nacrt proračuna
Objavljuje se u lipnju n- 1

Pregled 
uspješnosti 
programa
(izvadak iz 

programskog 
izvještaja)
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1.7. Ovogodišnja izvješća (objavljena 2020.) donijela su tri važna poboljšanja:

o pregled uspješnosti programa postao je prilog godišnjem izvješću o upravljanju
proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti, čime je stvorena poveznica između
donošenja proračuna i postupaka davanja razrješnice. Proračunsko tijelo sada pri
procjeni izvršenja proračuna može preispitati pokazatelje iz programskih izvještaja
koji su uključeni u pregled uspješnosti programa nakon što je te iste pokazatelje
upotrijebilo dvije godine ranije pri donošenju odluke o odobrenju proračuna;

o i programski izvještaji i pregledi uspješnosti programa sada sadržavaju odjeljke u
kojima Komisija nastoji iznijeti izričitu procjenu uspješnosti svakog programa.

o Iako se programski izvještaji uz nacrt proračuna za 2021. već odnose na sljedeće
razdoblje VFO-a (2021. – 2027.), u njima se prikazuju pokazatelji i izvješća o
uspješnosti programa u okviru VFO-a za razdoblje 2014. – 2020. To nije bio slučaj
na kraju prijašnjeg razdoblja (2007. – 2013.): programskim izvještajima uz nacrt
proračuna za 2014., koji su objavljeni 2013., nije obuhvaćena uspješnost
programa iz razdoblja 2007. – 2013. Takva je promjena korisna jer, kako je
prikazano na slici 1.3., programima se i dalje ostvaruju rezultati još dugo vremena
nakon završetka razdoblja VFO-a u kojem su se počeli provoditi.

Slika 1.3. – Programima potrošnje ostvaruju se rezultati i nakon 
završetka relevantnog razdoblja VFO-a

Izvor: Sud. 

2033. 2034.2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

VFO za razdoblje 2014. – 2020.
2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027.

VFO za razdoblje 2021. – 2027.
2028. 2029. 2030. 2031. 2032.

VFO za razdoblje 2028. – 2034.

Na dijagramu se prikazuje koliko je otprilike proteklo vremena od početka trošenja sredstava na program i 
početka ostvarenja rezultata programa. Stvarna kronologija potrošnje i ostvarenja rezultata razlikuju se među 
programima i razdobljima VFO-a.
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Komisija je uspostavila dobre postupke za izradu izvješća o 
uspješnosti na visokoj razini 

1.8. Izrada godišnjeg izvješća o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti i
programskih izvještaja odvija se u skladu s dobro definiranim postupcima koji se 
ažuriraju svake godine i u njoj sudjeluju dvije „središnje službe” Komisije (Glavno 
tajništvo i Glavna uprava za proračun (GU BUDG)), različite glavne uprave odgovorne za 
upravljanje programima potrošnje i kolegij povjerenika. U tablici 1.2. prikazane su 
uloge različitih dionika. 

Tablica 1.2. – Komisijino izvješćivanje o uspješnosti na visokoj razini 
temelji se na dobro definiranim postupcima 

Izvješće o 
uspješnosti 

Središnje službe 
(GU BUDG / Glavno tajništvo) GU-ovi Kolegij 

Godišnje 
izvješće o 
upravljanju 
proračunom 
EU-a i 
njegovoj 
uspješnosti 

o nacrt izvješća

o slijede strateške smjernice
korporativnog upravnog
odbora

o savjetuju se s nadležnim
glavnim upravama

o u svojim
programskim
izvještajima i
godišnjim
izvješćima o radu
navode glavne
probleme/poruke
koji se trebaju
uključiti u
godišnje izvješće
o upravljanju
proračunom EU-a
i njegovoj
uspješnosti

o pružaju povratne
informacije o
nacrtima

o jamči
dosljednost
političkih
poruka

o usvaja
izvješće

Pregled 
uspješnosti 
programa 
(prilog 
godišnjem 
izvješću o 
upravljanju 
proračunom 
EU-a i 

o nacrt izvješća

o odabiru koji će se pokazatelji
iz programskih izvještaja
uključiti u izvješće

o utvrđuju metodologiju za
izračun napretka u
dostizanju ciljnih vrijednosti

o u svojim
programskim
izvještajima i
godišnjim
izvješćima o radu
navode glavne
probleme/poruke
koji se trebaju
uključiti u
pregled

o jamči
dosljednost
političkih
poruka

o usvaja
izvješće (u
okviru
godišnjeg
izvješća o
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Izvješće o 
uspješnosti 

Središnje službe 
(GU BUDG / Glavno tajništvo) GU-ovi Kolegij 

njegovoj 
uspješnosti) 

o savjetuju se s nadležnim
glavnim upravama

uspješnosti 
programa 

o pružaju povratne
informacije o
nacrtima

upravljanju 
proračunom 
EU-a i 
njegovoj 
uspješnosti) 

Programski 
izvještaji 

o izdaju
predloške/upute/smjernice
(„okružnica o proračunu”) i
pružaju osposobljavanje

o pregledavaju nacrte i šalju
povratne informacije
nadležnim glavnim
upravama

o prikupljaju
podatke za
pokazatelje

o nacrt

o usvaja
izvješće
(kao dio
prijedloga
nacrta
proračuna)

Godišnje 
izvješće o 
radu 

o izdavanje
predložaka/uputa/smjernica

o pregledavaju nacrte i šalju
povratne informacije
nadležnim glavnim
upravama

o organiziraju stručne preglede

o nacrt izvješća

o odobravaju
izvješće (glavni
direktori)

o odlučuje o
daljnjem
postupanju

Izvor: Sud. 

1.9. Temeljni zahtjevi u pogledu izvješća o uspješnosti koje Komisija treba podnositi
utvrđeni su UFEU-om, Financijskom uredbom i drugim zakonodavstvom. Nadalje, 
smjernicama za bolju regulativu5 utvrđeni su standardi za dva ključna elementa 
programskih izvještaja i godišnjeg izvješća o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj 
uspješnosti: informacije prikupljene praćenjem (uključujući pokazatelje uspješnosti) i 
evaluacije (učinka mjera u okviru relevantnih politika). 

1.10. Središnje službe Komisije svake godine pretaču te zahtjeve u detaljne upute,
smjernice i predloške kojima se obuhvaćaju pitanja kao što su: 

o promjene u sadržaju i strukturi izvješća;

5 Smjernice za bolju regulativu, SWD(2017) 350. 
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o upotreba izvora informacija o uspješnosti, uključujući pokazatelje uspješnosti,
evaluacije i izvješća Suda;

o mehanizmi za pregled koji provode središnje službe i stručni pregled koji obavljaju
druge glavne uprave kako bi se zajamčila kvaliteta i usklađenost;

o ključne etape, s jasnim rokovima, kako bi se zajamčila pravovremena objava.

1.11. Središnje službe ne izdaju upute za godišnje izvješće o upravljanju
proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti (uključujući pregled uspješnosti programa) jer 
su izravno odgovorne za njegovu izradu. Međutim, dobivaju smjernice od 
korporativnog upravnog odbora Komisije. 

1.12. Središnje službe također odabiru pokazatelje iz programskih izvještaja koji će
se uključiti u godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti (u 
priloženom pregledu uspješnosti programa). Sud je za devet programa potrošnje koje 
je ispitao utvrdio da odabrani pokazatelji u pregledu uspješnosti programa obično daju 
povoljniju sliku od cijelog skupa pokazatelja obuhvaćenih programskim izvještajima. 
Kao što je prikazano u tablici 1.3., Sud je procijenio da je u pogledu 68 % pokazatelja u 
pregledu uspješnosti programa ostvaren zadovoljavajući napredak u usporedbi s 44 % 
pokazatelja u programskim izvještajima. Osim toga, kad je riječ o pokazateljima 
odabranima za pregled uspješnosti programa, prosječan napredak u dostizanju ciljne 
vrijednosti utvrđen je u pogledu njih 64 %, dok je isto za usporedbu utvrđeno za 46 % 
svih pokazatelja u programskim izvještajima. 

Tablica 1.3. – Pokazatelji odabrani za pregled uspješnosti programa daju 
povoljniju sliku od onih u programskim izvještajima 

Pokazatelji u 
programskim izvještajima 

Pokazatelji odabrani za 
pregled uspješnosti 

programa 

Svi pokazatelji 258 71 

Pokazatelji u pogledu 
kojih je ostvaren 
zadovoljavajući napredak 

114 (44 %) 48 (68 %) 

Prosječni napredak u 
dostizanju ciljne 
vrijednosti 

46 % 64 % 

Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. i godišnjeg izvješća o 
upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti za 2019. (Prilog 1.: pregled uspješnosti programa, 
str. 73. – 215.) 
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Komisija u potpunosti ne kontrolira ili ne jamči pouzdanost 
informacija o uspješnosti 

1.13. Godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti te
programski izvještaji temelje se na podatcima prikupljenima praćenjem i evaluacijama 
programa. 

Podatci koje su države članice prikupile praćenjem nisu u potpunosti 
pouzdani, ali Komisija poduzima mjere za ublažavanje rizika 

1.14. Većina podataka prikupljenih praćenjem koji se upotrebljavaju za mjerenje
pokazatelja uspješnosti potječe iz izvješća država članica ili iz podataka koje je sastavio 
GU nadležan za određeni program. Neke podatke sastavlja Eurostat ili međunarodne 
organizacije. 

1.15. Pri usporedbi programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2020. i onih za
nacrt proračuna za 2021. Sud je utvrdio da su za jednu trećinu svih pokazatelja iz 
uzorka podatci iz prošlogodišnjih izvješća ove godine izmijenjeni (vidjeti tablicu 1.4.). 
Trećina tih usklađivanja prekoračila je 50 % vrijednosti koja je izvorno prijavljena. 
Usklađivanja na višu vrijednost bila su dvostruko češća od onih na nižu. Takva učestala 
usklađivanja, neovisno o tome je li razlog ispravljanje pogrešaka u ulaznim podatcima 
ili dostupnost ažuriranih, preciznijih podataka, znače da s prijavljenim vrijednostima 
treba postupati uz određeni oprez. 
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Tablica 1.4. – Za trećinu pokazatelja bio je potreban ispravak prijavljenih 
podataka 

Slučajevi usklađivanja na nižu 
vrijednost za 

Slučajevi usklađivanja na višu vrijednost 
za 

više od 
50 % 10 – 50 % 1 – 10 % 1 – 10 % 10 – 50 % više od 50 % 

3 % 5 % 4 % 7 % 5 % 8 % 

Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2020. i programskih izvještaja za 
nacrt proračuna za 2021. 

1.16. Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj (GU AGRI) i Glavna uprava za
regionalnu i urbanu politiku (GU REGIO) ublažile su rizik od nepouzdanih podataka. 
Obje glavne uprave prikupile su podatke za većinu svojih pokazatelja od država članica. 
Sud je utvrdio da su i GU AGRI i GU REGIO obavili automatizirane provjere kvalitete 
podataka koje su primili od država članica. Tim su provjerama obuhvaćeni aspekti kao 
što su cjelovitost, vjerodostojnost i dosljednost podataka. Rješavanje utvrđenih 
problema pratilo se u suradnji s relevantnim institucijama u predmetnim državama 
članicama. 

1.17. Osim toga, GU REGIO proveo je niz tematskih revizija u državama članicama,
pri čemu je naglasak stavio na pouzdanost podataka o uspješnosti (vidjeti okvir 1.1.). 
Te su revizije povezane s jednokratnim izdvajanjem sredstava za „pričuvu za 
uspješnost” u području kohezije 2019. Riječ je o dodjeli proračunskih sredstava za 
prioritete u vezi s kojim su dostignute ključne etape (vidjeti i odlomak 3.23.). Njihova je 
svrha bila ublažiti rizik od prijavljivanja netočnih ili preuveličanih ostvarenja i rezultata, 
što je moglo dovesti do neopravdane dodjele sredstava za pričuvu za uspješnost. 
GU AGRI nije proveo usporedive revizije. 
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Okvir 1.1. 

Primjeri problema u vezi s pouzdanošću podataka koje je GU REGIO 
utvrdio revizijama u državama članicama 

Kad je riječ o stavljanju na raspolaganje pričuve za uspješnost, GU REGIO obavio je 
26 povezanih revizija u 14 država članica. U osam slučajeva6 utvrđeni su značajni 
nedostatci, kao što su: 

o ručno objedinjavanje podataka (umjesto automatskog) i nepostojanje jasnih 
postupaka za objedinjavanje i potvrđivanje valjanosti podataka o 
pokazateljima, što je dovelo do pogrešaka; 

o nepostojanje revizijskog traga; 

o nepodudarnosti između podataka o uspješnosti u IT sustavima i izvora tih 
podataka; 

o nedovoljne upute korisnicima; 

o izostanak ili nedovoljna provedba provjera u pogledu upravljanja. 

Revizijama su istaknuti i dobri primjeri iz prakse, kao što su: 

o razvoj platforme za elektroničku razmjenu informacija između korisnika 
potpore i programskih tijela u različitim regijama i u vezi s raznim fondovima; 

o osnivanje posebnog tima za praćenje i evaluaciju, čime se upravljačkom tijelu 
omogućuje stjecanje i zadržavanje stručnog znanja. 

1.18. Za reviziju glavnih uprava zadužena je Služba Komisije za unutarnju reviziju. 
To je dovelo do poboljšanja pouzdanosti podataka o uspješnosti: 

o Tijekom revizije izrade sustava za mjerenje uspješnosti GU-a AGRI iz 2016. Služba 
Komisije za unutarnju reviziju utvrdila je znatne nedostatke u postavljanju ciljeva, 
upotrijebljenim pokazateljima i prikupljanju podataka. Zaključila je da bi ti 
nedostatci mogli onemogućiti GU-u AGRI da na odgovarajući način prati 
uspješnost ZPP-a za razdoblje 2014. – 2020., provodi njezinu evaluaciju i izvješćuje 

                                                      
6 Izvor: „Reliability of performance indicators – feedback from European Commission audits”, 

sastanak evaluacijske mreže, Bruxelles, REGIO C.3 (Revizija II.), 20. lipnja 2018. 
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o njoj7. Od tada je GU AGRI, prema informacijama Službe Komisije za unutarnju 
reviziju, poboljšao8 prikupljanje podataka i njihovu dostupnost davanjem 
smjernica9 i objavljivanjem više podataka o pokazateljima10. 

o Služba Komisije za unutarnju reviziju obavila je 2019. reviziju praćenja uspješnosti 
koje su proveli GU REGIO, Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i 
uključivanje (GU EMPL) te Glavna prava za pomorstvo i ribarstvo (GU MARE)11. U 
slučaju GU-a REGIO i GU-a MARE utvrdila je nedostatke u pouzdanosti podataka o 
uspješnosti. Služba Komisije za unutarnju reviziju preporučila je GU-u REGIO da 
pruža jasne upute revizijskim tijelima i da donese zaključak o razini jamstva u 
pogledu pouzdanosti podataka o uspješnosti utvrđenog na temelju njihova rada12. 
Kao odgovor na to, GU REGIO i GU EMPL pripremili su zajednički akcijski plan čija 
je provedba trenutačno u tijeku. GU REGIO naveo je u svojem godišnjem izvješću 
o radu za 2019. da ima razumno jamstvo o pouzdanosti podataka o uspješnosti za 
većinu programa (njih 71 %), ali da postoje područja koja nisu obuhvaćena 
jamstvom zbog nedostatnih revizijskih aktivnosti (26 % programa) te da i dalje 
postoje određeni ozbiljni nedostatci (2 %)13. 

                                                      
7 „Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću: Godišnje izvješće Komisije tijelu koje 

daje razrješnicu u vezi s unutarnjim revizijama provedenima 2016. (članak 99. stavak 5. 
Financijske uredbe) {COM(2017) 497}, str. 8. 

8 Radni dokument službi Komisije: „Annual report to the Discharge Authority on internal 
audits carried out in 2019” priložen dokumentu „Izvješće Komisije Europskom parlamentu, 
Vijeću i Revizorskom sudu: Godišnje izvješće tijelu nadležnom za davanje razrješnice o 
unutarnjim revizijama provedenima 2019. {COM(2020) 268 final} str. 57. 

9 Npr. smjernice „Assessment of RDP Results: How to Prepare for Reporting on Evaluation in 
2017”, 2016. 

10 https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html 

11 Vidjeti godišnje izvješće o radu GU-a REGIO za 2019., str. 46. 

12 Radni dokument službi Komisije: „Annual report to the Discharge Authority on internal 
audits carried out in 2019” priložen dokumentu „Izvješće Komisije Europskom parlamentu, 
Vijeću i Revizorskom sudu: Godišnje izvješće tijelu nadležnom za davanje razrješnice o 
unutarnjim revizijama provedenima 2019. {COM(2020) 268 final}, str. 8. 

13 Vidjeti godišnje izvješće o radu GU-a REGIO za 2019., str. 39. 
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Odbor za regulatorni nadzor daje nepovoljno mišljenje o 40 % evaluacija 
koje ispita 

1.19. Evaluacija je alat za procjenu učinka mjera u okviru određene politike te se 
obavlja, među ostalim, za programe potrošnje. Financijskom uredbom14 propisane su 
ex ante i retrospektivne evaluacije za sve „program[e] i aktivnosti koji za sobom 
povlače znatnu potrošnju”. U zakonodavstvu kojim se uspostavljaju pojedinačni 
programi potrošnje obično se navode vrsta i rokovi propisanih evaluacija, što u nekim 
slučajevima uključuje evaluaciju sredinom provedbenog razdoblja koja se obavlja 
nekoliko godina nakon pokretanja programa. 

1.20. Evaluacije provode glavne uprave nadležne za određeni program i objavljuju 
se kao radni dokumenti službi Komisije. Obično su popraćene studijama naručenima od 
vanjskih stručnjaka koje se objavljuju zajedno s evaluacijama. Komisija definira opis 
poslova za takve studije u skladu sa smjernicama za bolju regulativu. Tim su 
smjernicama utvrđeni ključni pojmovi i načela, kao što je zahtjev da se evaluacije 
temelje na dokazima, kao i pet kriterija koji se moraju primjenjivati pri obavljanju svake 
evaluacije: 

o Koliko je predmetna mjera EU-a djelotvorna? 

o Koliko je predmetna mjera EU-a učinkovita? 

o Koliko je predmetna mjera EU-a relevantna? 

o Koliko je predmetna mjera EU-a usklađena na internoj razini i s drugim mjerama 
(EU-a)? 

o Koja je dodana vrijednost predmetne mjere? 

                                                      
14 Članak 34. Financijske uredbe. 
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1.21. Komisijin odbor za regulatorni nadzor, koji se sastoji od četiri viša dužnosnika 
Komisije (uključujući predsjedatelja odbora) i triju vanjskih imenovanih osoba, 
provjerava kvalitetu nacrta evaluacija. Odbor za nadzor regulative pregledao je 
otprilike jednu petinu svih izrađenih evaluacija15 i za oko 40 % tih evaluacija prvotno je 
izrazio nepovoljno mišljenje. Prema vlastitoj procjeni Odbora za nadzor regulative16, 
iako njegov nadzor često dovodi do poboljšanja u načinu iznošenja evaluacija ili 
valjanosti iznesenih zaključaka, on se često provodi prekasno da se isprave nedostatci u 
izradi ili metodologiji koji mogu utjecati na procjenu djelotvornosti, učinkovitosti, 
usklađenosti i relevantnosti politika i programa EU-a, kao i dodane vrijednosti EU-a 
koja se njima ostvaruje. 

Komisija ne navodi na jasni način koliko su pouzdane informacije o 
uspješnosti iznesene u godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-
a i njegovoj uspješnosti te programskim izvještajima 

1.22. Komisija ne navodi na jasan način kolika je pouzdanost podataka sadržanih u 
godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti te 
programskim izvještajima (vidjeti i odlomak 3.73. točku 5. godišnjeg izvješća Suda 
za 2016.). U razrješnici za 2018.17 Europski parlament izrazio je žaljenje zbog toga, 
naglasivši da „Kolegij povjerenika […] preuzima ukupnu političku odgovornost za 
financijsko upravljanje proračunom Unije, ali ne i za informacije o uspješnosti i 
rezultatima”. 

                                                      
15 Sud, pregled br. 2/2020 „Izrada zakonodavstva u Europskoj uniji nakon gotovo 20 godina 

primjene pristupa bolje regulative”. 

16 Odbor za regulatorni nadzor, godišnje izvješće za 2019. 

17 Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio 
odluka o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 
2018., dio III. – Komisija i izvršne agencije (2019/2055(DEC)). 
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1.23. U godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti 
ne spominje se pouzdanost podataka u vezi s posebnim pokazateljima. Komisija u 
programske izvještaje povremeno uključi izjavu o odricanju od odgovornosti u pogledu 
pouzdanosti ili kvalitete pojedinačnih pokazatelja. Takve su izjave o odricanju od 
odgovornosti objavljene za šest od ukupno 258 pokazatelja koje je Sud pregledao. Za 
razliku od godišnjih izvješća o radu (vidjeti okvir 1.2.), u relevantnim uputama ne 
navodi se da se takve izjave o odricanju od odgovornosti moraju uključiti u programske 
izvještaje. Stoga ne postoji jamstvo da su njima obuhvaćeni svi pokazatelji upitne 
pouzdanosti ili kvalitete. 

Okvir 1.2. 

Jamstvo koje se daje u godišnjim izvješćima o radu 

Godišnja izvješća o radu sadržavaju izjavu o jamstvu koju je potpisao relevantni 
glavni direktor koji izjavljuje da se u izvješću pruža pouzdan, potpun i točan 
pregled stanja u GU-u/izvršnoj agenciji18. Prije potpisivanja izjave o jamstvu od 
glavnog direktora očekuje se da procijeni ispunjavaju li podatci iskorišteni za 
pokazatelje sljedeće kriterije19: 

— potječu iz međunarodno priznatog izvora; 

— na njih se primjenjuje dobro uspostavljen i dokumentiran proces 
kontrole kvalitete podataka; 

— ponovljivi su (tj. nisu proizvoljni). 

Ako se određeni pokazatelj smatra nepouzdanim, relevantni GU trebao bi pojasniti 
o kakvim je nedostatcima riječ i odlučiti o daljnjim mjerama, primjerice da se o 
tom nepouzdanom pokazatelju više ne izvješćuje; da se o njemu izvješćuje, ali uz 
izjavu o odricanju od odgovornosti; ili da se uvede postupak kontrole kvalitete 
podataka. 

                                                      
18 Predložak godišnjeg izvješća o radu za 2019., bilješka 28., str. 39. 

19 Predložak za priloge godišnjem izvješću o radu za 2019., Prilog 12. – Tablice s podatcima o 
uspješnosti, str. 22. – 23. 

26



Kvaliteta izvješća o uspješnosti na 
visokoj razini 

Unatoč napretku neki su pokazatelji uspješnosti i dalje upitne 
kvalitete 

1.24. Općenito gledajući, pokazatelji uspješnosti zbog ograničenja koja proizlaze iz
same njihove naravi mogu pružiti tek nepotpunu sliku uspješnosti programa. Postoje 
određeni aspekti uspješnosti programa koji se ne mjere pokazateljima, ili barem ne na 
zadovoljavajući način. S druge strane, neki pokazatelji nisu relevantni za procjenu 
uspješnosti (vidjeti primjere u odlomcima 4.20. i 4.21.) jer nisu povezani s ciljevima 
programa ili na njih ne utječu mjere koje se provode u okviru programa (vidjeti 
sliku 1.4.). 

Slika 1.4. – Pokazatelji ne mogu pružiti potpunu sliku uspješnosti 

Izvor: Sud. 

1.25. Sud je, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2019., ispitao
kvalitetu pokazatelja uspješnosti u svojem godišnjem izvješću za 2018.20 te je istaknuo 
niz problema. Sud je, među ostalim, preporučio poboljšanja kvalitete pokazatelja 
uspješnosti (preporuke 3.1., 3.2., 3.3. i 3.4.21). Analiza programskih izvještaja za nacrte 
proračuna za 2020. i 2021. koju je proveo Sud pokazala je da je ostvaren određen 
napredak, ali da i dalje postoje određeni izazovi: 

20 Vidjeti odlomke 3.21. – 3.35. i 3.80. – 3.83. godišnjeg izvješća Suda za 2018. 

21 Vidjeti odlomak 3.85. godišnjeg izvješća Suda za 2018. 

Pokazatelji uspješnosti

Uspješnost programa
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o Ravnoteža između različitih vrsta pokazatelja: Oko 60 % svih pokazatelja u
uzorku Suda čine pokazatelji uloženih resursa i ostvarenja. Preostale pokazatelje
čine pokazatelji rezultata i učinka. Budući da su pokazatelji utvrđeni za cijelo
razdoblje VFO-a, Sud u ovom izvješću ne može ocjenjivati eventualni napredak.
Pokazatelji rezultata posebno su korisni za kontinuiranu procjenu uspješnosti
programa jer mogu premostiti jaz između neposrednih ostvarenja programa i
očekivanih dugoročnih učinaka.

o Dostupnost novijih podataka: Podatci za otprilike jednu četvrtinu pokazatelja u
programskim izvještajima za nacrt proračuna za 2019. bili su iz 2015. ili ranijih
godina, ili pak nisu bili dostupni. U programskim izvještajima za nacrte proračuna
za 2020. i 2021. stanje se znatno poboljšalo. Iz tablice 1.5. vidljivo je da se ukupni
udio pokazatelja za koje postoje stari podatci ili za koje nisu dostupni nikakvi
podatci u posljednje dvije godine smanjio za 18 postotnih bodova.

Tablica 1.5. – Manji broj pokazatelja za koje postoje stari podatci ili za 
koje nisu dostupni nikakvi podatci 

Programski izvještaji za nacrt 
proračuna 

2019. 2020. 2021. 

objavljeno 

2018. 2019. 2020. 

Udio pokazatelja za koje su najnoviji dostupni 
podatci stari barem tri godine 10 % 8 % 6 % 

Udio pokazatelja za koje nisu dostupni nikakvi 
podatci 15 % 4 % 1 % 

UKUPNO 25 % 12 % 7 % 

Izvor: Sud. 

o Izračun napretka u dostizanju ciljne vrijednosti programa: Sud je u svojem
godišnjem izvješću za 2018. utvrdio da za više od 40 % pokazatelja iz uzorka Suda
nije bilo moguće izračunati napredak u dostizanju ciljne vrijednosti zbog
nedostatka kvantificiranih polaznih vrijednosti, ciljnih vrijednosti ili podataka o
tome što je postignuto. U dvama naknadnim programskim izvještajima (za nacrte
proračuna za 2020. i 2021.) vidljiva su postupna poboljšanja u pogledu cjelovitosti
podataka. Udio pokazatelja za koje nije moguće izračunati napredak u dostizanju
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ciljne vrijednosti smanjio se za 16 postotnih bodova. Međutim, taj udio i dalje je 
znatan i iznosi 26 %. 

o Postavljanje ciljnih vrijednosti: Sud je u svojem godišnjem izvješću za 2018.
utvrdio da su za 14 % pokazatelja iz uzorka Suda postavljene neambiciozne ciljne
vrijednosti. Sud je za potrebe ovog izvješća ispitao način na koji su ciljne
vrijednosti postavljene i na koji su se ažurirale. Utvrdio je četiri glavne vrste
postupaka za postavljanje ciljnih vrijednosti, s različitim stupnjevima
transparentnosti (vidjeti tablicu 1.6.). Sud je također utvrdio da su ciljne
vrijednosti za otprilike polovicu pokazatelja koje je Sud ispitao izmijenjene od
početka VFO-a.

Tablica 1.6. – Transparentnost postavljanja ciljnih vrijednosti 

Postupci 
postavljanja ciljnih 

vrijednosti 

Razina 
transparentnosti Učestalost 

Zakonodavstvo izrazito visoka niska, osim u EFSU-u 

Prenošenje 
međunarodnih 
obveza EU-a 

izrazito velika niska, osim u Instrumentu za razvojnu 
suradnju 

Nacionalni/regionalni 
programi visoka 

velika raširenost, prevladavaju u 
Kohezijskom fondu, EFRR-u, EPFRR-u i 
FAMI-ju 

Nadležni GU niska 

velika raširenost; prevladavaju u 
programu Obzor 2020., EFSU-u, EFJP-u, 
Instrumentu za razvojnu suradnju i 
Europskom instrumentu za susjedstvo 

Izvor: Sud, na temelju podataka Komisije. 
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Ostvaren je određeni napredak u pogledu izvješćivanja o 
različitim skupovima ciljeva 

1.26. Komisija izvješćuje o nekoliko različitih skupova ciljeva koje je EU postavio za
sebe na različitim razinama22 (vidjeti sliku 1.5.). 

Slika 1.5. – EU nastoji ostvariti različite skupove ciljeva

Izvor: Sud. 

1.27. Programski izvještaji i odjeljak 1. izvješća o upravljanju proračunom EU-a i
njegovoj uspješnosti posvećeni su uspješnosti proračuna EU-a i njegovih programa 
potrošnje te su usmjereni na opće i posebne ciljeve tih programa, kako je utvrđeno u 
relevantnom zakonodavstvu. Osim toga, u tim se dokumentima u zasebnim i jasno 
prepoznatljivim odjeljcima iznose i informacije o doprinosu programa potrošnje EU-a 
međusektorskim ciljevima (djelovanje u području klime, biološka raznolikost i čist zrak). 
Međutim, dostupne su tek ograničene informacije o doprinosu programa potrošnje 
EU-a rodnoj ravnopravnosti23 i ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda24. 
Programski izvještaji i odjeljak 1. izvješća o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj 

22 Vidjeti i odlomak 13. pregleda br. 6/2018 koji je izradio Sud. Prijedlog Komisije za 
višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. (informativni dokument) 

23 Trenutačno je u tijeku revizija u području primjene rodno osviještene politike u programima 
EU-a. 

24 Vidjeti i pregled br. 7/2019 koji je izradio Sud: „Izvješćivanje o održivosti: pregled stanja u 
institucijama i agencijama EU-a”. 

Europa 2020.

Ciljevi održivog razvoja

Pariški sporazum

Junckerova Komisija:
deset prioriteta

Komisija Ursule von der 
Leyen:

šest prioriteta

POTROŠNJA 
SREDSTAVA

POTROŠNJA 
SREDSTAVA I 

PROPISI

KLJUČNE 
MEĐUNARODNE 

OBVEZE EU-a

Ciljevi programa potrošnje + integrirani 
ciljevi VFO-a za razdoblje 2014. – 2020. 

Ciljevi programa potrošnje + integrirani 
ciljevi VFO-a za razdoblje 2021. – 2027.

Europsko vijeće:
strateški program za Uniju 

u vrijeme promjena

Europsko vijeće: novi strateški 
program za razdoblje 2019. –

2024.

2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.2015. 2016. 2017. 2018. 2019.2014. 2026. 2027.
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uspješnosti u nekim slučajevima upućuju i na glavne ciljne vrijednosti strategije 
Europa 2020. i Pariški sporazum. 

1.28. Sud ističe važnu pozitivnu promjenu u načinu na koji se ciljevi obrađuju u 
godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti. U prošlosti 
se u Prilogu 1. godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti 
iznosio sažeti pregled pokazatelja uspješnosti povezanih s deset prioriteta Junckerove 
Komisije (koji su se razlikovali od ciljeva programa potrošnje). Međutim, od ove je 
godine prethodni Prilog 1. zamijenjen pregledom uspješnosti programa, u kojem se, 
kao i u odjeljku 1. izvješća, izvješćuje o ciljevima programa potrošnje. Time se postiže 
veća usklađenost glavnog izvješća s prilogom. 

U godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj 
uspješnosti i programskim izvještajima iznosi se više informacija 
o djelotvornosti, nego o učinkovitosti i ekonomičnosti 

1.29. U skladu s UFEU-om25 Komisija je obvezna izvršavati proračun u suradnji s 
državama članicama, vodeći se načelima dobrog financijskog upravljanja. U 
Financijskoj uredbi26 ta su načela definirana kako slijedi: 

o djelotvornost – mjera u kojoj su željeni ciljevi postignuti s pomoću poduzetih 
aktivnosti; 

o učinkovitost – postizanje najboljeg odnosa između upotrijebljenih sredstava, 
poduzetih aktivnosti i postignutih ciljeva; 

o ekonomičnost – sredstva trebaju biti pravodobno dostupna, u primjerenoj količini 
i primjerene kvalitete te po najboljoj cijeni. 

1.30. U godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti i 
programskim izvještajima ta tri aspekta dobrog financijskog upravljanja nisu 
obuhvaćena u jednakoj mjeri: 

o Programski izvještaji usmjereni su na aspekte djelotvornosti programa. U njima se 
pružaju određene informacije o učinkovitosti, ali ne na sustavan način. 
Informacije o aspektu ekonomičnosti ograničene su na podatke o iznosima 
potrošenima na svaki program. U programski izvještajima iznose se i informacije o 

                                                      
25 Članak 317. UFEU-a. 

26 Vidjeti članak 33. stavak 1. točke (a), (b) i (c) Financijske uredbe. 
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nedavno obavljenim evaluacijama, za koje su djelotvornost i učinkovitost 
programa obvezni kriteriji (vidjeti odlomak 1.20.). 

o U odjeljku 1. godišnjeg izvješća o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj 
uspješnosti sažeto su prikazani programi potrošnje s najvećim iznosima 
dodijeljenih proračunskih sredstava u okviru svakog naslova VFO-a. U njemu se 
objašnjavaju glavne značajke programa i napredak u postizanju općih ciljeva te se 
ističu primjeri aktivnosti provedenih tijekom godine. Uspješnost se spominje tek u 
općim crtama te se ne obrađuju pitanja učinkovitosti i ekonomičnosti. Pregled 
uspješnosti programa, koji se nalazi u prilogu godišnjem izvješću o upravljanju 
proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti, detaljniji je i u njemu se nekoliko stranica 
posvećuje svakom programu potrošnje. Kao što je to slučaj i s programskim 
izvještajima, u pregledu uspješnosti programa naglasak se stavlja na 
djelotvornosti. 

U godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj 
uspješnosti i programskim izvještajima u različitoj se mjeri 
objašnjavaju kontekst i vanjski čimbenici 

1.31. Na programe potrošnje EU-a utječu vanjski čimbenici koji mogu utjecati na 
njihove rezultate i učinke u različitoj mjeri. U takve se čimbenike ubrajaju postojanje 
sličnih nacionalnih, regionalnih i lokalnih programa javne potrošnje u državama 
članicama EU-a ili trećim zemljama te širi gospodarski, socijalni, okolišni i sigurnosni 
kontekst u kojem se provode njihove aktivnosti. Sud je ispitao mjeru u kojoj su u 
izvješćima na visokoj razini objašnjeni relevantni vanjski čimbenici i njihov učinak na 
uspješnost. 

1.32. Analiza koju je obavio Sud polučila je mješovite rezultate. Programski 
izvještaji i pregled uspješnosti programa sadržavali su prilično ograničene informacije o 
vanjskim čimbenicima povezanima s programom Obzor 2020., Europskim fondom za 
strateška ulaganja (EFSU), Europskim fondom za regionalni razvoj (EFRD), Europskim 
poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj (EPFRR) i Kohezijskim fondom. Međutim, kad 
je riječ o Instrumentu za razvojnu suradnju, Europskom instrumentu za susjedstvo, 
Fondu za azil, migracije i integraciju (FAMI) i Europskom fondu za jamstva u 
poljoprivredi (EFJP), u tim je dokumentima pojašnjeno kako su vanjski čimbenici 
utjecali na njihov opći operativni kontekst i ostvarivanje njihovih ciljeva, kako je 
prikazano u primjerima dobre prakse u okviru 1.3. 
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Okvir 1.3. 

Primjeri vanjskih čimbenika prikazanih u pregledu uspješnosti 
programa i programskim izvještajima (Europski instrument za 
susjedstvo) 

„Vanjski čimbenici kao što su politička nestabilnost i sigurnosna situacija otežavaju 
napredak u južnom susjedstvu. Suradnja sa sjevernoafričkim partnerskim 
zemljama predstavlja izazov i ovisi o razvoju situacije, posebno u Libiji. Diljem 
regije Bliskog istoka posljedice aktualnih sukoba, nesigurnosti i lošeg upravljanja 
destabiliziraju partnere EU-a, narušavaju trgovinu i ulaganja te ograničavaju 
mogućnosti za stanovništvo. Te strukturne nedostatke dodatno pogoršava velik 
broj izbjeglica i raseljenih osoba27” 

„Općenito gledajući, kretanja u susjedstvu promjenjiva su, ali zabilježeno je 
poboljšanje u usporedbi s polaznim vrijednostima. Postoje i mnogi vanjski 
čimbenici koji bi mogli utjecati na ukupnu ocjenu (kao što su politička nestabilnost, 
sigurnosna situacija itd.), što znači da mjere EU-a mogu na te pokazatelje utjecati 
tek neizravno.”28 

Komisija je počela provoditi sustavne procjene uspješnosti 

1.33. U najnovijem skupu izvješća na visokoj razini objavljenom u lipnju 2020. 
uvedeni su novi odjeljci posvećeni analizi dostupnih informacija o uspješnosti za svaki 
program: 

o U programskim izvještajima ovaj odjeljak nosi naslov „Uspješnost programa”. 
Prema informacijama Komisije „svrha mu je iznijeti ključne informacije o 
uspješnosti na sažet način, (…) kako bi se pružio sažeti prikaz dosadašnje 
uspješnosti programa”29. 

o Komisija je u pregledu uspješnosti programa uvela slične odjeljke o procjeni 
uspješnosti ( „Performance assessment”) za svaki program. Analiza je u osnovi 
ista kao i u programskim izvještajima, ali je obično kraća i manje detaljna. 

                                                      
27 Pregled uspješnosti programa za Europski instrument za susjedstvo, lipanj 2020., str. 183. 

28 Programski izvještaj za Europski instrument za susjedstvo za nacrt proračuna za 2021., 
posebni cilj 1., pokazatelj 2.: „Ponderirana ocjena Europskog instrumenta za susjedstvo na 
temelju osam vanjskih izvora”, str. 11. 

29 Vidjeti okružnicu o proračunu („Budget circular”) za 2020., str. 78.: odjeljak III. 3. 
„Performance information - assessment of the performance of the programme”. 
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1.34. U mnogim slučajevima ta analiza dovodi do zaključaka o dosadašnjem 
napretku u postizanju ciljeva programa. Sud smatra da je to važan pozitivan korak 
prema jasnijem, transparentnijem i sveobuhvatnijem godišnjem izvješćivanju o 
uspješnosti programa. 

Posebni ciljevi tek su djelomično obuhvaćeni novim procjenama 
uspješnosti 

1.35. Sud je ispitao jesu li novim odjeljcima o uspješnosti u programskim 
izvještajima obuhvaćeni svi ciljevi programa. Utvrdio je da se u programskim 
izvještajima pruža analiza za sve opće ciljeve programa. Međutim, u njima se u 
pojedinim slučajevima ne razmatraju posebni ciljevi programa, pri čemu se u nekim 
slučajevima oni obuhvaćaju u cijelosti (npr. za Instrument za razvojnu suradnju i 
EPFRR), a nekima tek djelomično (npr. za EFJP, Instrument za susjedstvo i Obzor 2020.). 

Odjeljci o uspješnosti ne uključuju uvijek detaljnu analizu 

1.36. U skladu s uputama Komisije odjeljci o uspješnosti trebali bi uključivati 
ključna postignuća, glavne izazove u pogledu izvršenja i objašnjenje za svako 
odstupanje od ključnih etapa i ciljnih vrijednosti. Neki od odjeljaka o uspješnosti koje je 
Sud analizirao bili su u skladu s tim uputama i u njima je prikazana šira slika 
uspješnosti. Drugi su bile su manje informativne prirode jer je u njima naglasak gotovo 
isključivo stavljen na pokazatelje ili jer su uključivali opise poduzetih aktivnosti, čime se 
čitatelju ne pružaju informacije o uspješnosti programa. 

Neki zaključci o uspješnosti nisu dovoljno jasni 

1.37. Procjene uspješnosti trebale bi čitateljima omogućiti da stvore mišljenje o 
tome je li program na dobrom putu da ostvari svoje ciljeve do kraja provedbenog 
razdoblja. Jasni zaključci o općim i posebnim ciljevima mogu pomoći u tom pogledu. 
Odjeljci o uspješnosti koje je Sud ispitao u tom su pogledu bili neujednačeni: neki su 
bili dobro strukturirani i uključivali jasne zaključke, dok je druge bilo teže pratiti i bili su 
manje informativni, kako je prikazano u okviru 1.4. 
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Okvir 1.4. 

Primjer jasno formuliranog zaključka 

Pregled uspješnosti programa za EFRR, opći cilj 

„Ukupna uspješnost programa može se smatrati zadovoljavajućom. Iako većina 
pokazatelja pokazuje rezultate koji su ispod 50 % ciljne vrijednosti za 2023., 
dosljedno pozitivni trendovi za gotovo sve ciljeve omogućuju nam da utvrdimo da 
je EFRR na dobrom putu da ostvari svoje ciljne vrijednosti. 

o Ako pokazatelji pokazuju loše rezultate, to se često može pripisati sporom 
pokretanju programa i vremenskom odmaku od donošenja odluka o ulaganju 
u projekte do ostvarenja rezultata. Zbog visoke stope odabira projekata, 
rezultati će vjerojatno pokazivati sve pozitivniji trend u kasnom dijelu 
programskog razdoblja, što znači da će već uočeni trendovi postati jasniji. 

o I dalje postoje određeni izazovi povezani sa stopom odabira projekata i 
prijavljenim postignućima. U nekim se područjima ulaganja – kao što su 
određena ulaganja u željezničku infrastrukturu, korisnici pametnih 
energetskih mreža, smanjenje emisija stakleničkih plinova, kapacitet 
recikliranja otpada i obnova – postignuća nisu ostvarila u očekivanoj mjeri, 
što bi moglo imati nepovoljan učinak na povećanje pozitivnih rezultata. 
Trenutačno se program nalazi u sredini svog provedbenog razdoblja te je i 
dalje moguće ublažiti dugoročne učinke.” 

Primjer nejasnog zaključka (pregled uspješnosti programa za 
Obzor 2020.) 

Pregled uspješnosti programa za Obzor 2020. 

U odjeljku o uspješnosti u programskim izvještajima za Obzor 2020. iznose se 
zaključci za svako žarišno područje ili „stup”, a ne za posebne ciljeve: 

„Izvrsna znanost – ostvaren napredak u postizanju ciljnih vrijednosti i vjerojatno je 
da će se te vrijednosti postići”. 

„Vodeći položaj u industriji – mjere dobro napreduju”. 

„Društveni izazovi – ostvaren je ohrabrujući napredak”. 

Ti su zaključci općeniti i nejasni. Oni čitatelju ne omogućuju da shvati je li 
vjerojatno da će se ciljevi obuhvaćeni trima stupovima ostvariti i, ako ne, zašto. 
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U izvješćima se iznose sve uravnoteženije informacije 

1.38. Sud je u svojem godišnjem izvješću za 2016. preporučio30 Komisiji da postigne 
bolju ravnotežu u izvješćima o uspješnosti na način da prikaže i informacije o glavnim 
izazovima u postizanju rezultata. Komisijine upute za njezina godišnja izvješća o radu 
za 2019. i za programske izvještaje za nacrt proračuna za 2021. ažurirane su kako bi se 
ta preporuka uzela u obzir31. 

1.39. Međutim, informacije o uspješnosti prikazane u glavnom dijelu godišnjeg 
izvješća o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti i dalje su usmjerene na 
poruke na visokoj razini, koje su obično pozitivne i u kojima se ne nude uravnotežene 
informacije. Međutim, u programskim izvještajima i pregledu uspješnosti programa 
sada se u prikaz informacija uključuju i pozitivni i negativni elementi, čime se postiže 
uravnoteženiji pregled (vidjeti okvir 1.5.). Međutim, takva ravnoteža nije u jednakoj 
mjeri uspostavljena za sve programe, što ostavlja prostora za daljnja poboljšanja. 

Okvir 1.5. 

Primjeri uravnoteženog izvješćivanja u programskim izvještajima i 
pregledu uspješnosti programa 

Programski izvještaji za Instrument za razvojnu suradnju za nacrt proračuna 
za 2021., str. 682.: „Kad je riječ o napretku u pogledu drugog posebnog cilja koji se 
odnosi na konsolidaciju demokracije, vladavinu prava, dobro upravljanje i ljudska 
prava, pokazatelji upućuju na manje povoljno stanje. Ako se uzme u obzir ocjena 
vladavine prava koju daje Svjetska banka, stanje se od 2014. postojano pogoršava. 
Kad je riječ o udjelu zastupničkih mjesta u nacionalnim parlamentima koje 
popunjavaju žene, mali napredak ostvaren u razdoblju 2015. – 2018. u potpunosti 
je poništen 2019.” 

                                                      
30 2. preporuka u poglavlju 3. godišnjeg izvješća Suda za 2016. 

31 Vidjeti okružnicu o proračunu („Budget circular”) za 2021., „Standing instructions” (stalne 
upute, 20. prosinac 2019.), str. 77. i „Instructions for the preparation of the 2019 Annual 
Activity Reports”, str. 4. i 10. 
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Programski izvještaj za EFJP za nacrt proračuna za 2021., str. 354.: „Unatoč 
pozitivnom doprinosu ZPP-a poboljšanju uspješnosti poljoprivrednog sektora EU-a 
u području okoliša, u tom su području i dalje prisutni znatni izazovi. EU se obvezao 
da će dodatno osjetno smanjiti emisije stakleničkih plinova; ključni prirodni resursi 
kao što su tlo, zrak i voda još su pod velikim opterećenjem u mnogim područjima; 
a raspoloživi pokazatelji o biološkoj raznolikosti na poljoprivrednim 
gospodarstvima i u šumama pokazuju da je stanje još daleko od idealnog. Građani 
EU-a očekuju da će ZPP u većoj mjeri doprinijeti brizi za okoliš i klimu. Nadalje, 
potrebno je poboljšati djelotvornost i usmjerenost politike.” 

Primjeri manje uravnoteženog izvješćivanja u programskim 
izvještajima i pregledu uspješnosti programa 

Kad je riječ o Obzoru 2020., programski izvještaj za nacrt proračuna za 2021. i 
pregled uspješnosti programa za 2019. nude manje uravnotežene informacije. 
Procjena uspješnosti i zaključci koji su u njoj izneseni usmjereni su gotovo 
isključivo na pozitivna postignuća programa i ne spominju se izazovi, pokazatelji 
koji upućuju na manji napredak ili ciljevi koji se vjerojatno neće ostvariti. 
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Zaključci i preporuke 
1.40. U Komisijinu izvješćivanju o uspješnosti programa potrošnje EU-a u okviru 
godišnjeg izvješća o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti, pregleda 
uspješnosti programa i programskih izvještaja vidljiva su daljnja poboljšanja (vidjeti 
odlomke 1.5. – 1.7.). Pregled uspješnosti programa, koji sadržava odabrane pokazatelje 
iz programskih izvještaja, odnedavno se objavljuje kao prilog godišnjem izvješću o 
upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti. Time se postiglo usklađenije 
izvješćivanje o uspješnosti proračuna EU-a. Sud je utvrdio da se u programskim 
izvještajima za nacrt proračuna za 2021. (prva godina sljedećeg razdoblja VFO-a) i dalje 
izvješćuje o pokazateljima uspješnosti koji se odnose na trenutačni VFO. Riječ je o 
poboljšanju u usporedbi s Komisijinim izvješćima o uspješnosti objavljenima u prvim 
godinama trenutačnog razdoblja VFO-a, koja se nisu bavila uspješnošću programa u 
okviru prethodnog VFO-a. 

1.41. Komisija sastavlja izvješća o uspješnosti na temelju dobro uspostavljenih 
postupaka (vidjeti odlomke 1.8. – 1.12.). S pomoću smjernica i uputa koje se ažuriraju 
svake godine središnje službe Komisije promiču dosljedan pristup, i to na način da 
upotrebljavaju relevantne izvore (uključujući izvješća Suda), obavljaju preglede 
kvalitete i postavljaju jasne rokove kako bi se zajamčila pravodobna objava. 

1.42. Komisija u potpunosti ne kontrolira ili ne jamči pouzdanost informacija o 
uspješnosti, ali poduzima korake u posebnim područjima politike kako bi ublažila 
povezane rizike (vidjeti odlomke 1.13. – 1.23.). Podatci prikupljeni praćenjem koji se 
upotrebljavaju za mjerenje pokazatelja uspješnosti nisu u potpunosti pouzdani. 
Komisija provodi automatizirane provjere i revizije podataka koje dostavljaju države 
članice kako bi ublažila rizik od nepouzdanih podataka. Smjernicama za bolju regulativu 
obuhvaćene su i evaluacije, a kvalitetu otprilike jedne petine evaluacija provjerava i 
Odbor za regulatorni nadzor. Za oko 40 % tih evaluacija prvotno je izraženo nepovoljno 
mišljenje. Odbor za nadzor regulative procjenjuje da nadzor koji provodi često dovodi 
do poboljšanja u načinu iznošenja evaluacija i valjanosti iznesenih zaključaka, ali se taj 
nadzor često obavlja prekasno da se isprave nedostatci u izradi i metodologiji. 

1.43. Kvaliteta nekih pokazatelja uspješnosti i dalje je upitna, unatoč nedavno 
ostvarenom napretku (vidjeti odlomak 1.24.). Sud je u poglavlju 3. godišnjeg izvješća 
za 2018. ispitao kvalitetu pokazatelja uspješnosti i izvijestio o problemima u vezi s 
odabirom pokazatelja, dostupnošću najnovijih podataka, izračunom napretka u 
ostvarivanju ciljnih vrijednosti i postavljanjem ciljnih vrijednosti. Iako su ti problemi i 
dalje prisutni, Sud je utvrdio da su noviji podatci sada sve dostupniji. 
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1.44. U Komisijinim izvješćima o uspješnosti sada se jasnije prikazuju različiti 
skupovi ciljeva (vidjeti odlomke 1.26. – 1.27.). I u programskim izvještajima i u 
godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti uglavnom se 
izvješćuje o ciljevima programa potrošnje koji su utvrđeni sektorskim zakonodavstvom. 
Međutim, u njima se prikazuju i različiti međusektorski ciljevi u jasno odvojenim 
odjeljcima. Pregled uspješnosti programa sada se objavljuje kao prilog godišnjem 
izvješću o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti, što je dovelo do 
izraženijeg stavljanja naglaska na uspješnost programa potrošnje. 

1.45. Izvješća na visokoj razini usmjerena su na djelotvornost, dok su drugi aspekti 
dobrog financijskog upravljanja – učinkovitost i ekonomičnost – obuhvaćeni u manjoj 
mjeri (vidjeti odlomke 1.29. – 1.30.). Na uspješnost programa potrošnje EU-a utječu 
vanjski čimbenici. U programskim izvještajima i godišnjem izvješću o upravljanju 
proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti takvi čimbenici nisu uvijek pojašnjeni, kao ni 
njihov učinak na uspješnost programa (vidjeti odlomke 1.31. – 1.32.). 

1.46. I programski izvještaji i pregled uspješnosti programa sada sadržavaju 
odjeljke posvećene procjenama uspješnosti programa (vidjeti odlomke 1.33. – 1.37.). 
To je važan pozitivan korak prema jasnijem, transparentnijem i sveobuhvatnijem 
godišnjem izvješćivanju o uspješnosti programa. Međutim, takve procjene nisu 
ujednačene kvalitete. Neki od tih odjeljaka dobro su strukturirani, u njima se pružaju 
potrebne pojedinosti i navode jasni zaključci, dok je druge bilo teže pratiti i bili su 
manje informativni. 

1.47. U Komisijinim izvješćima o uspješnosti sve se više pozornosti posvećuje 
uravnoteženom prikazu informacija (vidjeti odlomke 1.38. – 11.39.). Programski 
izvještaji i godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti 
nadopuna su Komisijinom izvješćivanju o postignućima programa jer pružaju 
informacije o područjima u kojima se programima ne ostvaruje dovoljan napredak i u 
kojima su i dalje prisutni određeni izazovi. Takva ravnoteža nije u jednakoj mjeri 
uspostavljena za sve programe, što ostavlja prostora za daljnja poboljšanja. Nadalje, 
informacije o uspješnosti prikazane u glavnom dijelu godišnjeg izvješća o upravljanju 
proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti (odjeljak 1.) usmjerene su na poruke visoke 
razine u kojima se nude manje uravnotežene informacije nego u detaljnim prikazima 
koji se pružaju u pregledu uspješnosti programa i programskim izvještajima. 
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1.48. Na temelju zaključaka za 2019. godinu Sud iznosi sljedeće preporuke: 

1. preporuka: 

Komisija bi trebala nastaviti izvješćivati o uspješnosti programa potrošnje EU-a barem 
onoliko dugo dok se još budu izvršavala plaćanja znatnih iznosa koja su povezana s 
određenim razdobljem VFO-a, tj. i nakon što završi predmetno razdoblje VFO-a. Stoga 
bi Komisija neko vrijeme nakon pokretanja programa u okviru sljedećeg VFO-a trebala 
istodobno izvješćivati o uspješnosti programa koji se provode u okviru oba VFO-a. 

Preporučeni rok provedbe: počevši od programskih izvještaja za nacrt proračuna 
za 2022. i godišnjeg izvješća o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti 
za 2020. 

2. preporuka: 

Komisija bi trebala dodatno poboljšati pouzdanost informacija o uspješnosti koje se 
prikazuju u programskim izvještajima i godišnjem izvješću o upravljanju proračunom 
EU-a i njegovoj uspješnosti (npr. obavljanjem provjera kvalitete, razmjenom dobre 
prakse i u okviru stalnih uputa za programske izvještaje) te sustavno upozoravati na sve 
utvrđene nedostatke. 

Preporučeni rok provedbe: počevši od programskih izvještaja za nacrt proračuna 
za 2023. i godišnjeg izvješća o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti 
za 2021. 

3. preporuka: 

Komisija bi se trebala pobrinuti da pouke koje su izvučene iz nadzora koji obavlja 
Odbor za nadzor regulative dođu do relevantnih aktera kako bi se pri obavljanju 
evaluacija u budućnosti izbjegli nedostatci, posebno oni koje se odnose na izradu i 
metodologiju. 

Preporučeni rok provedbe: od 2021. 
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4. preporuka: 

Kako bi se povećala transparentnost, Komisija bi u programskim izvještajima trebala 
pojasniti način na koji su postavljene ciljne vrijednosti za pokazatelje i odakle potječu 
podatci na kojima se te ciljne vrijednosti temelje. 

Preporučeni rok provedbe: počevši od programskih izvještaja za nacrt proračuna 
za 2022. i godišnjeg izvješća o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti 
za 2020. 

5. preporuka: 

Komisija bi u svoja izvješća o uspješnosti trebala uključiti: 

(a) detaljniju analizu učinkovitosti i ekonomičnosti programa kada relevantne 
informacije postanu dostupne; 

(b) sustavniju analizu važnih vanjskih čimbenika koji utječu na uspješnost programa; 

(c) jasne procjene napretka u ostvarenju ciljnih vrijednosti za sve pokazatelje 
uspješnosti obuhvaćene izvješćem; 

(d) jasne i uravnotežene procjene uspješnosti koje obuhvaćaju sve ciljeve programa 
uz odgovarajuću razinu pojedinosti. 

Preporučeni rok provedbe: počevši od programskih izvještaja za nacrt proračuna 
za 2023. i godišnjeg izvješća o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti 
za 2021. 
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Prilozi 

Prilog 1.1 – Praćenje provedbe preporuka 

Analiza ostvarenog napretka koju je proveo Sud 

Godina Preporuka Suda Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno 
u većoj
mjeri

Provedeno u 
određenoj 

mjeri 

Nije 
provedeno 

2016. 

1. preporuka –
pojednostavniti izvješćivanje
o uspješnosti
a) daljnjim smanjenjem broja
ciljeva i pokazatelja kojima se
koristi u različitim izvješćima
o uspješnosti i
usmjeravanjem na one
ciljeve i pokazatelje kojima se
na najbolji način mjeri
uspješnost proračuna EU-a.
Komisija bi pri izradi
sljedećeg višegodišnjeg
financijskog okvira trebala
predložiti malobrojnije i
primjerenije pokazatelje za
pravni okvir sljedeće
generacije programa. U tom
bi kontekstu Komisija trebala
razmotriti relevantnost
pokazatelja za koje se
informacije ne mogu dobiti
sve dok ne protekne nekoliko
godina

X

2016. 

1. preporuka –
pojednostavniti izvješćivanje
o uspješnosti

b) predstavljanjem
financijskih informacija na
način koji omogućuje njihovu
usporedbu s informacijama o
uspješnosti kako bi se dobila
jasna poveznica između
potrošnje i uspješnosti.

X
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Analiza ostvarenog napretka koju je proveo Sud 

Godina Preporuka Suda Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno 
u većoj
mjeri

Provedeno u 
određenoj 

mjeri 

Nije 
provedeno 

2016. 

1. preporuka –
pojednostavniti izvješćivanje
o uspješnosti

c) pojašnjenjem i
poboljšanjem sveukupne
usklađenosti dvaju skupova
ciljeva i pokazatelja kojima se
koristi za programe, s jedne
strane, i GU-ove, s druge
strane.

X 

2016. 

2. preporuka – uspostaviti
uravnoteženije izvješćivanje
o uspješnosti jasnim
prikazom informacija, u 
svojim ključnim izvješćima o 
uspješnosti, koje se odnose 
na glavne probleme u vezi s 
postizanjem rezultata. 

X 

2016. 

3. preporuka – dodatno
poboljšati pristupačnost
svojih izvješća o uspješnosti
povećanom primjenom
metoda i sredstava kao što
su grafički prikazi, tablice sa
sažetcima, označivanje
bojama, infografike i
interaktivne internetske
stranice.

X 

2016. 

4. preporuka – jasnije
dokazati da se rezultati
evaluacija upotrebljavaju na
prikladan način

a) postavljanjem zahtjeva da
evaluacije uvijek sadržavaju
zaključke u skladu s kojima se
može djelovati ili preporuke
čije bi provođenje Komisija
pratila.

X 
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Analiza ostvarenog napretka koju je proveo Sud 

Godina Preporuka Suda Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno 
u većoj
mjeri

Provedeno u 
određenoj 

mjeri 

Nije 
provedeno 

2016. 

4. preporuka: jasnije dokazati
da se rezultati evaluacija
upotrebljavaju na prikladan
način

b) provođenjem ili
naručivanjem nove studije o
uporabi, učinku i
pravodobnosti evaluacija na
razini institucije.

X 

2016. 

5. preporuka – u ključnim
izvješćima o uspješnosti
navesti, na temelju podataka
kojima raspolaže, jesu li
pružene informacije o
uspješnosti odgovarajuće
kvalitete.

X

2016. 

6. preporuka – omogućiti
lakšu dostupnost informacija
o uspješnosti izradom
namjenskog internetskog 
portala i pretraživača. 

X 
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Poglavlje 2. 

Konkurentnost za rast i zapošljavanje 
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Sadržaj 

Odlomak 

Uvod 2.1. – 2.2. 

Opseg i pristup 2.3. – 2.6. 

Obzor 2020. 2.7. – 2.39. 
Svrha i funkcioniranje programa Obzor 2020. 2.7. – 2.9. 

Objavljene informacije o uspješnosti 2.10. 

Procjena uspješnosti programa Obzor 2020. na temelju 
objavljenih informacija o uspješnosti 2.11. – 2.35. 
Opće primjedbe 2.11. – 2.19. 

Pojednostavnjenje doprinosi učinkovitosti 2.14. 

Prekogranična suradnja u području istraživanja donosi  
dodanu vrijednost 2.15. 

Popularnost programa Obzor 2020. može imati za posljedicu  
odbijanje dobrih prijedloga 2.16. – 2.17. 

Struktura utemeljena na trima stupovima doprinosi  
usklađenosti programa Obzor 2020. 2.18. 

Teško je mjeriti djelotvornost istraživanja i inovacija 2.19. 

Izvrsna znanost 2.20. – 2.23. 

Potpora izvrsnosti i mobilnosti korisna je za europska istraživanja 2.22. 

Program Obzor 2020. donosi dodanu vrijednost zahvaljujući  
jedinstvenosti i sveeuropskom karakteru potpore koju pruža 2.23. 

Vodeći položaj u industriji 2.24. – 2.28. 

Potpora inovacijama popularna je, no mala i srednja poduzeća  
suočavaju se s preprekama 2.27. 

Jasna dodana vrijednost EU-a zahvaljujući kritičnoj masi 2.28. 

Društveni izazovi 2.29. – 2.31. 

Pružanje odgovora na društvena pitanja 2.31. 

Rezultati ispitivanja uspješnosti transakcija 2.32. – 2.35. 

Zaključci 2.36. – 2.39. 

46



  

 

EFSU 2.40. – 2.71. 
Svrha i funkcioniranje EFSU-a 2.40. – 2.46. 

Objavljene informacije o uspješnosti 2.47. 

Procjena uspješnosti EFSU-a na temelju objavljenih 
informacija o uspješnosti 2.48. – 2.67. 
Procjenjuje se da se visina ulaganja mobiliziranih u okviru  
projekata financiranih iz EFSU-a približila ciljnoj vrijednosti,  
ali to se ne može uvijek pripisati samo EFSU-u 2.54. – 2.55. 

Iz EFSU-a je osiguran kapital tamo gdje ga tržište ne bi osiguralo,  
no u nekim je slučajevima tržište ipak moglo ponuditi alternativu  
ulaganjima EFSU-a 2.56. – 2.61. 

EFSU je funkcionirao kao pojačanje za neke programe EU-a,  
ali s nekim drugima se privremeno preklapao 2.62. – 2.63. 

Komisija je upravljala Jamstvenim fondom u skladu s  
načelima dobrog financijskog upravljanja 2.64. 

Ulažu se stalni napori za poboljšanje zemljopisne raspodjele EFSU-a 2.65. – 2.67. 

Zaključci 2.68. – 2.71. 

Prilozi 
Prilog 2.1. – Ciljevi programa Obzor 2020. i EFSU-a 
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Uvod 
2.1. S pomoću 23 programa financiranih u okviru naslova VFO-a „Konkurentnost za 
rast i zapošljavanje” nastoji se promicati uključivo društvo, poticati rast te otvarati 
radna mjesta u EU-u. Među programe na koje otpada najveći dio rashoda ubrajaju se 
Obzor 2020., kojim se podupiru istraživanja i inovacije, te Erasmus+, kojim se podupiru 
obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport. U okviru ovog naslova VFO-a financiraju se 
i velika ulaganja u infrastrukturu u sklopu programa kao što su Instrument za 
povezivanje Europe (CEF) i svemirski programi Galileo (globalni navigacijski satelitski 
sustav EU-a) i EGNOS (Europski geostacionarni navigacijski sustav). Ovim naslovom 
VFO-a obuhvaćena su i aktivirana jamstva iz Jamstvenog fonda Europskog fonda za 
strateška ulaganja (EFSU), kao i financiranje raznih drugih programa. 

2.2. Ukupni planirani rashodi u okviru ovog naslova za razdoblje 2014. – 2020. 
iznose 142,1 milijardu eura, od čega je do kraja 2019. isplaćen iznos od 83,3 milijarde 
eura (vidjeti sliku 2.1.). 

Slika 2.1. – Konkurentnost za rast i zapošljavanje: udio plaćanja za tekuće 
preuzete obveze u sklopu VFO-a u razdoblju 2014. – 2019. u svim 
plaćanjima te detaljan prikaz 

 
Izvor: Sud, na temelju podataka Komisije. 

  

Ostali programi 
17,4 (20,9 %)

EFSU 
6,5 (7,8 %)

Erasmus+ 
8,2 (9,8 %)

CEF 
9,9 (11,9 %)

Obzor 2020. 
41,3 (49,6 %)

Konkurentnost 
83,3 
(13,1 %)

(u milijardama eura)

635,9
milijardi 

eura

48



  

 

Opseg i pristup 
2.3. U Dodatku je opisana metodologija za pregled i revizijske aktivnosti u vezi s 
ovim poglavljem. 

2.4. Sud je za analizu odabrao dva programa: Obzor 2020. i EFSU. Taj je odabir Sud 
temeljio na činjenici da je za ta dva programa izdvojeno 47,2 % ukupnog proračuna za 
plaćanja za ovaj naslov VFO-a te da su posljednjih godina razmatrani u tematskim 
izvješćima Suda. Kad je riječ o programu Obzor 2020., Sud je procijenio i Komisijino 
izvješćivanje o uspješnosti za 62 projekta. 

2.5. U Prilogu 2.1. navedeni su svi ciljevi programa Obzor 2020. i EFSU-a te su 
istaknuti oni koje je Sud obuhvatio uzorkom. Ukupno gledajući, Sud je sastavio uzorak 
od šest ciljeva za program Obzor 2020. i jednog cilja za EFSU. 

2.6. Ovo se poglavlje u prvom redu temelji na pregledu Komisijinih informacija, 
kojima su – ako su dostupni – priloženi nalazi iz revizijskih izvješća i pregleda Suda. U 
cijelom tekstu upućuje se na izvore kojima se Sud služio.  
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Obzor 2020. 

Svrha i funkcioniranje programa Obzor 2020. 

2.7. Obzor 2020. program je EU-a za istraživanja i inovacije. Najveći je 
transnacionalni program financiranja istraživanja na svijetu i njime se osigurava oko 
80 milijardi eura financijskih sredstava u razdoblju od sedam godina (2014. – 2020.). 

2.8. Opći je cilj programa Obzor 2020. doprinositi izgradnji društva i gospodarstva 
temeljenih na znanju i inovacijama na području cijele Unije, uz doprinos održivom 
razvoju. Okosnicu programa Obzor 2020. čine tri glavna stupa („prioriteti koji se 
međusobno ojačavaju”): izvrsna znanost, vodeći položaj industrije i društveni izazovi. 
Od 18 posebnih ciljeva tog programa Sud je bio usmjeren na njih šest (vidjeti 
tablicu 2.1.), i to po dva iz svakog stupa. 

Tablica 2.1. – Odabrani posebni ciljevi programa Obzor 2020. 

Stup 
programa 

Obzor 2020. 
Odabrani posebni cilj 

Izvrsna 
znanost 

Posebni cilj br. 1: Europsko istraživačko vijeće (ERC) – jačanje 
pionirskih istraživanja 

Posebni cilj br. 3: Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie – jačanje 
vještina, osposobljavanje i razvoj karijere 

Vodeći 
položaj 
industrije 

Posebni cilj br. 5: jačanje vodećeg položaja europske industrije 
istraživanjem, tehnološkim razvojem, demonstracijama i inovacijama 

Posebni cilj br. 7: povećanje inovacija u malim i srednjim poduzećima 
(MSP) 

Društveni 
izazovi 

Posebni cilj br. 8: poboljšanje cjeloživotnog zdravlja i dobrobiti za sve 

Posebni cilj br. 10: prijelaz na pouzdan, povoljan, javno prihvaćen, 
održiv i konkurentan energetski sustav 

Izvor: Uredba (EU) br. 1291/2013 i programski izvještaji za nacrt proračuna za 2021. 

2.9. Na slici 2.2. prikazan je sažeti pregled programa Obzor 2020. i njegov kontekst 
na temelju relevantnog zakonodavstva i Komisijinih dokumenata. 
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Slika 2.2. – Pregled programa Obzor 2020. 

Izvor: Sud na temelju logike intervencije kako je predstavljena u dokumentu SWD(2017) 220 i na temelju 
dokumenta COM(2019) 400 (programski izvještaji o operativnim rashodima). 

Potrebe
Na razini Europske unije:
• Nedovoljan doprinos 

istraživanja i inovacija 
pružanju odgovora na 
društvene izazove

• Nedovoljno tehnološko 
vodstvo i inovacijski 
kapaciteti poduzeća

• Potreba za jačanjem 
znanstvene baze

• Nedovoljna prekogranična 
koordinacija

Očekivani ishodi

Učinci
Znanstveni učinci
• Izvrsna znanost u EU-u, među 

ostalim, na temelju 
prekograničnih i međusektorskih 
aktivnosti u području istraživanja 
i inovacija

Inovacije/gospodarski učinci
• Povećanje inovativnosti i 

konkurentnosti poduzeća iz EU-a, 
što dovodi do otvaranja radnih 
mjesta i rasta

Društveni učinci
• Suočavanje s društvenim 

izazovima u EU-u i svijetu

Rezultati
• Ojačani i integrirani kapaciteti 

istraživanja i inovacija na razini 
EU-a

• Širenje inovacija u proizvodima, 
uslugama, procesima

• Radna mjesta, rast i 
konkurentnost sudionika 
(uključujući MSP-ove)

• Društveni i okolišni ishodi
• Inovacije u oblikovanju politika
• Međunarodno pozicioniranje

Ciljevi
Opći je cilj programa 
Obzor 2020. doprinositi 
izgradnji društva i gospodarstva 
temeljenih na znanju i 
inovacijama na području cijele 
Unije, uz 
doprinos održivom razvoju.

Ima 18 posebnih ciljeva, pri 
čemu je njih 14 dio jednog od 
triju stupova: izvrsna znanost, 
vodeći položaj industrije i 
društveni izazovi. Ostali posebni 
ciljevi odnose se, primjerice, na 
„jačanje sudjelovanja” diljem 
EU-a te na JRC i EIT.
Sud je odabrao šest posebnih 
ciljeva koje je detaljnije 
razmotrio, i to po dva iz svakog 
od triju stupova.

Procesi

Akteri
Programom Obzor 2020. 
upravlja i provodi ga 
29 različitih tijela, uključujući:
• deset GU-ova Komisije
• četiri izvršne agencije
• pet javno-javnih partnerstva
• osam javno-privatnih 

partnerstva
• EIT
• EIB i EIF

Način i aktivnosti
upravljanja
Mogućnosti financiranja 
(izravno upravljanje) u okviru 
programa Obzor 2020. 
utvrđene su višegodišnjim 
programima rada, koji 
obuhvaćaju veliku većinu 
dostupne potpore. Programi 
rada uključuju ciljeve politike 
EU-a u skladu s prioritetima.

Uloženi resursi

• Financijska potpora 
neizravnim mjerama: 
bespovratna sredstva, 
nagrade, javna nabava i 
financijski instrumenti

• Financijska potpora izravnim 
mjerama koje poduzima JRC

• Financijski troškovi stručnih 
skupina, studija, događanja

• Upravljanje programima (IT, 
tehnički i administrativni 
rashodi službi Komisije, 
uključujući rashode za 
komunikaciju)

Kontekst i vanjski čimbenici
Kontekst EU-a
Nekoliko drugih politika i programa 
EU-a, kao što su:
• Europski fond za strateška 

ulaganja (EFSU)
• ESIF („strukturni fondovi”)
• Zajednička poljoprivredna politika
• COSME za mala i srednja 

poduzeća
• Erasmus+
• Vanjska i razvojna politika EU-a

Kontekst država članica
Politika, zakonodavstvo i/ili 
regulatorni okvir država članica

Vanjski čimbenici
• Društveno-gospodarski uvjeti koji 

utječu na dostupnost financijskih 
sredstava na razini EU-a te na 
nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj 
razini (javna i privatna)

• Nestabilnost cijena energije i 
sirovina

• Međunarodni sporazumi, 
posebno ciljevi održivog razvoja 
UN-a do 2030.

Očekivana ostvarenja
• Razvoj ljudskog kapitala: 

osposobljavanje i privlačenje 
istraživača

• Nove i poboljšane istraživačke 
infrastrukture dostupne 
istraživačima

• Partnerstva i međunarodna 
otvorenost

• Ostvarenja u vezi s prijenosom 
znanja, kao što su izvješća, 
publikacije i konferencije

• Rana ostvarenja u svrhu 
naknadnih inovacija, kao što su 
novi istraživački alati i tehnike

• Ostvarenja u svrhu istraživanja ili 
tržišne integracije, kao što su 
tehnološki planovi i 
nove/poboljšane norme

• Ostvarenja u svrhu približavanja 
tržištu, kao što su dokazi 
koncepta i poslovni planovi

• Ostvarenja za šire društvo, kao 
što su etički standardi i 
događanja za podizanje razine 
osviještenosti

• Ostvarenja politika: savjetovanje, 
suradnja i dijalog
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Objavljene informacije o uspješnosti 

2.10. Uz uobičajeno godišnje izvješćivanje o uspješnosti u okviru godišnjeg izvješća 
o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti, programskih izvještaja i 
godišnjeg izvješća o radu (vidjeti odlomak 1.3.), Komisija je stavila na raspolaganje i 
evaluacijska izvješća u vezi s programom Obzor 2020. navedena u nastavku (vidjeti 
sliku 2.3.). Podatci prikupljeni praćenjem, uključujući pokazatelje uloženih resursa i 
ostvarenja, dostupni su javnosti na Komisijinoj internetskoj platformi s podatcima o 
programu Obzor pod nazivom „Horizon Dashboard”. Podatci objavljeni na toj platformi 
dopunjuju se nizom publikacija o praćenju pod nazivom „Monitoring Flash”1 koje 
sadržavaju detaljne analize ključnih aspekata programa Obzor 2020. 

Slika 2.3. – Vrijeme obavljanja glavnih evaluacija i razdoblja koja su njima 
obuhvaćena 

 
Izvor: Sud (na temelju Komisijinih dokumenata). 

                                                      
1 https://ec.europa.eu/info/publications/horizon-2020-monitoring-flash_en 

VFO 
2021. – 2027.

VFO 
2014. – 2020.

VFO 
2007. – 2013.

Procjena učinka za program 
Obzor 2020.

Obuhvaćeno razdoblje Publikacija

2015. 2017. 2019.2012.2008. 2010. 2026.2022. 2024.

Ex post evaluacija programa FP7

Međuevaluacija programa Obzor 2020.

Procjena učinka za program Obzor Europa

Ex post evaluacija 
programa Obzor 2020.
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Procjena uspješnosti programa Obzor 2020. na temelju 
objavljenih informacija o uspješnosti 

Opće primjedbe 

2.11. Slika 2.4. sadržava pregled svih pokazatelja za program Obzor 2020. koji su 
uključeni u relevantni programski izvještaj. Na slici 2.5. prikazani su pokazatelji 
povezani s općim ciljem programa Obzor 2020. Detaljniji pregledi (po stupovima 
programa Obzor 2020.) prikazani su na slici 2.6., slici 2.7. i slici 2.8. U odlomku 1.24. 
Sud preispituje određena opća ograničenja2 koja se primjenjuju pri tumačenju tih 
pokazatelja. Konkretno, procjena Suda o tome je li u pogledu određenog pokazatelja 
ostvaren „zadovoljavajući napredak” odnosi se na vjerojatnost dosezanja ciljne 
vrijednosti za taj pokazatelj. U toj se procjeni ne uzima u obzir je li i koliko je određeni 
pokazatelj povezan s aktivnostima i ciljevima programa Obzor 2020., kao ni je li ciljna 
vrijednost koja je postavljena za taj pokazatelj dovoljno ambiciozna. Stoga je to tek prvi 
korak u analizi uspješnosti programa Obzor 2020. Sud također nije obavio reviziju 
pouzdanosti povezanih podataka, ali o njima ima riječi u poglavlju 1. (vidjeti odlomke 
1.13. – 1.23.). 

2.12. Među pokazatelje za opći cilj programa ubrajaju se sljedeća dva: „ciljna 
vrijednost za istraživanja i razvoj iz strategije Europa 2020. (3 % BDP-a)” i „udio 
istraživača u aktivnom stanovništvu EU-a”. U oba slučaja riječ je o pokazateljima 
konteksta i njima se ne mjeri ishod programa Obzor 2020. kao takav. U vezi s udjelom 
istraživača u aktivnom stanovništvu EU-a ostvaren je zadovoljavajući napredak u 
dosezanju ciljne vrijednosti od 1,33 %, a najnovija vrijednost iznosi 1,23 %. Međutim, u 
dosezanju ciljne vrijednosti za istraživanja i razvoj iz strategije Europa 2020. nije 
ostvaren zadovoljavajući napredak jer najnoviji stvarni rezultat iznosi 2,12 %3. 
Nedosezanje ciljne vrijednosti za istraživanja i razvoj iz strategije Europa 2020. upućuje 
na važnost programa namijenjenih financiranju istraživanja i inovacija kao što je 
Obzor 2020. 

                                                      
2 Vidjeti i odlomke 3.21. – 3.35. godišnjeg izvješća Suda za 2018. 

3 Tematsko izvješće Suda br. 16/2020: „Europski semestar – preporuke državama članicama 
usmjerene su na važna pitanja, ali potrebno ih je bolje provoditi”. 
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Slika 2.4. – Pregled svih pokazatelja za program Obzor 2020. u 
programskom izvještaju 

Napomena: analiza koju je proveo Sud temelji se na podatcima Komisije koje Sud nije obuhvatio 
revizijom. 
Prikazani podatci o tome je li u pogledu određenog pokazatelja ostvaren zadovoljavajući napredak 
temelje se na vjerojatnosti dosezanja ciljne vrijednosti određenog pokazatelja koju je procijenio Sud. 
Međutim, moguće je da mjere koje se provode u okviru određenog programa ne utječu na određeni 
pokazatelj ili da taj pokazatelj nije relevantan za cilj povezanog programa, kao i da ambicioznost njegove 
ciljne vrijednosti nije na odgovarajućoj razini. Stoga činjenica da je ostvaren zadovoljavajući napredak u 
dosezanju ciljne vrijednosti za određeni pokazatelj ne znači nužno da je ostvaren zadovoljavajući 
napredak u postizanju ciljeva povezanog programa. Vidjeti i Dodatak (točka 18.). 

Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 

Pokazatelji s kvantificiranim ciljnim 
vrijednostima

Pokazatelji bez kvantificiranih ciljnih 
vrijednosti

 ZADOVOLJAVAJUĆI    NEZADOVOLJAVAJUĆI 
NAPREDAK        NAPREDAK

NEJASAN 
NAPREDAK

Je li ostvaren zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljnih 
vrijednosti pokazatelja?

Prema podatcima Komisije,
je li ostvaren zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljnih 
vrijednosti pokazatelja programa Obzor 2020.?

Uloženi 
resursi i 

ostvarenja Rezultat Učinak

Pokazatelji ishoda 
programa

opći cilj

1. stup: „Izvrsna znanost”

2. stup: „Vodeći položaj u industriji”

3. stup „Društveni izazovi”

Horizontalna pitanja
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Slika 2.5. – Pregled pokazatelja povezanih s općim ciljem programa 
Obzor 2020. 

Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 

2.13. Za 14 pokazatelja ostvaren je zadovoljavajući napredak, dok za njih 17 to nije
bio slučaj. To se temelji na analizi koju je Sud obavio na temelju informacija iz 
programskog izvještaja, iz kojeg je vidljivo da ciljne vrijednosti treba dosegnuti 
do 2020. Međutim, aktivnosti koje se financiraju u okviru programa Obzor 2020. u 
stvarnosti će biti dovršene tek nekoliko godina nakon 2020. 

da
ne

nije jasno

Uloženi 
resursi i 
ostvarenja Rezultat Učinak

povezano 
s općim 

ciljem

Pokazatelji povezani s općim ciljem programa Obzor 2020.

ključna 
etapa
49 % (2016)

ključna 
etapa
37 % (2016)

2013

2013

2013

2020

2020

2020

5 % (2017)

N/A (2017)

47 % (2016)

Prema podatcima Komisije, je li ostvaren zadovoljavajući napredak u 
dosezanju ciljnih vrijednosti pokazatelja?

Pokazatelj 
Napredak u dosezanju ciljne 

vrijednosti
Zadovoljavajući 

napredak? Vrsta


ne

nije jasno


da

učinak
Udio istraživača u aktivnom 
stanovništvu EU-a

Ciljna vrijednost za istraživanja i 
razvoj iz strategije Europa 2020. (3 % 
BDP-a)

učinak

— (nema ciljne vrijednosti):
polazna vrijednost: 102,1 (2013.)
ciljna vrijednost: nije određena
najnoviji podatci: 103,1 (2017.) 

učinak
Pokazatelj ostvarenja u pogledu 
inovacija
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Pojednostavnjenje doprinosi učinkovitosti 

2.14. U odnosu na program koji mu je prethodio, u program Obzor 2020. uvedeno 
je nekoliko izmjena koje su usmjerene na pojednostavnjenje, čime se povećava 
učinkovitost programa. Sud je 2018. godine objavio tematsko izvješće4 o mjerama 
pojednostavnjenja programa Obzor 2020. (vidjeti okvir 2.1.). Osim toga, učinkovitost 
se povećala time što su u operativnu provedbu programa uključene izvršne agencije5. 

Okvir 2.1. 

Stajalište Suda o mjerama pojednostavnjenja u okviru programa 
Obzor 2020. 

Sud je u tematskom izvješću br. 28/2018 procijenio mjere pojednostavnjenja.  

Zaključak Suda bio je sljedeći: „Većina mjera pojednostavnjenja koje je uvela 
Komisija djelotvorna je u smanjenju administrativnog opterećenja korisnika 
programa Obzor 2020., no nekim se mjerama nisu postigli željeni rezultati te još 
ima prostora za poboljšanja”. Anketa koju je Sud proveo među korisnicima 
također je pružila zanimljive uvide jer su korisnici izrazili potrebu za smjernicama i 
alatima koji su u većoj mjeri prilagođeni njihovim potrebama. Korisnici su također 
potaknuli Komisiju da dodatno istraži upotrebu novih programa financiranja kao 
što su jednokratni iznosi. Osim toga, revizija je pokazala da česte izmjene pravila 
dovode do nesigurnosti i pogrešaka korisnika u zahtjevima za povrat troškova. 

Nakon objave tematskog izvješća Suda i provedene evaluacije na sredini 
programskog razdoblja Komisija je izvijestila da poduzima daljnje korake prema 
pojednostavnjenju većim informiranjem dionika, osmišljavanjem smjernica i alata 
koji su prilagođeniji korisnicima te povećanom upotrebom financiranja 
jednokratnim iznosima. 

                                                      
4 Tematsko izvješće Suda br. 28/2018 „Većinom mjera pojednostavnjenja uvedenih u okviru 

programa Obzor 2020. olakšano je djelovanje korisnika, no još ima prostora za poboljšanja”. 

5 Komisija, „In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, SWD(2017) 220 final, str. 48. 
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Prekogranična suradnja u području istraživanja donosi dodanu vrijednost 

2.15. Osmišljavanjem i uspostavom programa Obzor 2020. kao programa sa 
snažnim naglaskom na istraživanjima i inovacijama temeljenima na suradnji i 
prekograničnim aktivnostima dobiva se posebna dodana vrijednost u odnosu na 
financiranje na nacionalnoj razini. O tome svjedoči i činjenica da su države izvan EU-a 
odlučile sudjelovati u programu kako bi postale pridružene zemlje programa6. Viša 
razina natjecanja za bespovratna sredstva i suradnja omogućuju znatan znanstveni 
napredak i inovacije. 

Popularnost programa Obzor 2020. može imati za posljedicu odbijanje dobrih 
prijedloga 

2.16. Popularnost programa Obzor 2020. jasan je dokaz njegove privlačnosti. 
Međutim, tek 12 % prihvatljivih prijedloga primi bespovratna sredstva7, što znači da 
znatni napori uloženi u izradu projektnih prijedloga često ne urode plodom te da čak ni 
kvalitetni projektni prijedlozi ne dobivaju financijska sredstva, što dovodi do 
propuštenih prilika. 

2.17. Projektni prijedlozi u okviru instrumenta za MSP-ove i aktivnosti Marie Curie 
(MSCA) koje se zbog proračunskih ograničenja8 ne može financirati u okviru programa 
Obzor 2020. dobivaju „pečat izvrsnosti”. Pečat bi podnositeljima zahtjeva trebao 
pomoći da dobiju financijska sredstva iz drugih programa. Pečatom se također želi 
ojačati usklađenost jer se njime stvara snažnija poveznica između programa 
Obzor 2020. i drugih programa financiranja. Međutim, ta inicijativa još uvijek nije 
općeprihvaćena i pečat izvrsnosti još nije naširoko priznat u nacionalnim programima 
financiranja9. 

                                                      
6 Komisija, „In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, SWD(2017) 220 final. 

7 „Annual Management and Performance Report for the EU Budget, financial year 2018”, 
str. 33. 

8 Podatci su preuzeti s internetske platforme „Horizon Dashboard”. 

9 Tematsko izvješće Suda br. 28/2018 „Većinom mjera pojednostavnjenja uvedenih u okviru 
programa Obzor 2020. olakšano je djelovanje korisnika, no još ima prostora za poboljšanja”, 
str. 38. 

57

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/33dc9472-d8c9-11e8-afb3-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annual-management-and-performance-report-2018.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard
https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=47542


  

 

Struktura utemeljena na trima stupovima doprinosi usklađenosti programa 
Obzor 2020. 

2.18. Usklađenost znači da dijelovi programa Obzor 2020. dobro uzajamno 
funkcioniraju te da postoje komplementarnost i sinergija s drugim politikama i 
financiranjem na razini EU-a i nacionalnoj razini. Struktura utemeljena na trima 
stupovima doprinosi unutarnjoj usklađenosti10 programa. Poboljšanja su moguća kad 
je riječ o racionalizaciji brojnih instrumenata EU-a za financiranje istraživanja i inovacija 
kako bi korisnici imali bolji uvid u moguće financiranje sredstvima EU-a te u to koji im 
instrument odgovara. Osim toga, ima prostora za dodatno povećanje usklađenosti s 
financiranjem i politikama na razini država članica11. 

Teško je mjeriti djelotvornost istraživanja i inovacija 

2.19. Djelotvornost programa Obzor 2020. povezana je s rezultatima i učincima 
financiranih projekata. Istraživačke i inovacijske aktivnosti imat će stvaran učinak tek 
kada se rezultati budu promicali i stvarno koristili. Postoji vremenski razmak između 
dovršetka istraživačkog projekta i promicanja i iskorištavanja njegovih rezultata. Na to 
utječu i vanjski čimbenici12. Iako rezultati i učinci uglavnom još nisu ostvareni ili 
mjerljivi, neka ostvarenja mjerena pokazateljima pokazuju napredak u postizanju 
ciljeva programa. U godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj 
uspješnosti za 2019. ne daje se pregled djelotvornosti programa u obliku postignuća. U 
pregledu uspješnosti programa navode se detaljnije informacije i sažeto se raspravlja o 
uspješnosti svakog od stupova programa Obzor 2020. upućivanjem na neke od 
informacija prikazanih na temelju pokazatelja. 

                                                      
10 Komisija, „In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, SWD(2017) 220 final. 

11 Komisija, „In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, SWD(2017) 220 final, str. 171. 

12 Komisija, „In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, SWD(2017) 220 final, str. 13. 

58

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/33dc9472-d8c9-11e8-afb3-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/33dc9472-d8c9-11e8-afb3-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/33dc9472-d8c9-11e8-afb3-01aa75ed71a1/language-en


  

 

Izvrsna znanost 

2.20. Na slici 2.6. prikazan je pregled pokazatelja obuhvaćenih programskim 
izvještajem koji su povezani sa stupom o izvrsnoj znanosti. 

Slika 2.6. – Pregled pokazatelja povezanih s izvrsnom znanošću 

 
Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 

2.21. U okviru stupa o izvrsnoj znanosti potpora se usmjerava preko Europskog 
istraživačkog vijeća na iskusnije istraživače, a naglasak je na temeljnijim istraživanjima. 
S druge strane, aktivnostima Marie Curie (MSCA) uglavnom se pruža potpora 
istraživačima na početku karijere. Pokazatelj za ERC pokazuje da program dobro 
funkcionira. I pokazatelji za MSCA imaju dobre vrijednosti: od početka programa 
58 200 istraživača ostvarilo je koristi od međusektorske i prekogranične mobilnosti te 
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im je potpora u okviru programa omogućila da provode istraživanja u inozemstvu ili 
privremeno u drugim organizacijama. 

Potpora izvrsnosti i mobilnosti korisna je za europska istraživanja 

2.22. Budući da ERC većinom financira temeljna istraživanja, vrijeme potrebno za 
ostvarenje rezultata i učinaka može biti posebno dugo. Međutim, ostvarenja u obliku 
znanstvenih publikacija i otkrića ipak pokazuju da ERC ispunjava svoju svrhu. Natječaji 
na sveeuropskoj razini namijenjeni su dodjeli bespovratnih sredstava projektima u 
kojima se mogu provoditi izvrsna istraživanja, iako to može biti na štetu zemljopisne 
raspodjele13. Aktivnosti MSCA istraživačima omogućuju iskustvo mobilnosti koje 
pogoduje pojedinačnim istraživačima, kao i uključenim istraživačkim organizacijama i 
europskom istraživačkom sustavu u cjelini14. 

Program Obzor 2020. donosi dodanu vrijednost zahvaljujući jedinstvenosti i 
sveeuropskom karakteru potpore koju pruža 

2.23. ERC i MSCA toliko se razlikuju u svojoj usmjerenosti i opsegu da postoji malo 
preklapanja unutar ili izvan programa. Budući da nije riječ o aktivnostima 
organiziranima na nacionalnoj razini, one imaju posebnu dodanu vrijednost. 
Sveeuropska razina natječaja i mobilnosti također donosi dodanu vrijednost15. 

Vodeći položaj u industriji 

2.24. Na slici 2.7. prikazan je pregled pokazatelja obuhvaćenih programskim 
izvještajem koji su povezani sa stupom o vodećem položaju u industriji. 

                                                      
13 Prilog 2. publikaciji Komisije „In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, 

SWD(2017) 221 final, str. 56. 

14 Prilog 2. publikaciji Komisije „In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, 
SWD(2017) 221 final, str. 176. 

15 Prilog 2. publikaciji Komisije „In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, 
SWD(2017) 221 final, str. 68., 71. i 177. 
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Slika 2.7. – Pregled pokazatelja povezanih s vodećim položajem u 
industriji 

Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 

da

ne

nije jasno

Uloženi 
resursi i 
ostvarenja Rezultat Učinak

Odabrani pokazatelji povezani s „vodećim položajem 
industrije”

ključna etapa
100 % (2019)

ključna etapa
40 % (2017)

2013 2020

2020

2020

2020

2020

16 % (2019)

N/A

N/A

—

N/A

Prema podatcima Komisije, je li ostvaren zadovoljavajući napredak 
u dosezanju ciljnih vrijednosti pokazatelja?

Pokazatelj 
Napredak u dosezanju ciljne 

vrijednosti
Zadovoljavajući 

napredak? Vrsta


ne

nije jasno

nije jasno


nije jasno

nije jasno

Patentni zahtjevi i dodijeljeni 
patenti u različitim razvojnim i 
industrijskim tehnologijama

rezultat

Rast i otvaranje radnih mjesta u 
MSP-ovima sudionicima u 
projektu

— (nema ciljne vrijednosti):
polazna vrijednost: 0

ciljna vrijednost: nije određena
najnoviji podatci: 431 (2019.)

rezultat

Udio poduzeća koja sudjeluju u 
uvođenju inovacija koje su nove 
za poduzeće ili tržište

— (nema ciljne vrijednosti):
polazna vrijednost: 0

ciljna vrijednost: nije određena
najnoviji podatci: 15 400 (2019.) 

rezultat

Broj zajedničkih javno-privatnih 
publikacija

— (nema ciljne vrijednosti):
polazna vrijednost: 0

ciljna vrijednost: nije određena
najnoviji podatci: 5 700 (2019.) 

ostvarenje

Udio MSP-ova sudionika u 
projektu koji uvode inovacije koje 
su nove za poduzeće ili tržište
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2.25. Posebni cilj br. 5 odnosi se na jačanje vodećeg položaja europske industrije 
istraživanjem, tehnološkim razvojem, demonstracijama i inovacijama u nizu razvojnih i 
industrijskih tehnologija. Programski izvještaj pokazuje da provedbom programa nije 
ostvaren zadovoljavajući napredak u dosezanju njegove ciljne vrijednosti u pogledu 
patentnih prijava. U programskom izvještaju navode se i informacije o dodijeljenim 
patentima, što je bolje mjerilo za uspješnost, ali nisu navedene ciljne vrijednosti ni 
ključne etape. 

2.26. Još je jedan pokazatelj za taj cilj „udio poduzeća koja sudjeluju u uvođenju 
inovacija koje su nove za poduzeće ili tržište”. Budući da se u programskom izvještaju 
ne navode ni ključne etape ni ciljna vrijednost za taj pokazatelj, on se ne može 
upotrijebiti za procjenjivanje toga je li ostvaren zadovoljavajući napredak u provedbi 
programa, čime se smanjuje njegova korisnost. 

Potpora inovacijama popularna je, no mala i srednja poduzeća suočavaju se s 
preprekama  

2.27. Aktivnostima u okviru stupa o vodećem položaju industrije financiraju se 
istraživanja i inovacije usmjereni na razvojne tehnologije. Takve tehnologije potom 
služe kao temelj za inovacije i stoga je potrebno određeno vrijeme da se financiranjem 
postignu rezultati i učinci. Općenito, mjere su dobro usmjerene na tržište i popularne 
su među velikim brojem podnositelja zahtjeva, uključujući MSP-ove. Potpora 
inovacijama MSP-ova poseban je cilj u okviru vodećeg položaja industrije, iako MSP-ovi 
mogu sudjelovati i dobiti financijska sredstva i u okviru drugih posebnih ciljeva. 
Međutim, Sud je u tematskom izvješću o pojednostavnjenju programa Obzor 2020.16 
utvrdio da se MSP-ovi suočavaju s preprekama u procesu prijave i opterećenjima u 
provedbi projekata zbog složenih pravila, primjerice pri prijavi troškova. 

Jasna dodana vrijednost EU-a zahvaljujući kritičnoj masi 

2.28. Kad je riječ o financiranju projekata istraživanja i inovacija u okviru vodećeg 
položaja industrije, programom Obzor 2020. postiže se kritična masa koja omogućuje 
uspostavu projekata većih razmjera. U projekte je uključeno više sudionika, kao što su 
poduzeća, istraživačke organizacije i sveučilišta, iz više zemalja te se stoga u okviru njih 

                                                      
16 Tematsko izvješće Suda br. 28/2018 „Većinom mjera pojednostavnjenja uvedenih u okviru 

programa Obzor 2020. olakšano je djelovanje korisnika, no još ima prostora za poboljšanja”. 
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mogu objediniti potrebno znanje i stručnost, koji možda nisu svi dostupni u jednoj 
zemlji17. 

Društveni izazovi 

2.29. Na slici 2.8. prikazan je pregled pokazatelja obuhvaćenih programskim 
izvještajem koji su povezani sa stupom o društvenim izazovima. 

Slika 2.8. – Pregled pokazatelja povezanih s društvenim izazovima 

 
Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 

                                                      
17 Prilog 2. publikaciji Komisije „In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, 

SWD(2017) 221 final, str. 290., 358. i 427. 
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2.30. Stup o društvenim izazovima odnosi se na sedam različitih područja. Prva dva 
pokazatelja na slici 2.8. odnose se na zdravlje i dobrobit. Ciljna vrijednost spominje se 
pod naslovom za 2020., ali bi se zapravo trebala smatrati dosegnutom „[…] kada zadnje 
aktivnosti financirane u okviru programa Obzor 2020. budu dovršene”. Nadalje, u 
programskom izvještaju navodi se sljedeće: „Ciljne vrijednosti odnose se na cijeli stup o 
društvenim izazovima (posebni ciljevi od br. 8 do br. 14), a ne na svaki pojedinačni 
posebni cilj”, čime usporedba stvarne i ciljne vrijednosti gubi svoju svrhu. 

Pružanje odgovora na društvena pitanja 

2.31. Stupom programa Obzor 2020. koji se odnosi na društvene izazove izričito se 
nastoje riješiti pitanja u područjima kao što su cjeloživotno zdravlje i dobrobit te 
održiva energija. U Komisijinim evaluacijama zaključeno je da je taj stup općenito vrlo 
važan jer se sredstva usmjeravaju na istraživanja i inovacije s ciljem rješavanja 
problema s kojima se društvo suočava18. Mjere koje se odnose na društvene izazove 
usmjerene su na projekte na „višoj razini tehnološke spremnosti”, što znači da su 
tehnologije bliže postizanju praktične primjene i stoga dobro nadopunjuju temeljna 
istraživanja. Međutim, dugoročniji odgovor na društvene izazove zahtijevao bi i više 
temeljnih istraživanja u tom području19. Općenito, europskim projektima dobro se 
nadopunjuju nacionalne mjere20. 

Rezultati ispitivanja uspješnosti transakcija 

2.32. Sud je procijenio Komisijino izvješćivanje o uspješnosti za 62 projekta u okviru 
programa Obzor 2020. Od tih je projekata njih 26 već bilo dovršeno. Sud nije izravno 
procijenio kvalitetu provedenog istraživanja niti učinak projekata u smislu postizanja 
cilja politike koji se odnosi na poboljšanje istraživanja i inovacija. 

                                                      
18 Komisija, „In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, SWD(2017) 220 final, str. 31. 

19 Komisija, „In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, SWD(2017) 220 final, str. 170. 

20 Prilog 2. publikaciji Komisije „In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, 
SWD(2017) 221 final, str. 656. i 813. 

64

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/33dc9472-d8c9-11e8-afb3-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/33dc9472-d8c9-11e8-afb3-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_evaluations/swd(2017)221-annex-2-interim_evaluation-h2020.pdf


  

 

2.33. Sud je za svaki projekt pregledao nekoliko izvješća, uključujući izvješće o 
procjeni koje sastavlja službenik Komisije zadužen za relevantni projekt u sklopu 
provjera koje se obavljaju prije nadoknade prijavljenih troškova. Kad je to bilo moguće, 
Sud je korisnicima postavio pitanja o uspješnosti projekta. 

2.34. Sva 62 projekta koje je Sud procijenio u skladu su s ciljevima programa i 
primjenjivim programom rada. Većina projekata povezana je samo s jednim posebnim 
ciljem, uz iznimku triju projekata koji su povezani s dvama posebnim ciljevima. 
Međutim, Sud je procijenio da još 22 projekta povezana s jednim posebnim ciljem 
doprinose jednom dodatnom posebnom cilju ili više njih. To je, na primjer, često slučaj 
za projekte ERC-a (koji se odnose na posebni cilj br. 1) ili projekte MSCA-e (koji se 
odnose na posebni cilj br. 3), ali mogu doprinijeti i jednom od ciljeva u vezi s 
društvenim izazovima na temelju teme istraživanja. Izvješćivanjem samo o rezultatima 
projekta, kao što su znanstvene publikacije, u okviru jednog posebnog cilja izbjegava se 
dvostruko računanje, ali ono dovodi do nedovoljnog izvješćivanja o doprinosima Unije 
tim drugim istraživačkim područjima. 

2.35. Prema izvješćima Komisije većinom projekata postignuta su očekivana 
ostvarenja i rezultati. Međutim, izvješća Komisije također su pokazala da su u 
određenom broju projekata postojale poteškoće koje su umanjile njihovu uspješnost: 

o u pet slučajeva prijavljeni napredak bio je tek djelomično u skladu s ciljevima 
dogovorenima s Komisijom; 

o u sedam slučajeva promicanje ostvarenja i rezultata projekta samo je djelomično 
provedeno u skladu sa sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava. 
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Zaključci 

2.36. Dostupne informacije previše su ograničene te nije moguće u potpunosti 
procijeniti uspješnost programa Obzor 2020. na kraju 2019., pretposljednje godine 
programskog razdoblja. Jedan od glavnih razloga leži u tome što je za financiranje 
istraživanja i inovacija karakterističan znatan vremenski razmak između financiranja 
projekata i postizanja rezultata i učinaka. Nadalje, većina projekata i dalje će biti u 
tijeku krajem 2020. (vidjeti odlomak 2.13.). Pokazatelji se moraju tumačiti s oprezom, a 
nekima nedostaju ciljne vrijednosti (vidjeti odlomak 2.11.). Zbog toga je teško dobiti 
pregled uspješnosti. Najnovija i najpotpunija slika uspješnosti prikazana je u evaluaciji 
na sredini programskog razdoblja provedenoj u svibnju 2017., u kojoj se kvantitativni 
podatci kombiniraju s kvalitativnim podatcima (vidjeti odlomak 2.10.). 

2.37. Iako su dostupne informacije ograničene, nema naznaka da je uspješnost 
ugrožena te postoje brojni primjeri uspješnih projekata. Nisu iznesene opširne 
informacije o učinkovitosti programa Obzor 2020., ali detaljno je razrađeno povezano 
pitanje pojednostavnjenja (vidjeti odlomak 2.14.). Proračun programa Obzor 2020. nije 
dovoljan za financiranje svih prihvatljivih projektnih prijedloga zbog prevelikog broja 
prijava (vidjeti odlomke 2.16. i 2.17.). 

2.38. Za razliku od djelotvornosti, informacije o relevantnosti i usklađenosti 
programa, kao i dodanoj vrijednosti EU-a koja se njime ostvaruje, dostupne su u 
znatnoj mjeri. Postoje snažni argumenti u prilog relevantnosti programa Obzor 2020. 
jer se njime zadovoljavaju potrebe za koje je predviđen (vidjeti odlomke 2.23., 2.28. i 
2.31.). Dodana vrijednost EU-a još je jedan snažan element programa, što potvrđuju 
dokazi iz mnogih izvora (vidjeti odlomak 2.15.). Kad je riječ o usklađenosti, program 
Obzor 2020. pokazuje dobru unutarnju usklađenost, kao i usklađenost s drugim 
programima i politikama, ali istodobno ima prostora za poboljšanja (vidjeti 
odlomak 2.18.). 

2.39. Godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti bavi 
se uspješnošću u okviru naslova 1.a tek na vrlo općenit način. Na primjer, programi se 
ne obrađuju zasebno. Informacije o uspješnosti programa Obzor 2020. ograničene su 
na primjere uspješnih projekata i ne daje se tumačenje podataka o pokazateljima. U 
pregledu uspješnosti programa, koji je prilog godišnjem izvješću o upravljanju 
proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti, nudi se više informacija, iako se one i dalje u 
velikoj mjeri objedinjavaju (vidjeti odlomak 2.19.). 
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EFSU 

Svrha i funkcioniranje EFSU-a 

2.40. Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) osnovan je 2015. kao prvi stup 
„Plana ulaganja za Europu”21. Taj je plan osmišljen s ciljem rješavanja problema manjka 
ulaganja do kojeg je došlo nakon financijske i gospodarske krize koja je izbila 
2008. godine. Europsko vijeće zaključilo je 18. prosinca 2014. da je „[p]oticanje 
ulaganja i rješavanje tržišnih nedostataka u Europi ključni […] izazov politike”. EFSU-om 
se nastoji ostvariti dodatnost rješavanjem tržišnih nedostataka ili neoptimalnih 
ulagačkih situacija i u pravilu je usmjeren na projekte s višim profilom rizika, „koje se 
ne bi moglo provesti tijekom razdoblja u kojem se može koristiti jamstvo EU-a, ili 
barem ne u istoj mjeri, putem EIB-a, EIF-a ili postojećih financijskih instrumenata Unije 
bez potpore EFSU-a”. 

2.41. Na slici 2.9. prikazan je konceptualni pregled EFSU-a i njegov kontekst na 
temelju relevantnog zakonodavstva i Komisijinih dokumenata. 

2.42. EFSU se podupire jamstvom EU-a. Operacijama financiranja upravlja Grupa 
Europske investicijske banke (EIB). EIB je odgovoran za dio za infrastrukturu i inovacije, 
dok je Europski investicijski fond (EIF) odgovoran za dio za mala i srednja poduzeća. 

                                                      
21 Uredba (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom 

fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom 
portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 – 
Europski fond za strateška ulaganja. 
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2.43. Predmetni program izmijenjen je Uredbom (EU) 2017/239622 (poznata kao 
„EFSU 2.0”), čime su se povećali ciljani iznosi mobiliziranih ulaganja i produljilo 
razdoblje ulaganja do prosinca 2020. za odobrenje transakcija za konačne ugovore koje 
je potrebno sklopiti najkasnije do kraja prosinca 2022. Također je pojačan naglasak na 
dodatnosti. 

2.44. Jamstvom EU-a EIB-u se omogućuje financiranje operacija s ukupnim višim 
profilom rizika od njegova standardnog portfelja. Cilj je postići ukupni multiplikacijski 
učinak ulaganja čija je vrijednost 15 puta veća od doprinosa EFSU-a (jamstvo EU-a i 
doprinos EIB-a) (15 x). Očekuje se da će se doprinosom EFSU-a u prosjeku ostvariti 
sljedeći učinak financijske poluge: unutarnji multiplikator financiranja sredstvima 
Grupe EIB-a iznosi 3 x, što se množi prosječnim vanjskim multiplikatorom od 5 x za 
financiranje drugim privatnim i/ili javnim sredstvima. 

                                                      
22 Uredba (EU) 2017/2396 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni 

uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu produljenja trajanja Europskog 
fonda za strateška ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski 
savjetodavni centar za ulaganja. 
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Slika 2.9. – Pregled EFSU-a 

Izvor: Sud, na temelju Uredbe (EU) 2015/1017, Uredbe (EU) 2017/2396, programskih izvještaja za nacrt 
proračuna za 2020. i dokumenta COM(2018) 497 final. 

Potrebe

Na razini Europske unije:
• Rješavanje problema manjka 

ulaganja
• Podupiranje gospodarskog 

oporavka
• Promicanje održivog i 

uključivog rasta
• Jačanje privlačnosti ulaganja 

u Europi

Očekivani ishodi

Učinci
• Doprinos rješavanju 

problema manjka ulaganja
• Povećani rast
• Otvaranje novih radnih 

mjesta

Rezultati
• Mobiliziranje javnog i 

privatnog kapitala za 
projekte koje financira EIB

• Ukupna ulaganja EIB-a/EIF-a 
u obliku financiranja i 
mobiliziranog kapitala u 
iznosu od 500 milijardi eura, 
što podrazumijeva vanjski 
multiplikator od 5 x

• Ukupni multiplikacijski 
učinak: 15 x

Ciljevi

Opći je cilj EFSU-a „potpora 
ulaganjima kojima se potiče rast 
u skladu s prioritetima Unije”. 
Navedeno je devet prioritetnih 
područja. 

EFSU ima jedan posebni cilj. 
Povezani savjetodavni centar 
(ESCU) i portal projekata (EIPP) 
imaju svaki po jedan posebni 
cilj. 

Posebni cilj br. 1 (EFSU) 
„Povećanje obujma operacija 
financiranja i ulaganja Grupe 
EIB-a u prioritetnim 
područjima”.

Procesi

Način upravljanja
Neizravno upravljanje (Grupa 
EIB-a)

Akteri
• Nadležni GU: ECFIN
• Upravljanje i provedba: EIB i 

EIF
• Nacionalne razvojne banke 

ili institucije
• Financijski posrednici i 

privatni ulagači
• Nositelji projekata – krajnji 

primatelji

Aktivnosti
• Nadzor Upravljačkog odbora
• Odbor za ulaganja 
• Ocjenjivanje projekata
• Odobrenje
• Sklapanje ugovora
• Isplata
• Praćenje i izvješćivanje
• Povrat sredstava

Uloženi resursi

Ukupna sredstva EFSU-a iznose 
33,5 milijardi eura – 26 milijardi 
eura jamstva EU-a i 7,5 milijardi 
eura vlastitog doprinosa EIB-a.

Jamstveni fond EFSU-a rezerva 
je likvidnosti iz koje se mogu 
isplatiti sredstva nakon 
aktivacije jamstva. Sredstva za 
taj fond postupno se izdvajaju iz 
proračuna EU-a (8 425 milijuna 
eura) i iz namjenskih prihoda 
(do 675 milijuna eura).

Kontekst i vanjski čimbenici

Kontekst EU-a
Poveznice s mnogim drugim 
politikama EU-a, kao što su: 
• Strategija Europa 2020.
• Obzor 2020. (InnovFin)
• ESIF („strukturni fondovi”)
• COSME za mala i srednja 

poduzeća
• Instrument za povezivanje

Europe (CEF)

Kontekst država članica
Politika, zakonodavstvo i/ili 
regulatorni okvir država članica

Vanjski čimbenici
• Društveno-gospodarski 

uvjeti koji utječu na 
dostupnost financijskih 
sredstava na razini EU-a te 
na nacionalnoj, regionalnoj i 
lokalnoj razini (javna i 
privatna) 

• Međunarodni sporazumi,
posebno ciljevi održivog 
razvoja UN-a do 2030.

Očekivana ostvarenja

Operacije financiranja unutar 
dva dijela:
• dio za infrastrukturu i 

inovacije
• dio za mala i srednja 

poduzeća

Usmjerene su na prihvatljive 
projekte u prioritetnim 
područjima diljem Unije, kao i 
na prekogranične projekte.

Financiranje može imati sljedeći 
oblik: 
• zajmovi
• jamstva/protujamstva
• podređeno financiranje
• instrumenti tržišta kapitala 
• vlasnički (ili kvazivlasnički) 

udjeli

Ukupni iznos: 100 milijardi eura, 
što podrazumijeva unutarnji 
multiplikator od 3 x. 
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2.45. EFSU ima jedan opći cilj i jedan poseban cilj23. Opći je cilj „potpora ulaganjima 
kojima se potiče rast u skladu s prioritetima Unije”, a posebni je cilj „povećanje obujma 
operacija financiranja i ulaganja Grupe EIB-a u prioritetnim područjima”. 

2.46. Na kraju 2019. proračun EU-a bio je izložen mogućim budućim plaćanjima u 
vezi s jamstvom EFSU-a u iznosu od 21,9 milijardi eura. Sredstva iz proračuna EU-a 
većinom se uplaćuju u Jamstveni fond EFSU-a, koji čini rezervu likvidnosti iz koje se EIB-
u isplaćuju sredstva u slučaju aktiviranja jamstva EU-a. Sredstvima Fonda upravlja 
Komisija. Do kraja 2019. iznos plaćanja izvršenih u korist Jamstvenog fonda EU-a u 
okviru EFSU-a bilježio je 6,5 milijardi eura.24 U to je vrijeme vrijednost fonda iznosila 
6,7 milijardi eura. Do tog trenutka nije došlo do znatnijih aktivacija jamstva25. 

Objavljene informacije o uspješnosti 

2.47. Uz uobičajeno godišnje izvješćivanje o uspješnosti u okviru godišnjeg izvješća 
o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti, programskih izvještaja i 
godišnjeg izvješća o radu (vidjeti odlomak 1.3.), Komisija i EIB u skladu s Uredbom o 
EFSU-u provode i evaluacije uspješnosti navedene u nastavku26 (vidjeti sliku 2.10.). 
Komisija je ugovorila i jednu vanjsku evaluaciju koja je dovršena 2016. 

                                                      
23 Kako je navedeno u programskim izvještajima za nacrt proračuna za 2020. 

24 Na temelju podataka o VFO-u koje je dostavio GU BUDG.  

25 Godišnje izvješće Suda za 2018. i 2019., poglavlje 2. „Proračunsko i financijsko upravljanje”. 

26 Uredba (EU) 2015/1017, članak 18. 
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Slika 2.10. – Vrijeme obavljanja glavnih evaluacija i razdoblja koja su 
njima obuhvaćena 

 
Izvor: Sud. 

Procjena uspješnosti EFSU-a na temelju objavljenih informacija 
o uspješnosti 

2.48. Slika 2.11. sadržava pregled svih pokazatelja za EFSU koji su uključeni u 
relevantne programske izvještaje. U odlomku 1.24. Sud preispituje određena opća 
ograničenja27 pri tumačenju tih pokazatelja. Konkretno, procjena Suda o tome je li u 
pogledu određenog pokazatelja ostvaren „zadovoljavajući napredak” odnosi se na 
vjerojatnost dosezanja ciljne vrijednosti za taj pokazatelj. U toj se procjeni ne uzima u 
obzir je li i koliko je određeni pokazatelj povezan s aktivnostima i ciljevima EFSU-a, kao 
ni je li ciljna vrijednost koja je postavljena za taj pokazatelj dovoljno ambiciozna. Stoga 
je to tek prvi korak u analizi uspješnosti EFSU-a. Sud također nije obavio reviziju 
pouzdanosti povezanih podataka, ali o njima ima riječi u poglavlju 1. (vidjeti odlomke 
1.13. – 1.23.). 

2.49. Programski izvještaj sadržava pet pokazatelja za EFSU. Sud zaključuje da je 
riječ o pokazateljima „rezultata” i „ostvarenja”.  

                                                      
27 Vidjeti i odlomke 3.21. – 3.35. godišnjeg izvješća Suda za 2018. 

VFO 
2021. – 2027.

VFO 
2014. – 2020.

VFO 
2007. – 2013.

Obuhvaćeno razdoblje Publikacija

2015. 2017. 2019.2012.2008. 2010. 2026.2022. 2024.

Evaluacija EFSU-a iz 2016. koju je proveo EIB

Evaluacija EFSU-a iz 2016. koju je provela Komisija

Evaluacija EFSU-a iz 2018. koju je proveo EIB

Komisijina neovisna evaluacija iz 2018.
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Slika 2.11. – Pregled svih pokazatelja za EFSU u programskom izvještaju 

Napomena: analiza koju je proveo Sud temelji se na podatcima Komisije koje Sud nije obuhvatio 
revizijom. 
Prikazani podatci o tome je li u pogledu određenog pokazatelja ostvaren zadovoljavajući napredak 
temelje se na vjerojatnosti dosezanja ciljne vrijednosti određenog pokazatelja koju je procijenio Sud. 
Međutim, moguće je da mjere koje se provode u okviru određenog programa ne utječu na određeni 
pokazatelj ili da taj pokazatelj nije relevantan za cilj povezanog programa, kao i da ambicioznost njegove 
ciljne vrijednosti nije na odgovarajućoj razini. Stoga činjenica da je ostvaren zadovoljavajući napredak u 
dosezanju ciljne vrijednosti za određeni pokazatelj ne znači nužno da je ostvaren zadovoljavajući 
napredak u postizanju ciljeva povezanog programa. Vidjeti i Dodatak (točka 18.). 

Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 

da

ne

nije jasno

Uloženi resursi i 
ostvarenja Rezultat Učinak

Odabrani pokazatelji EFSU-a

ključna 
etapa
84 % (2019)

ključna 
etapa
90 % (2019)

ključna 
etapa
100 % (2019)

ključna 
etapa
100 % (2019)

ključna 
etapa
100 % (2019)

 2020

2020

2020

2020

2020

92 % (2019)

100 % (2019)

100 % (2019)

100 % (2019)

100 % (2019)

Prema podatcima Komisije, je li ostvaren zadovoljavajući napredak u 
dosezanju ciljnih vrijednosti pokazatelja?

Pokazatelj 
Napredak u dosezanju 

ciljne vrijednosti
Zadovoljavajući 

napredak? Vrsta


da


da


da


da


da

Udio financiranja sredstvima EFSU-a u 
okviru dijela za infrastrukturu i inovacije 
kojim se podupiru komponente projekata 
koje doprinose djelovanju u području 
klime

ostvarenje

Objedinjeni multiplikacijski učinak rezultat

Broj projekata kojima je pružena potpora u 
okviru inicijative EFSU-a

ostvarenje

Ukupan broj zemalja koje primaju 
financijska sredstva Grupe EIB-a u okviru 
EFSU-a

ostvarenje

Ukupni obujam mobiliziranih ulaganja (u 
milijardama eura)

rezultat

ZADOVOLJAVAJUĆI NAPREDAK NEZADOVOLJAVAJUĆI NAPREDAK NEJASAN NAPREDAK

Pokazatelji  s kvantificiranim cil jnim 
vrijednostima

Pokazatelji  bez kvantificiranih cil jnih 
vrijednosti

Je l i  ostvaren zadovoljavajući napredak u dosezanju cil jnih vrijednosti pokazatelja?
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2.50. Sud napominje da je ostvaren zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljnih 
vrijednosti predmetnog programa. Cilj je EFSU-a mobilizirati ulaganja u nizu područja 
diljem EU-a osiguravanjem financijskih sredstava za rizičniji portfelj projekata od onih 
koji se podupiru standardnim operacijama EIB-a. Dostupne informacije o uspješnosti 
sadržavaju pojedinosti o ulaganjima mobiliziranima na temelju odobrenih operacija, 
broju odobrenih projekata, multiplikacijskim učincima i mjeri u kojoj su obuhvaćene 
različite države članice. Međutim, nijednim od pet pokazatelja ne prati se razina rizika 
ili prodiranje u ključna područja navedena u općem cilju. 

2.51. Za dva pokazatelja rezultata potrebno je napomenuti da se podatci 
djelomično temelje na procjenama koje se ažuriraju tijekom provedbe programa. 
Vrijednosti pokazatelja bit će konačne tek nakon dovršetka ulaganja. Osim toga, u 
mišljenju Suda br. 2/2016 istaknuto je da se pri izračunu pokazatelja ukupnog 
multiplikacijskog učinka polazi od pretpostavke da nijedno ulaganje nije izvršeno bez 
EFSU-a te se poziva na preispitivanje metodologije za njegov izračun28. Sud napominje 
da su metodologije za izračun multiplikatora za EFSU koje primjenjuju EIB i EIF otada 
ažurirane u obje institucije kako bi se zajamčilo da se pri procjeni dosezanja ciljne 
vrijednosti EFSU-a u obzir uzmu samo dodatna mobilizirana ulaganja29. 

2.52. Neki pokazatelji u međuvremenu su postali manje važni za praćenje. Ciljna 
vrijednost jednog od pokazatelja ostvarenja – ukupan broj zemalja koje su primile 
financijska sredstva EIB-a (operacije za koje su sklopljeni ugovori) – dosegnuta je 
do 2016., u drugoj godini provedbe programa. Jedan drugi pokazatelj ostvarenja 
odnosi se na broj projekata koji su primili potporu EFSU-a i njegova je ciljna vrijednost 
dosegnuta 2018., kad je taj broj premašio 1 000 projekata. 

2.53. Treba napomenuti da se pokazateljima ne mjeri napredak u ostvarivanju 
posebnog cilja kao takvog, a to je povećanje obujma operacija EIB-a, posebno rizičnijih 
operacija. Dok se posebnim ciljem u obzir uzima ukupan broj operacija Grupe EIB-a, 
pokazatelji su ograničeni na operacije EFSU-a. 

                                                      
28 SL C 465, 13.12.2016., str. 1. 

29 EIB, metodologija za izračun multiplikatora za EFSU, ažuriranje iz srpnja 2018. i EIF, 
metodologija za izračun multiplikatora za EFSU, ažuriranje iz siječnja 2019. 

73

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP16_02/OP16_02_EN.pdf
https://www.eib.org/attachments/strategies/efsi_steering_board_efsi_multiplier_methodology_calculation_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/strategies/efsi_steering_board_eif_efsi_multiplier_methodology_calculation_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/strategies/efsi_steering_board_eif_efsi_multiplier_methodology_calculation_en.pdf


  

 

Procjenjuje se da se visina ulaganja mobiliziranih u okviru projekata financiranih iz 
EFSU-a približila ciljnoj vrijednosti, ali to se ne može uvijek pripisati samo EFSU-u 

2.54. Ostvaruje se zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljne vrijednosti EFSU-a u 
pogledu mobiliziranja ulaganja u visini od 500 milijardi eura. Do kraja 2019., godinu 
dana prije roka, Grupa EIB-a odobrila je transakcije u iznosu od 84,2 milijarde eura i 
procijenila da su povezana ulaganja iznosila 458 milijardi eura, što je iznad ciljne 
vrijednosti imajući u vidu da je proteklo 82 % razdoblja provedbe tog programa30. 

2.55. Iz procijenjenih ukupnih „povezanih ulaganja” proizlazi da je vanjski 
„multiplikacijski učinak” iznad očekivane vrijednosti od 5 x, što upućuje na to da je 
ciljna vrijednost ukupnog multiplikacijskog učinka od 15 x dosegnuta (vidjeti 
odlomak 2.44.). Sud je u tematskom izvješću o EFSU-u iz 2019. zaključio31 da je EFSU bio 
djelotvoran u prikupljanju financijskih sredstava za potporu znatnim dodatnim 
ulaganjima, ali i da je u nekim slučajevima mjera u kojoj je EFSU zapravo doveo do 
dodatnih ulaganja u realno gospodarstvo prikazana većom od stvarne. U evaluaciji 
EFSU-a i tematskom izvješću Suda također je istaknuto da se cjelokupan iznos 
financiranja ne može pripisati samo EFSU-u. 

Iz EFSU-a je osiguran kapital tamo gdje ga tržište ne bi osiguralo, no u nekim je 
slučajevima tržište ipak moglo ponuditi alternativu ulaganjima EFSU-a 

2.56. Iako se u razdoblju 2015. – 2017. (što se podudara s „razdobljem EFSU-a”) 
godišnje kreditiranje u okviru EIB-a smanjilo, treba napomenuti da je iznos kreditiranja 
viši nego u prethodna dva trogodišnja razdoblja (2009. – 2011. i 2012. – 2014.), tijekom 
kojih je Grupa EIB-a primila dodatne doprinose radi pružanja odgovora na financijsku i 
dužničku krizu. U usporedbi s godišnjim kreditiranjem koje je prethodilo toj krizi 
prosjek je u „razdoblju EFSU-a” znatno viši, čime se ostvaruje posebni cilj povećanja 
obujma operacija financiranja. 

                                                      
30 Izvješće o EFSU-u za 2019., „From the European Investment Bank to the European 

Parliament and the Council on 2019 EIB Group Financing and Investment Operations under 
EFSI”, str. 35. 

31 Tematsko izvješće Suda br. 3/2019 – „Europski fond za strateška ulaganja:za potpuni uspjeh 
EFSU-a potrebno je uložiti dodatne napore”, odlomak 81. 
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2.57. Osim toga, prema izvješću EIB-a o EFSU-u za 2019.32, većinu transakcija EFSU-
a čine takozvane „posebne aktivnosti”, koje po definiciji sa sobom nose veći rizik od 
uobičajenih operacija EIB-a. Obujam takvih novih aktivnosti, za koje su ugovori 
sklopljeni 2019., iznosio je 15 milijardi eura, što čini oko 25 % ukupnog kreditiranja u 
okviru EIB-a te godine, dok je razina prije EFSU-a bila ispod 10 %. 

2.58. U Komisijinoj neovisnoj evaluaciji utvrđeno je da je od pokretanja EFSU-a 
uveden niz novih rizičnijih proizvoda, na primjer vlasnički instrumenti i instrumenti za 
podjelu rizika s financijskim posrednicima u okviru dijela za infrastrukturu i inovacije. 
Osim toga, postojeći su proizvodi izmijenjeni i prilagođeni novim vrstama drugih 
ugovornih strana / korisnika33. 

2.59. U skladu s početnom Uredbom o EFSU-u za „posebne aktivnosti” po definiciji 
se smatralo da pružaju „dodatnost” (vidjeti odlomak 2.40.). Jedna anketa iz 2018. 
pokazala je da je 98 % dužničkih operacija i 99 % vlasničkih operacija bilo usmjereno na 
tržišne nedostatke. Međutim, izvješća pokazuju da je tržište ipak moglo ponuditi 
alternativu za dio tih ulaganja, iako pod manje povoljnim uvjetima34. Anketa je 
pokazala da se 67 % operacija u okviru dijela za infrastrukturu i inovacije te 76 % 
operacija u okviru dijela za MSP-ove ne bi provelo bez EFSU-a. 

2.60. U evaluaciji je zaključeno i da dionici smatraju da financijski instrumenti na 
razini EU-a nadopunjavaju nacionalna sredstva ako se samim nacionalnim sredstvima 
ne bi moglo riješiti pitanje manjka financijskih sredstava. Još je jedan važan aspekt 
„učinak signala” koji se postiže sudjelovanjem EIB-a/EIF-a, što je posebice pomoglo u 
privlačenju rizičnijeg financiranja. Potpora EU-a u mnogim je slučajevima bila ključna za 
uvjeravanje financijskih posrednika da nastave s rizičnijim projektima35. 

                                                      
32 Izvješće o EFSU-u za 2019., „From the European Investment Bank to the European 

Parliament and the Council on 2019 EIB Group Financing and Investment Operations under 
EFSI”, str. 35. 

33 „Independent Evaluation of the EFSI Regulation”, završno izvješće, ICF u suradnji s vanjskim 
partnerima, lipanj 2018., str. 55. 

34 „Evaluation of the European Fund for Strategic Investments June 2018”, EIB, str. 46, 
„Independent Evaluation of the EFSI Regulation”, završno izvješće, ICF u suradnji s vanjskim 
partnerima, lipanj 2018., str. 90. 

35 „Independent Evaluation of the EFSI Regulation”, završno izvješće, ICF u suradnji s vanjskim 
partnerima, lipanj 2018., str. 100. 
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2.61. Rizičniji projekti u skladu su s ciljem Uredbe i njima se nastoji zajamčiti 
dodatnost programa. Ta je poveznica zadržana, no kriteriji dodatnosti poboljšani su 
EFSU-om 2.0.36 Sada se smatra da je „posebna aktivnost” (rizičnija aktivnost) snažan 
pokazatelj dodatnosti, ali potrebno je dodatno obrazloženje kako bi se smatrala 
prihvatljivom. 

EFSU je funkcionirao kao pojačanje za neke programe EU-a, ali s nekim drugima se 
privremeno preklapao  

2.62. EFSU-om su ojačani neki drugi programi EU-a. To je posebno bio slučaj u 
dijelu za MSP-ove, u kojem su se EFSU-om ojačali jamstveni instrumenti za MSP-ove 
COSME i InnovFin, uz iskorištavanje portfelja projekata i iskustva osoblja EIF-a. EFSU je 
osigurao privremeni kapital kako bi se zadovoljila velika potražnja financijskih 
posrednika koja je prekoračila iznos godišnjih proračunskih sredstava. To je pomoglo 
da se održi zamah i spriječi „pasivno razdoblje” dok se čeka dostupnost novog 
proračuna. Dijelom za MSP-ove u okviru EFSU-a povećalo se i prodiranje u ključna 
područja, i to povećanjem dostupnih sredstava, što je omogućilo uvođenje novih 
instrumenata. 

2.63. U drugim je programima bilo preklapanja. U okviru dijela za infrastrukturu i 
inovacije potražnja za programima kao što su CEF i InnovFin prvotno se smanjila jer je 
EFSU u određenoj mjeri obuhvaćao slična područja politike. To je pitanje brzo riješeno 
preusmjeravanjem tih programa, koji su preuzeli bolje definirane segmente potreba za 
(rizičnim) financiranjem, kako bi se izbjegla preklapanja s EFSU-om, primjerice na 
lokacije izvan EU-a ili projekte povezane s čišćim prometom, energetskom 
učinkovitošću i digitalnim tehničkim inovacijama. Sud je u tematskom izvješću o EFSU-u 
pozvao na povećanje komplementarnosti između financijskih instrumenata EU-a i 
proračunskih jamstava EU-a37. 

                                                      
36 Članak 5. stavak 1. i članak 7. stavak 12. Uredbe (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i 

Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom 
savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni 
uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 – Europski fond za strateška ulaganja, 
kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2017/2396 Europskog parlamenta i Vijeća od 
13. prosinca 2017. 

37 Tematsko izvješće Suda br. 3/2019 – „Europski fond za strateška ulaganja:za potpuni uspjeh 
EFSU-a potrebno je uložiti dodatne napore”, 2. preporuka. 
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Komisija je upravljala Jamstvenim fondom u skladu s načelima dobrog financijskog 
upravljanja 

2.64. Kad je riječ o trajanju, kreditnom riziku i likvidnosti, najveći dio portfelja u 
likvidnim vrijednosnim papirima, kao i profil portfelja, kalibriran je u skladu s 
predviđenim novčanim tokovima koji proizlaze iz operacija EFSU-a u okviru jamstva EU-
a (npr. predviđene aktivacije, prihodi). U vrlo zahtjevnim tržišnim okolnostima zbog 
općenito negativnih ili povijesno niskih prinosa u kombinaciji s velikom nestabilnošću 
tržišta i nesigurnostima, Fond je 2019. ostvario godišnju (apsolutnu) uspješnost od 
1,239 %. Taj je povrat u skladu s godišnjom uspješnošću referentne vrijednosti EFSU-a 
(2,302 %)38. 

Ulažu se stalni napori za poboljšanje zemljopisne raspodjele EFSU-a 

2.65. Primjedbe u pogledu zemljopisne raspodjele istaknute su i u neovisnim 
evaluacijama i u tematskom izvješću Suda. Na kraju 2019. godine 80 % operacija za 
koje su sklopljeni ugovori provodilo se u skupini država članica EU-15, dok se tek 
njih 10 % odnosilo na skupinu EU-13. Ostatak se odnosi na kategoriju „ostalo”, 
posebno na projekte u kojima je sudjelovalo više zemalja. Na to se pitanje upućuje i u 
godišnjem izvješću Suda za 2019.39 

2.66. EFSU se temelji na potražnji i primjenjuje pristup „odozdo prema gore” kojim 
se odgovara na prijave nositelja projekata. Nadalje, kako je istaknuto u nekoliko 
izvješća i evaluacija40, udio skupine EU-13 u ukupnom kreditiranju u okviru EFSU-a 
premašuje njihovu gospodarsku snagu u Uniji mjerenu u BDP-u i bruto investicijama u 
fiksni kapital. Naposljetku, države članice za koje je utvrđeno da im je pomoć 
najpotrebnija primile su veći udio ulaganja od „središnjih zemalja” (engl. „core 
countries”)41. 

                                                      
38 COM(2020) 385 final, str. 6. 

39 Godišnje izvješće za financijsku godinu 2019., poglavlje 2., „Proračunsko i financijsko 
upravljanje”, odlomak 2.41. 

40 „Evaluation of the European Fund for Strategic Investments June 2018”, EIB, str. 46, 
„Independent Evaluation of the EFSI Regulation”, završno izvješće, ICF u suradnji s vanjskim 
partnerima, lipanj 2018., str. 90.  

41 „Evaluation of the European Fund for Strategic Investments”, lipanj 2018., EIB. 
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2.67. U odgovoru na tematsko izvješće Suda o EFSU-u42 Komisija i EIB pokrenuli su 
studiju43 u kojoj je utvrđen nerazmjer između dugoročnih potreba za ulaganjima i 
potražnje za ulaganjima, a time i upotrebe EFSU-a u skupini država članica EU-13, i to 
zbog različitih (strukturnih) čimbenika. Grupa EIB-a i Komisija provele su aktivnosti 
informiranja usmjerene na skupinu EU-13 te su pokrenule inicijative za izgradnju 
kapaciteta i pružanje savjetodavne potpore44. Zemljopisna raspodjela spominje se i u 
programskom izvještaju za 2021. te se navodi da će se „skup mjera provesti do kraja 
2020. kako bi se stanje u tom pogledu poboljšalo”. 

Zaključci 

2.68. Zaključak je Suda da se ostvaruje zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljnih 
vrijednosti EFSU-a, posebice u pogledu mobiliziranja ulaganja u visini od 500 milijardi 
eura. Trenutačne procjene upućuju na to da će se postići multiplikacijski učinak od 
15 x. Međutim, izvješća o revizijama i evaluacijama koje su provedene u prošlosti 
pokazala su da se u nekoliko slučajeva EFSU-om podupiralo projekte koji su se mogli 
financirati iz drugih izvora, iako uz različite uvjete financiranja, kao i da su u nekim 
slučajevima vrijednosti dobivene izračunom multiplikatora više od stvarnih. Komisija i 
EIB potvrdili su te primjedbe i poduzeli su mjere za ispravljanje i poboljšanje stanja 
(vidjeti odlomke 2.54. – 2.59.). 

2.69. Sud je utvrdio da pokazatelji ne izražavaju u potpunosti bit posebnog cilja 
prema kojem bi ulaganja EIB-a trebala općenito rasti te da nisu obuhvaćeni važni 
aspekti kao što su razina rizika i prodiranje u ključna područja (vidjeti odlomke 
2.50. – 2.53.).  

                                                      
42 Tematsko izvješće Suda br. 3/2019 – „Europski fond za strateška ulaganja:za potpuni uspjeh 

EFSU-a potrebno je uložiti dodatne napore”, 5. preporuka. 

43 Vidjeti, primjerice, programske izvještaje za nacrt proračuna za 2021. 

44 Upravni odbor EFSU-a (SB/32/2019), Odgovor na 5. revizijsku preporuku Suda:„Study in 
response to ECA Recommendation 5: 
 
Improving the geographical spread of EFSI supported investment”, 18 srpnja 2019. 
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2.70. Istaknuto je pitanje zemljopisne raspodjele između skupina država članica 
EU-15 i EU-13, ali u relativnom smislu potpora u skupini EU-13 premašuje njihovu 
gospodarsku snagu u Uniji, a financiranje je u znatnoj mjeri usmjereno na države 
članice koje su teže pogođene krizom (vidjeti odlomke 2.65. – 2.67). 

2.71. Upravljanje programom bilo je dovoljno fleksibilno da se s vremenom 
prilagodi i poboljša. S povećanjem financijske izloženosti postupno se povećavala 
rezerva likvidnosti. Time se bez utjecaja na proračun EU-a otvara prostor za odgovor u 
slučaju aktiviranja jamstva. U međuvremenu se tim sredstvima upravljalo u skladu s 
načelom opreznosti (vidjeti odlomak 2.64.). 
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Prilozi 

Prilog 2.1 – Ciljevi programa Obzor 2020. i EFSU-a 
Obzor 2020. 

OPĆI CILJEVI 

BROJ CILJA CJELOVITI TEKST CILJA 

KRATKI NAZIV 
CILJA ZA 
POTREBE OVOG 
POGLAVLJA 

DIO UZORKA 
SUDA? 

Opći cilj 
br. 1 

Izgradnja društva i 
gospodarstva temeljenih na 
znanju i inovacijama na 
području cijele Unije, uz 
doprinos održivom razvoju 

— Da 

POSEBNI CILJEVI 

BROJ CILJA CJELOVITI TEKST CILJA 

KRATKI NAZIV 
CILJA ZA 
POTREBE OVOG 
POGLAVLJA 

DIO UZORKA 
SUDA? 

Posebni cilj 
br. 1 

Izvrsna znanost – Europsko 
istraživačko vijeće (ERC) – 
jačanje pionirskih istraživanja 

Europsko 
istraživačko 
vijeće (ERC) 

Da 

Posebni cilj 
br. 2 

Izvrsna znanost – buduće 
tehnologije i tehnologije u 
nastajanju – jačanje 
istraživanja u području budućih 
tehnologija i tehnologija u 
nastajanju 

Buduće 
tehnologije i 
tehnologije u 
nastajanju 

Ne 

Posebni cilj 
br. 3 

Izvrsna znanost – Aktivnosti 
Marie Skłodowska-Curie – 
jačanje vještina, 
osposobljavanje i razvoj 
karijere 

Aktivnosti 
Marie Curie Da 

Posebni cilj 
br. 4 

Izvrsna znanost – istraživačke 
infrastrukture – jačanje 
europskih istraživačkih 
infrastruktura, uključujući e-
infrastrukture 

Istraživačke 
infrastrukture Ne 
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POSEBNI CILJEVI 

BROJ CILJA CJELOVITI TEKST CILJA 

KRATKI NAZIV 
CILJA ZA 
POTREBE OVOG 
POGLAVLJA 

DIO UZORKA 
SUDA? 

Posebni cilj 
br. 5 

Vodeći položaj industrije – 
jačanje vodećeg položaja 
europske industrije 
istraživanjem, tehnološkim 
razvojem, demonstracijama i 
inovacijama u sljedećim 
razvojnim i industrijskim 
tehnologijama: informacijske i 
komunikacijske tehnologije, 
nanotehnologije, napredni 
materijali, biotehnologija, 
napredna proizvodnja i 
prerada, svemir 

Vodeći položaj u 
razvojnim i 
industrijskim 
tehnologijama 

Da 

Posebni cilj 
br. 6 

Vodeći položaj industrije – 
povećanje pristupa rizičnom 
financiranju za ulaganje u 
istraživanja i inovacije 

Pristup rizičnom 
financiranju Ne 

Posebni cilj 
br. 7 

Vodeći položaj industrije – 
povećanje inovacija u MSP-
ovima 

Inovacije u MSP-
ovima Da 

Posebni cilj 
br. 8 

Društveni izazovi – poboljšanje 
cjeloživotnog zdravlja i 
dobrobiti za sve 

Zdravlje, 
demografske 
promjene i 
dobrobit 

Da 

Posebni cilj 
br. 9 

Društveni izazovi – 
osiguravanje dovoljnih zaliha 
sigurne, zdrave hrane visoke 
kvalitete i drugih bioproizvoda 
razvijanjem produktivnih, 
održivih i resursno učinkovitih 
sustava primarne proizvodnje, 
unaprjeđenje s njima 
povezanih usluga ekosustava i 
oporavak biološke raznolikosti, 
zajedno s konkurentnim 
lancima koji imaju 
niskougljičnu opskrbu, preradu 
i marketing. 

Sigurnost hrane, 
održiva 
poljoprivreda, 
istraživanje 
mora i 
pomorstva te 
biogospodarstvo 

Ne 

81



POSEBNI CILJEVI 

BROJ CILJA CJELOVITI TEKST CILJA 

KRATKI NAZIV 
CILJA ZA 
POTREBE OVOG 
POGLAVLJA 

DIO UZORKA 
SUDA? 

Posebni cilj 
br. 10 

Društveni izazovi – ostvarenje 
prijelaza na pouzdan, povoljan, 
javno prihvaćen, održiv i 
konkurentan energetski sustav 
čiji je cilj smanjenje ovisnosti o 
fosilnim gorivima pred sve 
većim pomanjkanjem resursa, 
sve većim energetskim 
potrebama i klimatskim 
promjenama 

Sigurna, čista i 
učinkovita 
energija 

Da 

Posebni cilj 
br. 11 

Društveni izazovi – stvaranje 
europskog prometnog sustava 
koji je resursno učinkovit, 
povoljan za okoliš i klimu, 
siguran i koji besprijekorno 
funkcionira u korist svih 
građana, gospodarstva i 
društva 

Pametan, zelen i 
integriran 
promet 

Ne 

Posebni cilj 
br. 12 

Društveni izazovi – stvaranje 
gospodarstva i društva u 
kojima se učinkovito koriste 
resursi i voda te koji su otporni 
na klimatske promjene, zaštita 
i održivo upravljanje prirodnim 
resursima i ekosustavima te 
održiva opskrba i korištenje 
sirovinama kako bi se 
zadovoljile potrebe sve 
brojnijeg svjetskog 
stanovništva u okviru održivih 
ograničenja prirodnih resursa i 
ekosustava planeta 

Djelovanje u 
području klime, 
učinkovitost 
resursa i 
sirovine 

Ne 

82



POSEBNI CILJEVI 

BROJ CILJA CJELOVITI TEKST CILJA 

KRATKI NAZIV 
CILJA ZA 
POTREBE OVOG 
POGLAVLJA 

DIO UZORKA 
SUDA? 

Posebni cilj 
br. 13 

Društveni izazovi – poticanje 
boljeg razumijevanja Europe, 
pružanje rješenja i potpore 
uključivim, inovativnim i 
promišljajućim europskim 
društvima u kontekstu dosad 
neviđenih preobrazbi i sve 
većih globalnih međuovisnosti 

Europa u svijetu 
koji se mijenja: 
uključiva, 
inovativna i 
promišljajuća 
društva 

Ne 

Posebni cilj 
br. 14 

Društveni izazovi – poticanje 
sigurnih europskih društava u 
kontekstu dosad neviđenih 
preobrazbi i sve većih globalnih 
međuovisnosti i prijetnji, uz 
jačanje europske kulture 
slobode i pravde 

Sigurna 
društva – zaštita 
slobode i 
sigurnosti 
Europe i njezinih 
građana 

Ne 

Posebni cilj 
br. 15 

Širenje izvrsnosti i jačanje 
sudjelovanja – potpuno 
iskorištenje potencijala 
europskog kvalificiranog kadra 
i jamčenje maksimalnog 
uvećanja koristi za 
gospodarstvo koje se temelji 
na inovacijama te njihovu 
široku raspodjelu u cijeloj Uniji 
u skladu s načelom izvrsnosti

Jačanje 
sudjelovanja Ne 

Posebni cilj 
br. 16 

Znanost s društvom i za 
društvo – uspostava 
djelotvorne suradnje između 
znanosti i društva, 
zapošljavanje novog 
kvalificiranog znanstvenog 
kadra te upotpunjivanje 
znanstvene izvrsnosti 
društvenom osviještenošću i 
odgovornošću 

Znanost s 
društvom i za 
društvo 

Ne 
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POSEBNI CILJEVI 

BROJ CILJA CJELOVITI TEKST CILJA 

KRATKI NAZIV 
CILJA ZA 
POTREBE OVOG 
POGLAVLJA 

DIO UZORKA 
SUDA? 

Posebni cilj 
br. 17 

Nenuklearne izravne aktivnosti 
Zajedničkog istraživačkog 
centra – pružanje znanstvene i 
tehničke potpore politikama 
Unije, usmjerene prema 
korisniku, uz fleksibilno 
odgovaranje na nove zahtjeve 
politike 

Zajednički 
istraživački 
centar 

Ne 

Posebni cilj 
br. 18 

Europski institut za inovacije i 
tehnologiju – integriranje 
trokuta znanja koji čine visoko 
obrazovanje, istraživanja i 
inovacije te na taj način jačanje 
inovacijskog kapaciteta Unije i 
suočavanje s društvenim 
izazovima 

Europski institut 
za inovacije i 
tehnologiju 

Ne 

Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 
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EFSU 

OPĆI CILJEVI 

BROJ CILJA CJELOVITI TEKST CILJA 

KRATKI NAZIV 
CILJA ZA 
POTREBE OVOG 
POGLAVLJA 

DIO UZORKA 
SUDA? 

Opći cilj 
br. 1 

Potpora ulaganjima kojima se 
potiče rast u skladu s 
prioritetima Unije, posebno u 
područjima kao što su: 
(a) istraživanje, razvoj i
inovacije; (b) razvoj
energetskog sektora u skladu s
prioritetima energetske unije;
(c) razvoj prometne
infrastrukture i opreme te
inovativnih prometnih
tehnologija; (d) financijska
podrška EIF-a i EIB-a
subjektima koji zapošljavaju do
3 000 osoba, s posebnim
naglaskom na MSP-ove i mala
poduzeća srednje tržišne
kapitalizacije; (e) razvoj i
primjena informacijskih i
komunikacijskih tehnologija;
(f) okoliš i učinkovitost resursa;
(g) ljudski kapital, kultura i
zdravlje; (h) poljoprivreda,
ribarstvo, akvakultura te (i) za
manje razvijene regije i
tranzicijske regije, druga
industrija i usluge prihvatljivi za
potporu EIB-a.

Potpora 
ulaganjima 
kojima se potiče 
rast u skladu s 
prioritetima 
Unije u 
prioritetnim 
područjima 

Da 
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POSEBNI CILJEVI 

BROJ CILJA CJELOVITI TEKST CILJA 

KRATKI NAZIV 
CILJA ZA 
POTREBE OVOG 
POGLAVLJA 

DIO UZORKA 
SUDA? 

Posebni cilj 
br. 1 

Povećanje obujma operacija 
financiranja i ulaganja Europske 
investicijske banke (EIB) u 
prioritetnim područjima 

Povećanje 
obujma operacija 
EIB-a 

Da 

Posebni cilj 
br. 2 

Povećanje obujma financiranja 
iz Europskog investicijskog 
fonda (EIF) za mala i srednja 
poduzeća 

(Taj je cilj spojen 
s posebnim 
ciljem br. 1 te je 
zastario) 

Ne 

Posebni cilj 
br. 3 

Pružanje savjetodavne potpore 
za utvrđivanje, pripremu i 
razvoj projekata ulaganja 
javnim i privatnim partnerima 
koji nisu nužno povezani s 
operacijama EFSU-a preko 
Europskog savjetodavnog 
centra za ulaganja (ESCU) 

Pružanje 
savjetodavne 
potpore 

Ne 

Posebni cilj 
br. 4 

Izrada javno dostupnog 
internetskog portala na kojem 
će nositelji projekata sa 
sjedištem u EU-u imati priliku 
povećati vidljivost svojih 
projekata potencijalnim 
međunarodnim ulagačima 

Izrada 
internetskog 
portala 

Ne 

Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 
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Poglavlje 3. 

Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija 
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Uvod 
3.1. Potrošnja sredstava u okviru naslova VFO-a 1.b usmjerena je na smanjenje 
nejednakosti u razvoju različitih država članica i regija EU-a jačanjem konkurentnosti 
svih regija. Ukupni planirani rashodi u okviru ovog podnaslova u razdoblju 
2014. – 2020. iznose 371,4 milijarde eura (u tekućim cijenama), odnosno 34 % 
cjelokupnog VFO-a. Kao što je prikazano na slici 3.1., plaćanja na kraju 2019. iznosila su 
139,7 milijardi eura. 

Slika 3.1. – „Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija”: udio 
plaćanja za tekuće preuzete obveze u sklopu VFO-a u razdoblju 
2014. – 2019. u plaćanjima u sklopu VFO-a u svim naslovima te detaljan 
prikaz 

 
Napomena: moguće je da zbog zaokruživanja zbroj pojedinačnih vrijednosti ne odgovara ukupnim 
vrijednostima. 

Izvor: Sud, na temelju podataka Komisije. 

FEAD 
1,5 (1,1 %)

ESF 
37,6 (26,9 %)

Kohezijski fond 
29,2 (20,9 %)

EFRR 
71,3 (51,1 %)

Kohezija 
139,7 
(22,0 %)

(u milijardama eura)

635,9
milijardi 

eura
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Opseg i pristup  
3.2. U Dodatku je opisana metodologija za pripremu ovog poglavlja. 

3.3. Od četiriju programa u okviru područja „Gospodarska, socijalna i teritorijalna 
kohezija” Sud je odabrao njih dva: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijski 
fond (KF), iz kojih se izvršava 72 % plaćanja u sklopu ovog naslova VFO-a (vidjeti 
sliku 3.1.). 

3.4. U Prilogu 3.1. navedeni su svi ciljevi EFRR-a i KF-a te se ističu ciljevi koje je Sud 
odabrao za pregled u okviru ovog poglavlja. Cjelokupno gledajući, Sud je odabrao jedan 
posebni cilj za EFRR i tri zajednička cilja EFRR-a i KF-a.  

3.5. Ovo se poglavlje u prvom redu temelji na pregledu Komisijinih informacija, 
kojima su – ako su dostupni – priloženi nalazi iz revizijskih izvješća i pregleda Suda. U 
cijelom tekstu upućuje se na izvore kojima se Sud služio. 

3.6. U središtu ovog poglavlja nalazi se uspješnost EFRR-a i KF-a tijekom tekućeg 
razdoblja VFO-a do kraja 2019. Uzimajući u obzir dugotrajno razdoblje provedbe i 
višegodišnju narav programa u području kohezije Sud se oslanjao na relevantne 
podatke iz prijašnjih godina, kao što su Komisijine evaluacije te njegova vlastita 
revizijska izvješća i pregledi. 
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EFRR i KF 

Svrha i funkcioniranje EFRR-a i KF-a 

3.7. U ovom poglavlju Sud analizira uspješnost dvaju velikih europskih strukturnih i 
investicijskih (ESI) fondova: EFRR-a i KF-a. Iz EFRR-a i KF-a pruža se potpora za politiku 
EU-a za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju (odnosno kohezijsku politiku EU-
a), čiji je cilj ojačati gospodarsku i socijalnu koheziju unutar EU-a smanjenjem razlika u 
stupnju razvoja među različitim regijama. Na slici 3.2. prikazani su glavni elementi 
EFRR-a i KF-a. 

3.8. EFRR-om su obuhvaćene sve države članice te je on usmjeren na nekoliko 
ključnih prioritetnih područja, kao što su inovacije i istraživanje, potpora malim i 
srednjim poduzećima i niskougljično gospodarstvo. Komisija je 2019. iz proračuna 
EFRR-a dodijelila 31,1 milijardu eura. Iz KF-a se pruža potpora državama članicama1 čiji 
je bruto nacionalni dohodak (BND) po stanovniku manji od 90 % prosjeka EU-a. Iz KF-a 
se financiraju uglavnom projekti povezani s transeuropskim prometnim mrežama i 
okolišem. Proračunska sredstva KF-a za 2019. iznosila su 11,5 milijardi eura. 

3.9. Komisija i države članice EU-a zajednički upravljaju tim dvama fondovima. EFRR 
i KF primjenjuju se u okviru operativnih programa (OP-ovi) koje izrađuju države članice, 
a odobrava Komisija.  

3.10. Kohezijska politika EU-a ima 11 tematskih ciljeva. Ovo je poglavlje usmjereno 
na četiri tematska cilja (odlomak 3.4.) – prva tri odnose se na oba fonda, a posljednji 
samo na EFRR: 

o potpora prelasku na niskougljično gospodarstvo; 

o očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa; 

o promicanje održivog prometa i poboljšanje mrežne infrastrukture; i 

o povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. 

                                                      
1 Bugarska, Češka, Estonija, Grčka, Hrvatska, Cipar, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, 

Portugal, Rumunjska, Slovenija i Slovačka. Španjolska je uvjete za prijelaznu potporu u 
okviru KF-a ispunila tijekom programskog razdoblja 2007. – 2013. 
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Slika 3.2 – Pregled EFRR-a i KF-a 

 
Izvor: Sud. 

Procesi

Način upravljanja
Podijeljeno upravljanje

Akteri
Komisija (GU REGIO), upravljačko 
tijelo, tijelo za ovjeravanje, revizijsko 
tijelo, odbor za praćenje. 

Aktivnosti

Primjeri 

• PC 3: Potpora poduzećima u obliku 
bespovratnih sredstava ili 
savjetodavnih usluga

• PC 4: Ulaganja u vjetroelektrane
kao obnovljive izvore energije i 
postavljanje fotonaponskih ploča u 
kućanstvima

• PC 6: Ulaganja u postrojenja za 
obradu otpada

• PC 7: Ulaganja u prometne 
projekte TEN-T-a

Kontekst i vanjski čimbenici

Kontekst EU-a
• Strategija EU-a (npr. Europa 2020.)
• Ekonomsko upravljanje na razini 

EU-a (npr. preporuke državama 
članicama u okviru europskog 
semestra)

• Politike EU-a (npr. u području 
klime, energije, pristupanja i 
susjedstva itd.)

• Usklađenost politika s drugim 
instrumentima EU-a (npr. EFSU, 
CEF)

• Pojednostavnjenje potpore i 
fleksibilnost za odgovor na nove 
potrebe

Kontekst država članica
• Ekonomske i političke okolnosti
• Regionalne razlike
• Međuregionalna suradnja
• Prioriteti i strategije država članica
• Administrativni kapaciteti
• Sudjelovanje građana u izradi 

zakonodavstva EU-a

Drugi vanjski čimbenici
• Globalne financijske, ekonomske i 

zdravstvene okolnosti
• Globalizacija
• Ciljevi održivog razvoja

Očekivani ishodi

Primjeri 

• PC 3: Povećanje stope 
zaposlenosti

• PC 4: Smanjenje emisija 
stakleničkih plinova

• PC 6: Smanjenje vjerojatnosti i 
posljedica poplava i šumskih 
požara

• PC 7: Skraćivanje vremena 
putovanja, povećanje sigurnosti i 
kvalitete putovanja

Očekivani uloženi resursi / 
ostvarenja

Primjeri

• PC 3: Privatna ulaganja koja 
odgovaraju javnoj potpori 
poduzećima

• PC 4: Kućanstva i javne zgrade s 
poboljšanom klasifikacijom 
potrošnje energije

• PC 6: Povećanje u broju 
stanovnika koji koriste 
poboljšani sustav pročišćavanja 
otpadnih voda

• PC 7: 
Nove/obnovljene/nadograđene 
željezničke pruge

Potrebe

EFRR: Smanjenje razlika u stupnju 
razvijenosti među različitim regijama i 
zaostalosti regija u najnepovoljnijem 
položaju.

KF: Smanjenje gospodarskih i socijalnih 
razlika i promicanje održivog razvoja u 
područjima okoliša i transeuropskih 
prometnih mreža. 

Ciljevi

Opći cilj EFRR-a/KF-a: Smanjiti razlike 
u razinama razvijenosti različitih regija, 
posebno onih u nepovoljnom položaju, 
te doprinijeti ostvarivanju ciljnih 
vrijednosti iz strategije Europa 2020. 

Ovim poglavljem obuhvaćeni su 
sljedeći posebni ciljevi (PC): 
• PC 3: Jačanje konkurentnosti malih 

i srednjih poduzeća
• PC 4: Potpora prelasku na 

niskougljično gospodarstvo u svim 
sektorima

• PC 6: Očuvanje i zaštita okoliša i 
promicanje učinkovitosti resursa

• PC 7: Promicanje održivog prometa 
i uklanjanje uskih grla u 
infrastrukturi ključnih mreža

* Primjenjuje se i na EFRR i na KF

Uloženi resursi
Sredstva EU-a predviđena proračunom 
za razdoblje 2014. – 2020.: 
EFRR: 199,1 milijarda eura
KF: 62,2 milijarde eura

Sredstva EU-a predviđena proračunom 
za razdoblje 2014. – 2020. za:
• PC 3: 37,1 milijarda eura
• PC 4: 38,7 milijardi eura
• PC 6: 34,7 milijardi eura
• PC 7: 56,7 milijardi eura

Stopa sufinanciranja iz EFRR-a i KF-a 
kreće se između 50 % i 85 % 

Izvor: platforma otvorenih podataka o koheziji
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Objavljene informacije o uspješnosti 

3.11. Povrh godišnjih izvješća o uspješnosti koja obuhvaćaju godišnje izvješće o 
upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti, programske izvještaje i godišnja 
izvješća o radu (vidjeti odlomak 1.3.), Komisija svake tri godine objavljuje izvješće o 
koheziji u kojem izvješćuje o napretku u postizanju cilja politike koji se odnosi na 
gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju2. U skladu s Uredbom o zajedničkim 
odredbama Komisija objavljuje i godišnja sažeta izvješća, koja se temelje na godišnjim 
izvješćima o provedbi koja sastavljaju države članice. Ta su sažeta izvješća 2017. i 2019. 
zamijenjena strateškim izvješćima.  

3.12. Kako bi se uspješnost na razini operativnih programa mogla dosljedno mjeriti, 
zakonodavstvom su predviđeni financijski pokazatelji, pokazatelji ostvarenja i 
pokazatelji rezultata3. Komisija u svojim godišnjim programskim izvještajima izvješćuje 
o 72 pokazatelja. O zajedničkim pokazateljima u vezi s OP-ovima izvješćuje i u okviru 
platforme otvorenih podataka (javne baze podataka u okviru koje se kontinuirano 
objedinjuju informacije o financijama i postignućima ESIF-a za razdoblje 2014. – 2020.). 
Osim toga, države članice također su za pojedinačne operativne programe utvrdile 
vlastite pokazatelje koji se po svojoj naravi ne mogu objediniti na razini cijelog EU-a. Za 
programsko razdoblje 2014. – 2020. operativni programi u okviru EFRR-a i KF-a 
sadržavaju približno 13 000 posebnih pokazatelja za potrebe praćenja, koji su 
ravnomjerno razdijeljeni na zajedničke pokazatelje i pokazatelje za pojedinačne 
programe.  

3.13. Informacije utemeljene na tim pokazateljima dopunjavaju se rezultatima niza 
evaluacija i studija u kojima se analiziraju rezultati za razdoblje 2007. – 2013. te rane 
faze izrade i provedbe programa kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. Ex post 
evaluacije osmišljene su kako bi Komisija pri planiranju budućih programa mogla 
primijeniti stečena iskustva. Međutim, iz slike 3.3. vidljivo je da se te evaluacije 
obavljaju prekasno da bi stečena iskustva mogla imati učinka na trenutačno ili sljedeće 
programsko razdoblje. Na primjer, očekuje se da će rezultati ex post evaluacija za 
razdoblje 2014. – 2020. biti dostupni do kraja 2025., u skladu uredbom o zajedničkim 

                                                      
2 Najnovije je Sedmo izvješće Europske komisije o gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj 

koheziji, 2017. 

3 Europska unija, Uredba (EU) br. 1303/2013, L 347/320, 20.12.2013.: u članku 27. navodi se 
da postoje tri vrste pokazatelja: (a) financijski pokazatelji koji se odnose na dodijeljene 
izdatke; (b) pokazatelji ostvarenja koji se odnose na operacije za koje se daje potpora; i (c) 
pokazatelji rezultata koji se odnose na dotični prioritet. 
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odredbama. To će biti peta godina programskog razdoblja 2021. – 2027. te će Komisija 
dotad vjerojatno dobro odmaknuti s pripremom zakonodavnih prijedloga za razdoblje 
nakon 2027.4 

Slika 3.3. – Vrijeme obavljanja glavnih evaluacija i razdoblja na koja se 
odnose 

 
Izvor: Sud. 

3.14. Za razdoblje 2007. – 2013. provedena je ex post evaluacija EFRR-a/KF-a5. Iako 
je evaluacija osmišljena kako bi se donio zaključak o ukupnom učinku programa te su u 
njoj izneseni opći kvalitativni zaključci, nije iznesen zaključak o postizanju ciljeva ili 
dosezanju ciljnih vrijednosti. Također ne sadržava sustavnu analizu sinergije između 
financiranja iz EFRR-a/KF-a i provedbe sektorskih politika EU-a, koja bi bila doprinijela 
pojašnjavanju doprinosa kohezijske politike ostvarenju strateških ciljeva iz strategije 
Europa 2020. 

                                                      
4 Sud, informativni dokument „Postizanje uspješnosti u području kohezije”, 2019., 

odlomci 110. i 113., u kojima se citira dokument „Ex post evaluation of Cohesion Policy 
programmes 2007. – 2013., focusing on the European Regional Development Fund (ERDF), 
the European Social Fund (ESF) and the Cohesion Fund (CF)”, radni paket 12. „Delivery 
system”.  

5 Komisija, SWD(2016)318 final, „Ex-post evaluation of the ERDF and Cohesion Fund 
2007. – 13.”. 

VFO 
2021. – 2027.

VFO 
2014. – 2020.

VFO 
2007. – 2013.

Obuhvaćeno razdoblje Objava

2015. 2017. 2019.2012.2008. 2010. 2026.2022. 2024.

Ex post evaluacija (14 radnih paketa)

Tekuće evaluacije OP-ova

Ex post evaluacija velikih prometnih 
projekata
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3.15. Zakonodavstvom za razdoblje 2014. – 2020. nisu predviđene evaluacije u 
sredini programskog razdoblja za EFRR i KF na razini EU-a. Umjesto toga, države članice 
dužne su pripremiti plan evaluacije i provesti najmanje jednu evaluaciju učinka za 
svaku prioritetnu os svojih operativnih programa. 

3.16. U odjeljcima u nastavku Sud je prvo ispitao informacije o uspješnosti 
dostupne na razini dvaju fondova na koje se Sud odlučio usredotočiti u ovom poglavlju, 
EFRR-a i KF-a. Nakon toga iznesene su dodatne pojedinosti o određenim aspektima 
uspješnosti koji su povezani s četirima tematskim ciljevima koje je Sud odabrao 
(odlomak 3.10.). U svim slučajevima Sud je započeo analizom pokazatelja koji se mjere 
u okviru praćenja koju je dopunio drugim dostupnim informacijama. Naposljetku, Sud 
je iznio i rezultate u pogledu uspješnosti do kojih je došao ispitivanjem uzorka 
projekata u okviru svojih aktivnosti povezanih s davanjem izjave o jamstvu za 2019. Pri 
razmatranju uspješnosti treba imati na umu tri važna čimbenika: 

(1) U kohezijskoj politici, koju obilježavaju veliki infrastrukturni projekti, može doći do 
proteka znatne količine vremena između početka programa, njegove provedbe i 
konačnog dolaska do ostvarenja i rezultata. Ne očekuje se da će napredak tijekom 
programskog razdoblja biti linearan, a ishodi se često vide tek nekoliko godina 
nakon završetka programskog razdoblja. Na napredak će vjerojatno utjecati i 
relativno niske stope izvršenja proračuna u okviru kohezijske politike u usporedbi 
s ostatkom proračuna EU-a. Ti čimbenici, u spoju s činjenicom da se najnoviji 
dostupni podatci u provedbenom razdoblju koje traje do kraja 2023. odnose na 
kraj 2018., u ovoj fazi otežavaju donošenje zaključka o postizanju ciljeva. 

(2) Na ciljeve kohezijske politike, kao što su oni koji se odnose na stope zaposlenosti, 
gospodarski razvoj, klimu i energiju, snažno utječe široka paleta vanjskih 
čimbenika u Europi i svijetu. U mnogim državama članicama financijska sredstva u 
okviru kohezijske politike obično su mali dio sredstava namijenjenih tim pitanjima 
te stoga mogu imati tek vrlo ograničen učinak na napredak tih država članica u 
ostvarivanju predmetnih ciljeva.  

(3) EU u okviru relevantne politike raspolaže nizom instrumenata za postizanje 
glavnih ciljeva kohezijske politike, među kojima su i EFRR i KF. Za postizanje ciljeva 
osmišljeni su i drugi fondovi i zakonodavne inicijative. Često nije moguće razaznati 
koji su instrumenti relevantne politike imali koje učinke na napredak u dosezanju 
ciljnih vrijednosti.  
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3.17. Također je važno napomenuti da, unatoč tome što je Sud ispitao određene 
aspekte uspješnosti za pojedine projekte u okviru aktivnosti povezanih s davanjem 
izjave o jamstvu (odlomci 3.59. – 3.61.), informacije o uspješnosti koje je iznijela 
Komisija, primjerice pokazatelji i evaluacije, nisu bile predmet revizija koje provodi Sud.  

Procjena uspješnosti EFRR-a i KF-a na temelju objavljenih 
informacija o uspješnosti 

Opće primjedbe 

3.18. Na slici 3.4. prikazani su svi pokazatelji EFRR-a i KF-a uključeni u programske 
izvještaje. Na slici 3.5. prikazani su pokazatelji povezani s općim ciljem EFRR-a i KF-a. 
Detaljniji pregledi po posebnim ciljevima prikazani su na slici 3.6., slici 3.7., slici 3.8. i 
slici 3.9.  

3.19. U odlomku 1.24. Sud preispituje određena opća ograničenja6 koja se 
primjenjuju pri tumačenju tih pokazatelja. Konkretno, procjena Suda o tome je li u 
pogledu određenog pokazatelja ostvaren „zadovoljavajući napredak” odnosi se na 
vjerojatnost dosezanja ciljne vrijednosti za taj pokazatelj. U toj se procjeni ne uzima u 
obzir je li i koliko je određeni pokazatelj povezan s aktivnostima i ciljevima EFRR-a i KF-
a, kao ni je li ciljna vrijednost koja je postavljena za taj pokazatelj dovoljno ambiciozna. 
Stoga je to tek prvi korak u analizi uspješnosti EFRR-a i KF-a. K tome, Sud nije obavio 
reviziju pouzdanosti povezanih podataka, ali o njima ima riječi u poglavlju 1. (vidjeti 
odlomke 1.13. – 1.23.). 

3.20. Ukupno postoje 72 pokazatelja. Među njima je njih devet – povezanih s 
općim ciljem EFRR-a i KF-a – koji su Eurostatovi pokazatelji: pet ih se primjenjuje 
isključivo za EFRR, dok se četiri upotrebljavaju za oba fonda. Preostala 63 pokazatelja 
(njih 45 koji se odnose na EFRR i 18 koji se odnose na KF) temelje se na zajedničkim 
pokazateljima koji se upotrebljavaju u operativnim programima država članica. Takvo 
stanje odraz je podataka dostupnih na kraju 2018. (podatci za 2019. bit će dostupni tek 
2021.). Analiza koju je proveo Sud pokazuje da je u pogledu tek nešto više od trećine 
pokazatelja ostvaren zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljnih vrijednosti, dok je u 
pogledu otprilike polovice pokazatelja ostvaren nezadovoljavajući napredak7. Za 

                                                      
6 Vidjeti i odlomke 3.21. – 3.35. godišnjeg izvješća Suda za 2018. 

7 Vidjeti odlomak 1.25. za više pojedinosti o načinu na koji je Sud na temelju pokazatelja 
procijenio napredak. 
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preostale pokazatelje nije bilo moguće izvesti zaključak. Od devet pokazatelja 
povezanih s općim ciljevima zadovoljavajući napredak ostvaren je u pogledu tek dvaju. 
Za otprilike trećinu pokazatelja postavljena je prijelazna ciljna vrijednost za 2018. te je 
za većinu njih (70 %) ona i dosegnuta ili će se to vjerojatno dogoditi uskoro. 

Slika 3.4. – Pregled pokazatelja u području kohezije 

 
Napomena: analiza koju je proveo Sud temelji se na podatcima Komisije koje Sud nije obuhvatio 
revizijom. 
Prikazani podatci o tome je li u pogledu određenog pokazatelja ostvaren zadovoljavajući napredak 
temelje se na vjerojatnosti dosezanja ciljne vrijednosti određenog pokazatelja koju je procijenio Sud. 
Međutim, moguće je da mjere koje se provode u okviru određenog programa ne utječu na određeni 
pokazatelj ili da taj pokazatelj nije relevantan za cilj povezanog programa, kao i da ambicioznost njegove 
ciljne vrijednosti nije na odgovarajućoj razini. Stoga činjenica da je ostvaren zadovoljavajući napredak u 
dosezanju ciljne vrijednosti za određeni pokazatelj ne znači nužno da je ostvaren zadovoljavajući 
napredak u postizanju ciljeva povezanog programa. Vidjeti i Dodatak (točka 18.). 

Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 

Prema podatcima Komisije,
je li ostvaren zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljnih vrijednosti 
pokazatelja za EFRR i KF?

Uloženi 
resursi i 

ostvarenja Rezultati Učinak

Pokazatelji ishoda 
programa

opći cilj

posebni cilj
„Potpora prelasku na niskougljično 

gospodarstvo”

posebni cilj
„Očuvanje i zaštita okoliša i promicanje 

učinkovitosti resursa”

posebni cilj
„Promicanje održivog prometa i 

uklanjanje uskih grla u infrastrukturi 
ključnih mreža”

posebni cilj
„Jačanje konkurentnosti malih i 

srednjih poduzeća”

Drugi posebni ciljevi

Pokazatelji s kvantificiranim ciljnim vrijednostima

Pokazatelji bez kvantificiranih ciljnih vrijednosti

NEZADOVOLJAVAJUĆI 
NAPREDAK

ZADOVOLJAVAJUĆI 
NAPREDAK NEJASAN NAPREDAK

Je li ostvaren zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljnih 
vrijednosti pokazatelja?
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Slika 3.5. – Pregled pokazatelja povezanih s općim ciljevima EFRR-a i KF-a 

 
Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 

da

ne

nije jasno

Uloženi resursi i 
ostvarenja Rezultati Učinak

povezano s 
općim ciljem

Pokazatelji povezani s općim ciljem EFRR-a i KF-a


2016

2016

2016

2015

2015

2015

2014

2014

2015

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

54 % (2018)

9 % (2018)

22 % (2018)

39 % (2018)

0 % (2018)

N/A (2018)

50 % (2018)

100 % (2018)

30 % (2018)

Prema podatcima Komisije,
je li ostvaren zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljnih vrijednosti 
pokazatelja?

Pokazatelj Napredak u dosezanju ciljne vrijednosti
Je li ostvaren zadovoljavajući 

napredak?
Vrsta


da


ne


ne


ne


ne


ne


nije jasno


da


ne

Bruto domaći rashodi za istraživanje i  
razvoj P. učinka

P. učinka
Emisije stakleničkih plinova, 
referentna godina 1990.

P. učinka
Udio energije iz obnovljivih izvora u 
bruto potrošnji  konačne energije

Energetski intenzitet gospodarstva – 
potrošnja primarne energije P. učinka

Energetski intenzitet gospodarstva – 
potrošnja konačne energije

— (stvarna ciljna vrijednost: ↘, a ne ↗)
polazna vrijednost: 1082,2 mil. t ekvivalenta nafte (2015.)

ciljna vrijednost: 1086 mil. t ekvivalenta nafte (2020.)
najnoviji podatak: 1124,1 mil. t ekvivalenta nafte (2018.)

P. učinka

Stopa zaposlenosti prema spolu, 
dobna skupina 20 – 64 P. učinka

Osobe izložene riziku od siromaštva 
i l i  socijalne isključenosti P. učinka

Osobe koje su rano napustile 
obrazovanje i  osposobljavanje prema 
spolu

P. učinka

Stjecanje visokog obrazovanja prema 
spolu, dobna skupina 30 – 34 P. učinka
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3.21. Općenito govoreći, veliku većinu pokazatelja čine pokazatelji ostvarenja, dok 
ostatak čine pokazatelji rezultata ili pokazatelji učinka (vidjeti sliku 3.4.). Ukupno 
uzevši, zadovoljavajući napredak ostvaren je u pogledu 40 % pokazatelja ostvarenja. Za 
pokazatelje rezultata i učinka taj je postotak 10 %. Sud je utvrdio da su u nizu slučajeva 
ciljne vrijednosti smanjene u odnosu na izvorno postavljene ciljne vrijednosti (vidjeti 
odlomke 3.26., 3.34. i 3.42.). Sud je započeo provedbu revizije kojom želi utvrditi 
djelotvornost funkcioniranja okvira uspješnosti koji je uspostavila Komisija, uključujući 
procese za utvrđivanje, odobravanje i izmjenu ciljnih vrijednosti, te tijekom 2021. 
planira objaviti izvješće o rezultatima te revizije. 

3.22. U pregledu uspješnosti programa (koji je priložen godišnjem izvješću o 
upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti za 2019.) Komisija je iznijela 
prognoze za neke od tih pokazatelja. Te se prognoze temelje na informacijama koje 
svake godine dostavljaju programska tijela i izraz su očekivanih ostvarenja odabranih 
projekata koji su u tijeku, odnosno još nisu dovršeni. Na temelju tih prognoza prirodno 
se stvara pozitivnija predodžba od one koja proizlazi iz dosadašnjih podataka o 
postignućima8.  

Ciljne vrijednosti iz strategije Europa 2020. i pregled uspješnosti u sredini 
programskog razdoblja 

3.23. Strategija Europa 2020. središnja je strategija EU-a za razdoblje 2010. – 2020. 
Komisija je za razdoblje 2014. – 2020. utvrdila devet pokazatelja za mjerenje napretka 
u ostvarivanju ciljeva te strategije, i to u područjima zapošljavanja, istraživanja i 
razvoja, klimatskih promjena i energije, obrazovanja te siromaštva i socijalne 
isključenosti9. Prema navodima Komisije10 na temelju podataka za 2018. ciljne 
vrijednosti u području zapošljavanja i obrazovanja vjerojatno će biti dosegnute, dok je 
napredak u dosezanju ciljnih vrijednosti za istraživanje i razvoj te siromaštvo i socijalnu 
uključenost sporiji te je malo vjerojatno da će se te ciljne vrijednosti dosegnuti.  

                                                      
8 Europska komisija, Godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti 

za 2019., Prilog 1. (pregled uspješnosti programa), lipanj 2020. 

9 Pojedinosti o grupiranju nalaze se na: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Europe_2020_headline_indicators#The_Europe_2020_strategy. 

10 Europska komisija, Eurostat, 2019., „Smarter, greener, more inclusive? Indicators to 
support the Europe 2020 strategy”. 
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3.24. Komisija je u prosincu 2019. obavila pregled uspješnosti operativnih 
programa u sredini programskog razdoblja11 koje se temeljilo na godišnjim izvješćima o 
provedbi za 2018. koje su podnijele države članice. Taj je pregled osmišljen kako bi se 
utvrdilo u kojoj su mjeri u svakom pojedinačnom operativnom programu dosegnute 
postavljene ključne etape i jesu li ispunjeni uvjeti za to da se stavi na raspolaganje 
pričuva za uspješnost od 6 %12. Došlo se do zaključka13 da je za prioritete za koje je 
izdvojeno 82 % ukupne pričuve za uspješnost procijenjena zadovoljavajuća razina 
uspješnosti. U svojem godišnjem izvješću o radu za 2019. GU REGIO naveo je da je više 
od 80 % operativnih programa ocijenjeno „dobrima” ili „prihvatljivima”. Preostali 
programi, njih ukupno 41, bili su „u poteškoćama” te je GU REGIO počeo pomno pratiti 
njihovu provedbu14. U kontekstu ovog izvješća Sud nije obavio reviziju procjene koju je 
obavila Komisija, no o tome će biti riječi u okviru revizije koja se spominje na kraju 
odlomka 3.20. 

Potpora prelasku na niskougljično gospodarstvo 

3.25. Na slici 3.6. prikazan je pregled pokazatelja iz programskih izvještaja 
povezanih s ciljem potpore prelasku na niskougljično gospodarstvo u svim sektorima. 

3.26. U pogledu jednog od pokazatelja u tom području ostvaren je zadovoljavajući 
napredak u dosezanju ciljne vrijednosti: vrijednost pokazatelja „broj kućanstava s 
poboljšanom klasifikacijom potrošnje energije” za EFRR veća je za 35 % od prijelazne 
vrijednosti postavljene za 2018. U pogledu ostalih devet pokazatelja ostvaren je 
nezadovoljavajući napredak, iako su za njih sedam države članice, uz suglasnost 
Komisije, postavile manje ambiciozne ciljne vrijednosti za 2023.  

                                                      
11 U skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013, L 347/320, 20.12.2013., članak 21.  

12 Europska komisija, GU REGIO, Godišnje izvješće o radu za 2019., lipanj 2020.  

13 Europska komisija, Godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti 
za 2019., lipanj 2020. 

14 Europska komisija, godišnje izvješće o radu GU-a REGIO, napomena: predmetna procjena 
temelji se na metodologiji koju je GU REGIO razvio za uspješnost programa na temelju 
procjene godišnjih izvješća o provedbi i rizika od opoziva izdvojenih sredstava po 
pojedinačnom operativnom programu. 
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Slika 3.6. – Pregled pokazatelja povezanih s niskougljičnim 
gospodarstvom 

Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 

da
ne

nije jasno

Uloženi resursi i ostvarenja Rezultati Učinak

Pokazatelji povezani s ciljem „Potpora prelasku na niskougljično gospodarstvo”



ključna etapa
100 % (2018)

ključna etapa
19 % (2018)

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

9 % (2018)

15 % (2018)

13 % (2018)

26 % (2018)

16 % (2018)

5 % (2018)

8 % (2018)

0 % (2018)

5 % (2018)

6 % (2018)

Prema podatcima Komisije,
je li ostvaren zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljnih vrijednosti 
pokazatelja?

Pokazatelj 
Napredak u dosezanju ciljne 

vrijednosti
Je li ostvaren 

zadovoljavajući napredak?
Vrsta


ne


ne


ne


da


ne


ne


ne


ne


ne


ne

Procijenjeno smanjenje stakleničkih plinova 
(Kohezijski fond) P. rezultata

Procijenjeno godišnje smanjenje 
stakleničkih plinova (EFRR) P. rezultata

Smanjenje godišnje potrošnje primarne 
energije u javnim zgradama (EFRR) P. rezultata

Broj dodatnih korisnika energije spojenih 
na pametne mreže (EFRR) P. ostvarenja

Broj dodatnih korisnika energije spojenih 
na pametne mreže (Kohezijski fond) P. ostvarenja

Broj kućanstava s poboljšanom 
klasifikacijom potrošnje energije (EFRR) P. ostvarenja

Smanjenje godišnje potrošnje primarne 
energije u javnim zgradama (Kohezijski 
fond)

P. rezultata

Dodatni kapacitet proizvodnje energije iz 
obnovljivih izvora (Kohezijski fond) P. ostvarenja

Dodatni kapacitet proizvodnje energije iz 
obnovljivih izvora (EFRR) P. ostvarenja

Broj kućanstava s poboljšanom 
klasifikacijom potrošnje energije (Kohezijski 
fond)

P. ostvarenja
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Postoje financijska sredstva EU-a namijenjena dosezanju ciljnih vrijednosti za klimu i 
energiju, ali je teško utvrditi isplativost povezanih ulaganja  

3.27. Kako bi se dosegnule ciljne vrijednosti EU-a za 2020. i 2030. u području klime 
i energije, Komisija se obvezala da će u razdoblju 2014. – 2020. na djelovanje u 
području klime potrošiti najmanje svaki peti euro iz svojega proračuna. Pravilima EFRR-
a15 propisano je da se određeni iznos nacionalnih sredstava iz EFRR-a mora uložiti u 
projekte usmjerene na niskougljično gospodarstvo: u razvijenijim regijama 20 %, u 
tranzicijskim regijama 15 % i u slabije razvijenim regijama 12 % sredstava. 

3.28. Prema navodima Komisije države članice znatno su premašile taj minimalni 
iznos od svakog petog eura te se očekuje da će se u niskougljično gospodarstvo u 
razdoblju 2014. – 2020. uložiti 40 milijardi eura iz EFRR-a i KF-a. To je dvostruko veći 
iznos od onoga koji je potrošen u tom području tijekom prethodnog razdoblja 
financiranja16. U svojem tematskom izvješću o toj temi17 Sud je potvrdio da je ciljna 
vrijednost od svakog petog eura dovela do izdašnijeg i ciljanijeg financiranja djelovanja 
u području klime iz EFRR-a i KF-a. U sklopu odgovora na pandemiju bolesti COVID-
19 EU je uveo mjere kojima se državama članicama daje veća fleksibilnost u upotrebi 
sredstava iz ESI fondova18. Na primjer, odustalo se od zahtjeva da se ključnim temama 
mora namijeniti fiksni dio sredstava iz ESI fondova19. Međutim, fleksibilnost koja bi se 
prijedlogom omogućila mogla bi utjecati na sposobnost EU-a da ostvari ciljeve koji su 
izvorno postavljeni u operativnim programima20. 

                                                      
15 Europska unija, Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 

17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju 
„Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006. 

16 Europska komisija, internetske stranice GU-a REGIO, 
https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/policy/themes/low-carbon-economy/. 

17 Sud, tematsko izvješće br. 31/2016 „Provode se ambiciozne mjere kako bi se najmanje svaki 
peti euro iz proračuna EU-a potrošio na klimatske aktivnosti, ali i dalje postoji ozbiljan rizik 
da se taj cilj neće postići”. 

18 Europska unija, Uredba (EU) 2020/558, L130/1, 24.4.2020. 

19 Europska unija, Uredba (EU) 2020/558, L130/1, 24.4.2020., članak 25. točka (a) podtočka 5. 

20 Sud, mišljenje br. 3/2020 o izmjeni Uredbe EU-a o upotrebi europskih strukturnih i 
investicijskih fondova u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19. 
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3.29. Dobro financijsko upravljanje podrazumijeva više od pukog iskorištavanja 
financijskih sredstava. Komisija je pružila smjernice za poboljšanje ulaganja u 
energetsku učinkovitost u zgradama, uključujući u pogledu njihove isplativosti. U 
svojem tematskom izvješću o energetskoj učinkovitosti u zgradama21 Sud je iznio 
primjere dobre prakse: kombiniranje upotrebe financijskih instrumenata i 
bespovratnih sredstava te prilagođavanje stope potpore kako bi se privukla privatna 
ulaganja i smanjio rizik od mrtvog tereta. Međutim, teško je utvrditi jesu li ta sredstva 
upotrijebljena na isplativ način.  

3.30. U okviru 3.1. iznesena su ostala pitanja povezana s isplativošću na koja je Sud 
upozoravao u tematskim izvješćima. 

                                                      
21 Sud, tematsko izvješće br. 11/2020 „Energetska učinkovitost u zgradama: i dalje je potreban 

veći naglasak na isplativosti”. 
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Okvir 3.1. 

Pitanja na koja je Sud upozoravao u vezi s isplativošću mjera za 
dosezanje ciljnih vrijednosti za klimu i energiju 

Prekomjerno subvencioniranje ranijih programa potpore za postavljanje 
vjetroelektrana i solarnih fotonaponskih ćelija, koje se financiralo višim cijenama 
električne energije i/ili državnim deficitom22. 

Nedostatak međuregionalne suradnje i razmjene iskustava. Na primjer, zbog 
fragmentiranog unutarnjeg energetskog tržišta dolazi do kašnjenja s ulaganjima u 
mrežu, među ostalim u infrastrukturu za međusobno povezivanje. Time se otežava 
uvođenje obnovljivih izvora energije i razvijanje sinergije među državama 
članicama23. 

Iako se većina država članica obuhvaćenih revizijom za izradu projekata služila 
analizom troškova i koristi te modelima, potrebna su poboljšanja u pogledu 
rješenja koja Europska agencija za okoliš (EEA) smatra isplativima24. 

Države članice odabirale su projekte u prvom redu prema redoslijedu podnošenja 
prijava i nisu uspoređivale njihove relativne troškove i koristi25. 

Financijska sredstva EU-a ne upotrebljavaju se uvijek djelotvorno za dosezanje ciljnih 
vrijednosti za klimu 

3.31. Kohezijska politika jedna je od različitih politika EU-a kojima se pridonosi 
dosezanju ciljnih vrijednosti za klimu i energiju. Postoje čvrste naznake da EU neće 
dosegnuti ciljne vrijednosti za klimu i energiju postavljene za 2030. Prema navodima 
Komisije26 u smanjenju negativnog utjecaja na okoliš koji proizlazi iz upotrebe 

                                                      
22 Sud, tematsko izvješće br. 8/2019 „Energija vjetra i solarna energija za proizvodnju 

električne energije: za postizanje ciljnih vrijednosti EU-a potrebno je uložiti znatne napore”. 

23 Sud, tematsko izvješće br. 8/2019 „Energija vjetra i solarna energija za proizvodnju 
električne energije: za postizanje ciljnih vrijednosti EU-a potrebno je uložiti znatne napore”. 

24 Sud, tematsko izvješće br. 25/2018 „Direktiva o poplavama: napredak u procjeni rizika, a u 
području planiranja i provedbe potrebna su poboljšanja”. 

25 Sud, tematsko izvješće br. 11/2020 „Energetska učinkovitost u zgradama: i dalje je potreban 
veći naglasak na isplativosti”. 

26 Europska komisija, informativni članak o ciljevima održivog razvoja u okviru semestra, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/862574/Factsheet_Se
mester_SDGs.pdf.  
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prirodnih resursa ostvaren je tek ograničen napredak. Sud je u tematskom izvješću o 
energetskoj učinkovitosti u zgradama27 istaknuo da ciljne vrijednosti koje je EU 
postavio za energetsku učinkovitost do 2020. vjerojatno neće biti dosegnute. U okviru 
jedne druge revizije28 Sud je upozorio na usporavanje napretka u sektorima energije 
vjetra i solarne fotonaponske energije nakon 2014. U polovici država članica EU-a 
postojao je rizik od toga da neće proizvoditi dovoljno električne energije iz obnovljivih 
izvora te da neće dosegnuti svoje ciljne vrijednosti za 2020. godinu. Sud je u svojem 
panoramskom pregledu mjera EU-a u području energije i klimatskih promjena upozorio 
na to da smanjenje emisija stakleničkih plinova koje predviđaju države članice neće 
dosegnuti ciljnu vrijednost od 40 % do 2030.29  

3.32. Izvješća EEA-e i Europskog parlamenta u skladu su sa zaključcima Suda. EEA je 
u jednom izvješću iz 2019.30 istaknula da trenutačna stopa napretka neće biti dovoljna 
da se do 2030. i 2050. dosegnu postavljene ciljne vrijednosti za klimu i energiju. 
Europski parlament31 napomenuo je da EU vjerojatno neće do 2030. dosegnuti svoje 
ključne ciljne vrijednosti za klimu i energiju.  

Očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa 

3.33. Na slici 3.7. prikazan je pregled pokazatelja iz programskih izvještaja 
povezanih s ciljem očuvanja i zaštite okoliša i promicanja učinkovitosti resursa. 

3.34. U pogledu pet od deset pokazatelja, od kojih se većina odnosi na opskrbu 
vodom i pročišćavanje otpadnih voda, ostvaren je zadovoljavajući napredak u 
dosezanju ciljnih vrijednosti. U pogledu pokazatelja koji se odnose na recikliranje 
otpada ostvaren je nezadovoljavajući napredak. Iako je jedan slučaj bio očita pogreška, 

                                                      
27 Sud, tematsko izvješće br. 11/2020 „Energetska učinkovitost u zgradama: i dalje je potreban 

veći naglasak na isplativosti”. 

28 Sud, tematsko izvješće br. 8/2019 „Energija vjetra i solarna energija za proizvodnju 
električne energije: za postizanje ciljnih vrijednosti EU-a potrebno je uložiti znatne napore”. 

29 Vidjeti također: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-
emission-trends-6/assessment-3. 

30 EEA, „European environment – state and outlook 2020, Knowledge for transition to a 
sustainable Europe”, 2019. 

31 Europski parlament, „ EU Environment and Climate Change Policies – State of play, current 
and future challenges”, Resorni odjel A na zahtjev Odbora Europskog parlamenta za okoliš, 
javno zdravlje i sigurnost hrane, rujan 2019. 
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države članice su, uz suglasnost Komisije, u odnosu na prethodnu godinu smanjile i sve 
ostale ciljne vrijednosti, neke od njih i za više od 50 %. 

Slika 3.7. – Pregled pokazatelja povezanih s okolišem 

 
Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 

da

ne

nije jasno

Uloženi resursi i 
ostvarenja Rezultati Učinak

Pokazatelji povezani s ciljem „Očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa”

ključna etapa
40 % (2018)



ključna etapa
9 % (2018)

ključna etapa
10 % (2018)

ključna etapa
1 % (2018)

ključna etapa
10 % (2018)



ključna etapa
2 % (2018)





2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

25 % (2018)

2 % (2018)

9 % (2018)

11 % (2018)

3 % (2018)

19 % (2018)

4 % (2018)

4 % (2018)

16 % (2018)

34 % (2018)

Prema podatcima Komisije,
je li ostvaren zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljnih vrijednosti pokazatelja?

Pokazatelj 
Napredak u dosezanju ciljne 

vrijednosti

Je li ostvaren 
zadovoljavajući 

napredak?
Vrsta


ne


ne


da


da


da


da


ne


da


ne


nije jasno

Povećanje u broju stanovnika koji  imaju 
pristup poboljšanoj opskrbi vodom (EFRR)

P. ostvarenja

Dodatni kapacitet za recikliranje otpada 
(EFRR) P. ostvarenja

Povećanje u broju stanovnika koji  imaju 
pristup poboljšanoj opskrbi vodom 
(Kohezijski fond)

P. ostvarenja

Dodatni kapacitet za recikliranje otpada 
(Kohezijski fond) P. ostvarenja

Povećanje u broju stanovnika koji  koriste 
poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih 
voda (Kohezijski fond)

P. ostvarenja

Povećanje u broju stanovnika koji  koriste 
poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih 
voda (EFRR)

P. ostvarenja

Ukupna površina obnovljenog zemljišta 
(EFRR) P. ostvarenja

Ukupna površina obnovljenog zemljišta 
(Kohezijski fond) P. ostvarenja

Površina staništa koja primaju potporu 
kako bi postigla bolji  stupanj očuvanosti 
(Kohezijski fond)

P. ostvarenja

Površina staništa koja primaju potporu 
kako bi postigla bolji  stupanj očuvanosti 
(EFRR)

P. ostvarenja

107



 

 

Kvalitativni podatci pokazuju neujednačen napredak 

3.35. Komisija je u područjima zaštite okoliša i učinkovitosti resursa izvijestila o 
znatnom povećanju i planiranih ulaganja i prijavljenih postignuća u područjima zaštite 
okoliša i učinkovitosti resursa, kao i o sporom napretku u povećanju kapaciteta za 
recikliranje otpada i obnovi zemljišta32. U evaluaciji koju je obavila utvrdila je da se, u 
pogledu vode, projektima kojima je dodijeljena potpora i koji su dovršeni tijekom 
programskog razdoblja 2007. – 2013. poboljšala opskrba pitkom vodom za najmanje 
4 milijuna građana EU-a i pružilo bolje pročišćavanje otpadnih voda za više od 
7 milijuna33. 

3.36. Sud je u svojem tematskom izvješću o vodovodnoj i kanalizacijskoj 
infrastrukturi34 istaknuo da je opći nedostatak svijesti o gubitcima vode u trima 
državama članicama obuhvaćenima revizijom posljedica nedovoljnih ulaganja u 
održavanje i obnovu te infrastrukture. Nadalje, Sud je u svojem izvješću o financijskoj 
potpori EU-a za uređaje za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u dunavskom 
slijevu35 utvrdio da su sve četiri ispitane države članice ostvarile znatan napredak u 
ispunjavanju zahtjeva iz relevantne direktive36, ali su u određenim područjima kasnile. 

3.37. Kad je riječ o kvaliteti zraka, EEA je izvijestila da je u razdoblju 1990. – 2015. 
došlo do smanjenja emisija onečišćujućih tvari u zrak, čemu su doprinijeli projekti 
financirani iz EFRR-a/KF-a37. U jednom od novijih izvješća EEA upozorava da se opći 

                                                      
32 Razni dokumenti Europske komisije, uključujući godišnje izvješće o radu GU-a REGIO za 

2018., godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti za 2018. i 
sažeto izvješće o godišnjim izvješćima o provedbi programa za razdoblje 2014. – 2017. 
objavljeno 2019. 

33 Europska komisija, Ex post evaluacija programa kohezijske politike za razdoblje 
2007. – 2013. 

34 Sud, tematsko izvješće br. 12/2017 „Provedba Direktive o vodi za piće: kvaliteta vode i 
pristup vodi u Bugarskoj, Mađarskoj i Rumunjskoj poboljšali su se, no i dalje postoje znatne 
potrebe za ulaganjima”. 

35 Sud, tematsko izvješće br. 2/2015 „Financijska potpora EU-a uređajima za pročišćavanje 
komunalnih otpadnih voda u dunavskom slijevu: nužnost dodatnih napora u pomoći 
državama članicama da ostvare ciljeve politike otpadnih voda EU-a”. 

36 Europska unija, Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, Direktiva Vijeća 
91/271/EEZ. 

37 EEA, procjena pokazatelja „Emissions of the main air pollutants in Europe”, 2017. 
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trendovi u području okoliša u Europi nisu poboljšali od 2015. te da se većina ciljnih 
vrijednosti za 2020. neće dosegnuti, posebno u pogledu biološke raznolikosti38. Nalazi 
Suda potvrdili su te trendove39.  

Problemi u pogledu uspješnosti projekata i programa u području okoliša 

3.38. Komisija je u svojoj ex post evaluaciji velikih projekata40 za 2020. zaključila da 
je u projektima došlo do prekoračenja troškova i probijanja rokova. Kad je riječ o 
projektima u području okoliša, glavni su nedostatci bili predviđanje kapaciteta i 
fleksibilnost pri izradi. 

3.39. U okviru 3.2. izneseno je nekoliko primjera iz tematskih izvješća Suda o 
nezadovoljavajućoj usmjerenosti na uspješnost kad je riječ o projektima i programima 
koji se sufinanciraju sredstvima EU-a. 

                                                      
38 EEA, „European environment – state and outlook 2020, Knowledge for transition to a 

sustainable Europe”, 2019. 

39 Sud, tematsko izvješće br. 23/2018 „Onečišćenje zraka: naše zdravlje još uvijek nije 
dovoljno zaštićeno”; Sud, panoramski pregled „Mjere EU-a u području energije i klimatskih 
promjena”; Sud, tematsko izvješće br. 2/2015 „ Financijska potpora EU-a uređajima za 
pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u dunavskom slijevu: nužnost dodatnih napora u 
pomoći državama članicama da ostvare ciljeve politike otpadnih voda EU-a”; Sud, tematsko 
izvješće br. 12/2017 „Provedba Direktive o vodi za piće: kvaliteta vode i pristup vodi u 
Bugarskoj, Mađarskoj i Rumunjskoj poboljšali su se, no i dalje postoje znatne potrebe za 
ulaganjima”. 

40 Europska komisija, „Ex post evaluation of major projects in environment financed by the 
European Regional Development Fund and the Cohesion Fund between 2000 and 2013”, 
lipanj 2018. 
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Okvir 3.2. 

Primjeri nezadovoljavajuće usmjerenosti projekata i programa u 
području okoliša koji se sufinanciraju sredstvima EU-a na uspješnost 

— Nekoliko ciljeva iz planova za upravljanje rizicima od poplava nije bilo ni 
kvantificirano ni vremenski utvrđeno41. 

— Unatoč smjernicama Komisije u nekim državama članicama stopa potpore 
nije uvjetovana očekivanim uštedama energije koje bi se projektima trebale 
ostvariti42 

3.40. Sud je također izvijestio o primjerima loše usklađenosti određenih ulaganja s 
prioritetima EU-a zbog nedostataka u dodjeli sredstava projektima: 

o izravna financijska potpora EU-a za poboljšanje kvalitete zraka može biti korisna, 
ali, na primjer, u trenutku provedbe relevantne revizije nije bilo projekata 
usmjerenih na smanjenje emisija koje nastaju zbog grijanja stambenih prostora u 
područjima u kojima je takvo grijanje bitan izvor onečišćenja zraka43; i  

o Direktiva o poplavama općenito je imala pozitivne posljedice, no izvori 
financiranja bili su tek djelomično utvrđeni i osigurani u planovima relevantnih 
država članica za upravljanje rizicima od poplava, financiranje za prekogranična 
ulaganja bilo je ograničeno i sredstva se općenito nisu dodjeljivala u skladu s 
prioritetima44. 

                                                      
41 Sud, tematsko izvješće br. 25/2018 „Direktiva o poplavama: napredak u procjeni rizika, a u 

području planiranja i provedbe potrebna su poboljšanja”. 

42 Sud, tematsko izvješće br. 11/2020 „Energetska učinkovitost u zgradama: i dalje je potreban 
veći naglasak na isplativosti”. 

43 Sud, tematsko izvješće br. 23/2018 „Onečišćenje zraka: naše zdravlje još uvijek nije 
dovoljno zaštićeno”. 

44 Sud, tematsko izvješće br. 25/2018 „Direktiva o poplavama: napredak u procjeni rizika, a u 
području planiranja i provedbe potrebna su poboljšanja”. 
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Promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u infrastrukturi 
ključnih mreža 

3.41. Na slici 3.8. prikazan je pregled pokazatelja iz programskih izvještaja 
povezanih s ciljem promicanja održivog prometa i uklanjanja uskih grla u infrastrukturi 
ključnih mreža. 

3.42. U pogledu polovice od 16 pokazatelja ostvaren je zadovoljavajući napredak u 
dosezanju ciljnih vrijednosti. Riječ je o pokazateljima povezanima sa željezničkim 
prugama, podzemnom željeznicom i tramvajskom mrežom te cestama. Države članice 
u posljednjem su izvješću uz suglasnost Komisije smanjile većinu ciljnih vrijednosti 
za 2023., u nekim slučajevima u znatnoj mjeri. Na primjer, kombinirana ciljna 
vrijednost za EFRR i KF za pokazatelj „ukupna dužina novih željezničkih pruga” 
smanjena je s 947 km na 579 km (39 %), a kombinirana ciljna vrijednost za EFRR i KF za 
pokazatelj „ukupna dužina novih ili poboljšanih tramvajskih linija i linija podzemne 
željeznice” smanjena je sa 680 km na 441 km (35 %). 

3.43. Svi pokazatelji u ovom području politike pokazatelji su ostvarenja te podatci o 
provedbi programa koji se s pomoću njih dobivaju uglavnom se odnose na izgrađenu 
infrastrukturu. Ne postoje zajednički pokazatelji za mjerenje rezultata. U izvješću Suda 
o cestama koje se sufinanciraju sredstvima EU-a45 navedeno je da Komisija ne 
objavljuje informacije kao što su skraćivanje trajanja putovanja ili veća prosječna 
brzina, iako su te informacije ponekad dostupne. Slično tome, u izvješću Suda o 
vodećim inicijativama u području prometne infrastrukture46 navodi se da ne postoji 
mehanizam za sustavno mjerenje rezultata nakon što prođe određeno vrijeme nakon 
dovršetka projekta i da Komisija nema podatke o općenitijim učincima (kao što su 
socioekonomski učinci) velikih prometnih projekata.  

                                                      
45 Sud, tematsko izvješće br. 9/2020 „Osnovna cestovna mreža EU-a: putovanja traju kraće, ali 

mreža još nije potpuno funkcionalna”.  

46 Sud, tematsko izvješće br. 10/2020, „Prometna infrastruktura u EU-u: potrebno je ubrzati 
provedbu megaprojekata kako bi se očekivane koristi mreže ostvarile u predviđenom roku”. 
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Slika 3.8. – Pregled pokazatelja povezanih s prometnim mrežama 

 
Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 
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Pokazatelj 
Napredak u dosezanju ciljne 
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napredak?
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da


da


da


da


da


da


da


ne

Ukupna dužina novih željezničkih pruga 
(Kohezijski fond) P. ostvarenja

Ukupna dužina obnovljenih i l i  
nadograđenih željezničkih pruga (EFRR) P. ostvarenja

Ukupna dužina novih željezničkih pruga 
(EFRR)

— (nema podataka)
polazna vri jednost: 0 km (2014.)
ci l jna  vri jednost: 558 km (2023.)

najnovi ji  podatak: —

P. ostvarenja

Ukupna dužina obnovljenih i l i  
nadograđenih željezničkih pruga 
(Kohezijski fond)

P. ostvarenja

Ukupna dužina novoizgrađenih cesta 
(Kohezijski fond) P. ostvarenja

Ukupna dužina novoizgrađenih cesta 
(EFRR) P. ostvarenja

Ukupna dužina obnovljenih i l i  
nadograđenih cesta (EFRR) P. ostvarenja

Ukupna dužina obnovljenih i l i  
nadograđenih cesta (Kohezijski fond) P. ostvarenja

Ukupna dužina novih i l i  poboljšanih 
tramvajskih l inija i  l inija gradske 
podzemne željeznice (Kohezijski fond)

P. ostvarenja

Ukupna dužina novih i l i  poboljšanih 
tramvajskih l inija i  l inija gradske 
podzemne željeznice (EFRR)

P. ostvarenja
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Informacije o uspješnosti upućuju na to da su cestovni projekti doprinijeli skraćivanju 
vremena putovanja, ali ne postoji jasan trend okretanja održivijim načinima 
prijevoza 

3.44. Ulaganja EU-a u promet doprinijela su boljoj povezanosti i većoj 
pristupačnosti47. Na temelju nedavne revizije potpore osnovnoj cestovnoj mreži48 Sud 
je zaključio da programi EU-a doprinose njezinu razvoju. Za analizirane rute utvrđeno je 
da se vrijeme putovanja skratilo i da se broj kilometara prijeđenih na autocestama 
povećao, što doprinosi sigurnosti i kvaliteti putovanja.  

3.45. Na temelju nedavne revizije o održivoj gradskoj mobilnosti Sud je iznio 
zaključak da ne postoji jasan pokazatelj da su gradovi bitno promijenili svoj pristup. 
Naime, nema jasnog trenda prelaska na održivije vrste prijevoza. Međutim, Sud je 
svjestan da će za ostvarenje znatnih poboljšanja održive gradske mobilnosti možda biti 
potrebno više vremena49.  

3.46. Komisija je 2018. objavila evaluaciju kojom je obuhvaćeno deset velikih 
projekata u području cestovnog, željezničkog i gradskog prometa koji su sufinancirani 
iz EFRR-a i KF-a tijekom programskih razdoblja 2000. – 2006. ili 2007. – 2013.50 U njoj je 
utvrđeno da je većina evaluiranih projekata dovela do uštede vremena i troškova 
korištenja vozilima te da je imala pozitivne učinke u pogledu sigurnosti, buke i kvalitete 
usluge. Također je istaknuto da su učinci na kvalitetu života i dobrobit obično bili 
pozitivni. U evaluaciji je iznesen i zaključak da je učinak tih projekata na pitanja 
okolišne održivosti (kao što su onečišćenje zraka i klimatske promjene) općenito bio 
pozitivan, iako ograničen. 

                                                      
47 Sud, panoramski pregled br. 9/2018 „Razvoj uspješnog prometnog sektora u EU-u: izazovi 

na koje je potrebno odgovoriti”.  

48 Sud, tematsko izvješće br. 9/2020 „Osnovna cestovna mreža EU-a: putovanja traju kraće, ali 
mreža još nije potpuno funkcionalna”.  

49 Sud, tematsko izvješće br. 6/2020 „Održiva gradska mobilnost u EU-u: pravi napredak nije 
moguć bez predanosti država članica”.  

50 Europska komisija, „Ex post evaluation of major projects supported by the European 
Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013”, 
lipanj 2018. 
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Dosezanje strateških ciljnih vrijednosti dovedeno je u pitanje 

3.47. Uredbom o transeuropskoj prometnoj mreži (TEN-T)51 utvrđene su 
„sveobuhvatne” i „osnovne” mreže koje države članice trebaju razviti. Svrha je 
sveobuhvatne mreže, koja bi trebala biti dovršena do 2050., zajamčiti pristupačnost i 
povezanost svih regija EU-a. Osnovna mreža, koja bi trebala biti dovršena do 2030., 
sastoji se od onih dijelova sveobuhvatne mreže koji imaju najveću stratešku važnost za 
postizanje ciljeva mreže TEN-T. 

3.48. Sud je u okviru nedavne revizije o vodećim inicijativama u području prometne 
infrastrukture52 istaknuo da postoji mala vjerojatnost da će osnovna prometna mreža 
do 2030. dosegnuti puni kapacitet, no njihova provedba koja je u tijeku možda je već 
donijela određene pozitivne učinke. Nadalje, u relevantnom panoramskom pregledu53 
Sud je naveo da se, s obzirom na to da je količina financijskih sredstava EU-a 
ograničena u odnosu na cjelokupne potrebe, potrebno usmjeriti na prioritete s 
najvećom dodanom vrijednošću EU-a. Na temelju revizije cestovne mreže54 Sud je 
preporučio državama članicama da daju prednost financiranju ulaganja u osnovnu 
mrežu u svrhu dovršavanja te mreže do 2030., posebno u državama članicama u 
kojima je dosad ostvaren ograničen napredak. Sud je u okviru te revizije utvrdio da su 
države članice predlagale da se 66 % sredstava iz ESI fondova dostupnih za cestovne 
projekte za razdoblje 2014. – 2020. iskoristi izvan osnovne mreže. 

3.49. Sud je utvrdio da je prekograničnim dionicama potrebno posvetiti posebnu 
pozornost jer se elementima koji nedostaju u prekograničnoj infrastrukturi umanjuje 
predviđeni učinak mreže uspostavljene na razini cijelog EU-a. Naime, države članice 
nemaju poticaja za provedbu politika EU-a koje nisu od velikog nacionalnog interesa, 

                                                      
51 Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o 

smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke 
br. 661/2010/EU, tekst značajan za EGP. 

52 Sud, tematsko izvješće br. 10/2020, „Prometna infrastruktura u EU-u: potrebno je ubrzati 
provedbu megaprojekata kako bi se očekivane koristi mreže ostvarile u predviđenom roku”. 

53 Sud, panoramski pregled br. 9/2018 „Razvoj uspješnog prometnog sektora u EU-u: izazovi 
na koje je potrebno odgovoriti”. 

54 Sud, tematsko izvješće br. 9/2020 „Osnovna cestovna mreža EU-a: putovanja traju kraće, ali 
mreža još nije potpuno funkcionalna”. 
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posebice kad je riječ o prekograničnom povezivanju55. Sud je na probleme u tom 
području već upozorio u revizijskim izvješćima o osnovnoj cestovnoj mreži EU-a56 i o 
ulaganjima u europski sustav upravljanja željezničkim prometom57.  

Analiza troškova i koristi ne upotrebljava se često kao instrument za bolje donošenje 
odluka  

3.50. U postojećem programskom razdoblju, kao uvjet za financiranje, veliki 
projekti podliježu detaljnoj analizi isplativosti koju provode države članice i naknadnoj 
procjeni te odobrenju Komisije. Revizija koju je Sud proveo nad mrežom željeznica 
velikih brzina pokazala je da se u državama članicama ne obavlja kvalitetna procjena 
potreba i da nositelji i ocjenjivači projekata naginju tome da na procjenu troškova i 
koristi gledaju tek kao na obvezan administrativni korak, a ne instrument za bolje 
donošenje odluka58. Isto potvrđuje i Komisijina evaluacija59. Na primjer, Sud je u okviru 
revizije vodećih inicijativa u području prometne infrastrukture utvrdio da su prometne 
prognoze obično preoptimistične i nedovoljno koordinirane, da se ne temelje na 
pouzdanim ekonomskim procjenama i da su katkad pretjerano pojednostavnjene. Sud 
je zaključio da se analize troškova i koristi u ispitanim projektima nisu upotrebljavale 
na odgovarajući način kao instrument za donošenje politika60.  

3.51. Zakonodavnim prijedlogom Komisije o ESI fondovima za razdoblje 
2021. – 2027. uklanjaju se sve obveze obavljanja procjena koje su specifične za velike 
projekte, uključujući obvezu obavljanja analize troškova i koristi61. Iako je Sud svjestan 

                                                      
55 Sud, panoramski pregled br. 9/2018 „Razvoj uspješnog prometnog sektora u EU-u: izazovi 

na koje je potrebno odgovoriti”.  

56 Sud, tematsko izvješće br. 9/2020 „Osnovna cestovna mreža EU-a: putovanja traju kraće, ali 
mreža još nije potpuno funkcionalna”.  

57 Sud, tematsko izvješće br. 13/2019 „Jedinstveni Europski sustav upravljanja željezničkim 
prometom: može li se politička odluka provesti u djelo?”. 

58 Sud, tematsko izvješće br. 19/2018 „Europska mreža željeznica velikih brzina nije stvarnost, 
već nedjelotvoran sustav nepovezanih dionica”.  

59 Europska komisija, „Ex post evaluation of major projects in transport financed by the 
European Regional Development Fund and the Cohesion Fund between 2000 and 2013”, 
lipanj 2018.  

60 Sud, tematsko izvješće br. 10/2020, „Prometna infrastruktura u EU-u: potrebno je ubrzati 
provedbu megaprojekata kako bi se očekivane koristi mreže ostvarile u predviđenom roku”. 

61 Države članice obvezne su Komisiji samo dostaviti informacije o operacijama od strateške 
važnosti, koje su definirane kao one kojima se pruža jedan od ključnih doprinosa ostvarenju 
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da je riječ o smanjenju općeg administrativnog opterećenja, izražava zabrinutost da je 
u odnosu na to važniji povećani rizik od toga da se sufinanciranim ulaganjima ne 
ostvari najveća moguća vrijednost za uloženi novac62.  

3.52. Na temelju revizija o željezničkim prugama velikih brzina koje je sufinancirao 
EU63 i vodećim inicijativama u području prometne infrastrukture64 Sud je zaključio da 
je održivost nekih linija obuhvaćenih revizijom dovedena u pitanje jer na njima nema 
dovoljno putnika. U izvješću o prugama Sud je naveo da se taj rizik mogao umanjiti 
pouzdanom ex ante procjenom troškova i koristi. U relevantnoj Komisijinoj evaluaciji65 
iznesen je sličan zaključak, u kojem se navodi da financijska održivost projekata ovisi o 
javnom financiranju te da se tijekom pripreme projekata nije posvetila dovoljna 
pozornost financijskoj održivosti projekata nakon njihova dovršetka.  

Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća 

3.53. Na slici 3.9. prikazan je pregled pokazatelja iz programskih izvještaja 
povezanih s posebnim ciljem EFRR-a koji se odnosi na jačanje konkurentnosti malih i 
srednjih poduzeća. 

3.54. U pogledu triju od devet pokazatelja (33 %) ostvaren je zadovoljavajući 
napredak u dosezanju ciljnih vrijednosti. Ta tri pokazatelja odnose se na ostvarenja i 
služe za mjerenje broja poduzeća koja primaju potporu iz EFRR-a. U nekim je 
slučajevima od prethodne godine ostvaren znatan napredak. Na primjer, potporu je 
primilo 414 000 poduzeća, a godinu ranije 201 000. U pogledu ostalih pokazatelja, kao 
što su oni kojima se mjeri je li razina privatnih ulaganja razmjerna javnoj potpori 

                                                      
ciljeva pojedinog programa, bez dodatnih pojedinosti. Članak 2. stavak 4. i članak 67. 
stavak 6. dokumenta COM(2018) 375 final.  

62 Sud, mišljenje br. 6/2018 o Komisijinu prijedlogu Uredbe o zajedničkim odredbama od 
29. svibnja 2018., COM(2018) 375 final. 

63 Sud, tematsko izvješće br. 19/2018 „Europska mreža željeznica velikih brzina nije stvarnost, 
već nedjelotvoran sustav nepovezanih dionica”.  

64 Sud, tematsko izvješće br. 10/2020, „Prometna infrastruktura u EU-u: potrebno je ubrzati 
provedbu megaprojekata kako bi se očekivane koristi mreže ostvarile u predviđenom roku”. 

65 Europska komisija, „Ex post evaluation of major projects supported by the European 
Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013”, 
lipanj 2018.  
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poduzećima ili povećanje zaposlenosti u poduzećima koja primaju potporu, ostvaren je 
nezadovoljavajući napredak. 

Slika 3.9. – Pregled pokazatelja povezanih s malim i srednjim poduzećima 

 
Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 
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Pokazatelji povezani s ciljem „Jačanje konkurentnosti MSP-ova” (EFRR)

ključna etapa
17 % (2018)















ključna etapa
41 % (2018)
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P. rezultata

Privatna ulaganja koja odgovaraju 
javnoj potpori poduzećima (osim 
bespovratnih sredstava)

P. ostvarenja

Porast zapošljavanja u poduzećima koja 
primaju potporu P. rezultata

Broj novih poduzeća koja primaju 
potporu P. ostvarenja

Privatna ulaganja koja odgovaraju 
javnoj potpori poduzećima (bespovratna 
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potporu osim bespovratnih sredstava P. ostvarenja

Broj poduzeća koja primaju 
nefinancijsku potporu P. ostvarenja

Broj poduzeća koja primaju bespovratna 
sredstva P. ostvarenja

Broj poduzeća koja primaju potporu P. ostvarenja
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Dodatne informacije o uspješnosti  

3.55. Mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) čine 99,8 % svih poduzeća u EU-u izvan 
financijskog sektora, stvaraju 56 % dodane vrijednosti i nude 67 % radnih mjesta66. 
Početkom 2020. Sud je započeo reviziju kojom će ispitati novoosnovana mala i srednja 
poduzeća i sljedeće godine planira objaviti izvješće o nalazima. U preostalom dijelu 
ovog odjeljka Sud temelji svoje navode na Komisijinim evaluacijama koje nije zasebno 
procijenio.  

3.56. U godišnjem izvješću Komisije o potpori MSP-ovima iz EFRR-a za 2018./2019. 
ističe se, među ostalim, da je u MSP-ovima potrebno pojačati aktivnosti istraživanja i 
razvoja te riješiti problem nedostatka kvalificirane radne snage i financiranja jer su to 
ključni izazovi za inovacije. Komisijina evaluacija67 potpore MSP-ovima iz EFRR-a 
tijekom programskog razdoblja 2007. – 2013. pokazala je da je u nekim slučajevima 
EFRR doprinio ubrzanju ulaganja i poticanju istraživanja i razvoja te inovacija. Međutim, 
evaluacija je pokazala i da su se ti slučajevi odnosili na korisnike koji su već imali 
kapacitete za rast i inovacije te da nema dovoljno dokaza o tome bi li ti korisnici proveli 
ulaganja čak i bez potpore iz programa.  

3.57. Komisijina evaluacija upućuje na to da operativni programi za razdoblje 
2007. – 2013. općenito nisu bili dovoljno strateški usmjereni68 i da se u okviru njih 
primjenjivao pristup temeljen na potražnji, čime se nastojalo ukloniti sve moguće 
prepreke rastu i inovacijama MSP-ova. To je doprinijelo prikrivanju općeg strateškog 
cilja pojedinih programa. U mnogim slučajevima došlo je do izrade velikog broja 
resornih instrumenata, pri čemu se općenito nije previše razmatralo koji bi instrumenti 
vjerojatno bili najdjelotvorniji. 

3.58. U evaluaciji se navodi da su se sredstva iz EFRR-a upotrebljavala u spoju s 
potporom MSP-ovima iz nacionalnih izvora, bilo dopunjavanjem postojećih nacionalnih 
mjera ili pokrivanjem onih elemenata koji nisu bili predviđeni u sustavu potpore. 

                                                      
66 Europska komisija, „Annual report on European SMEs 2018/2019, Research and Innovation 

and Development by SMEs”, studeni 2019.  

67 Europska komisija, „Ex post evaluation of 2007. – 2014., Support to SMEs – Increasing 
Research and Innovation in SMEs and SME Development”, veljača 2016.  

68 Ibid. 

118



 

 

Međutim, utvrđeno je da je sinergija između potpore EFRR-a i ESF-a općenito bila na 
niskoj razini, unatoč važnosti očuvanja radnih mjesta69. 

Rezultati ispitivanja uspješnosti transakcija 

3.59. Sud je u okviru revizije u svrhu davanja izjave o jamstvu za 2019. godinu 
ispitao dostupnost, važnost i pouzdanost podataka o uspješnosti koje je 12 država 
članica dostavilo za uzorak od 121 projekta sufinanciranog iz EFRR-a i KF-a. Zbog 
proteka znatne količine vremena koji je svojstven projektima u okviru kohezijske 
politike (vidjeti odlomak 3.16.) dovršeno je samo 11 takvih projekata. Među njima, Sud 
je utvrdio da su ciljevi sedam projekata ostvareni u potpunosti i dvaju projekata 
djelomično, dok ciljevi dvaju preostalih projekta nisu ostvareni. Međutim, činjenica da 
je dovršeno tek 10 % ispitanih projekata ograničava Sudu mogućnost da izvede 
općenitije zaključke. 

3.60. Sud je utvrdio da su u svim posjećenim državama članicama postojali sustavi 
za bilježenje i praćenje podataka o uspješnosti projekata te da su se takvi podatci 
bilježili za gotovo sve projekte (za njih 119). Ciljevi svih projekata, ukupno 121, bili su u 
skladu s ciljevima utvrđenima u operativnim programima država članica i sa 
zajedničkim ciljevima EU-a utvrđenima u programskim izvještajima EFRR-a i KF-a koji su 
izvedeni iz strategije Europa 2020. 

3.61. U skladu s propisima EU-a države članice dužne su definirati ostvarenja 
nastala u okviru aktivnosti financiranih iz EFRR-a i KF-a te izvješćivati o njima. Općenito 
govoreći, Sud je utvrdio da su pokazatelji uspješnosti koji su se upotrebljavali na razini 
projekata bili u skladu s ciljevima utvrđenima na razini država članica i EU-a. Iako 
države članice također imaju mogućnost služiti se pokazateljima rezultata, ciljne 
vrijednosti uglavnom su se temeljile na ostvarenjima, u skladu s analizom koju je Sud 
iznio u odlomku 3.18.  

Zaključci 

3.62. U petoj godini programskog razdoblja 2014. – 2020. zadovoljavajući napredak 
ostvaren je u pogledu tek nešto više od jedne trećine od ukupno 72 programska 
pokazatelja za EFRR i KF, iako su u nizu slučajeva ciljne vrijednosti smanjene. U pogledu 
većine pokazatelja za opće ciljeve programa ostvaren je nezadovoljavajući napredak. 
Kad je riječ o četirima posebnim ciljevima programa koji su detaljnije pregledani, u 
                                                      
69 Ibid. 
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pogledu polovice pokazatelja za promet i okoliš ostvaren je zadovoljavajući napredak, 
dok su odgovarajući podatci za preostala dva područja bili niži od 50 %: MSP-ovi 33 % i 
niskougljično gospodarstvo tek 10 %. Činjenica da se programi u okviru EFRR-a i KF-a 
izrađuju za sedmogodišnje razdoblje i da su za iskorištavanje sredstava dopuštene 
dodatne tri godine znači da su ključne etape koristan način za usmjeravanje praćenja 
na napredak prema konačnoj ciljnoj vrijednosti (odlomci 3.18. – 3.20.). 

3.63. Informacije Komisije i iz drugih izvora, kao i izvješća i pregledi Suda, 
potvrđuju takvo neujednačeno stanje. Iako EFRR i KF doprinose ciljevima politike EU-a 
u području gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije, Sud je u tematskim 
izvješćima iznio niz preporuka za otklanjanje nedostataka u izradi i provedbi programa. 
Sud među njima posebno ističe inherentni rizik povezan s upotrebom financijskih 
sredstava na kraju razdoblja, potrebu za utvrđivanjem isplativosti ulaganja u projekte u 
području okoliša i potrebu da se zajamči da su sredstva usmjerena na prometne 
programe usmjerena na najviše prioritete i dodanu vrijednost EU-a (odlomci 
3.25. – 3.61.). 

3.64. Na postizanje ciljeva kohezijske politike utječe niz čimbenika. Među njima su 
relativno kasno pokretanje potrošnje u razdoblju 2014. – 2020., prirodan protek znatne 
količine vremena između dovršetka projekata (odnosno ostvarenja) i realizacije koristi 
u vidu rezultata i učinaka, i učinak vanjskih čimbenika (odlomak 3.16. i slika 3.2.). 

3.65. Zbog ograničenosti podataka Sud ne može obaviti sveobuhvatniju procjenu 
uspješnosti. Na primjer, iako su pokazatelji kvantificirani, opći i posebni ciljevi nisu. 
Stoga je na temelju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti moguće procijeniti napredak u 
pogledu pokazatelja, ali ne i jesu li u okviru tih dvaju fondova ispunjeni opći i posebni 
ciljevi, odnosno hoće li vjerojatno biti ispunjeni. Govoreći još općenitije, iako se okvir 
za praćenje i izvješćivanje tijekom posljednjih nekoliko programskih razdoblja 
postupno poboljšavao, za razdoblje 2014. – 2020. i dalje se uglavnom temelji na 
informacijama o uspješnosti povezanima s uloženim resursima i ostvarenjima, dok je 
na informacije povezane s rezultatima ili čak učincima stavljen manji naglasak. 
Uvođenje obveznih zajedničkih pokazatelja rezultata predloženo za razdoblje 
2021. – 2027. bilo bi dobrodošlo poboljšanje u tom pogledu. Uspostava Komisijine 
platforme otvorenih podataka preko koje je javnosti i donositeljima politika omogućen 
pristup informacijama o uspješnosti u stvarnom vremenu u načelu je također dobra 
ideja, ali Sud je nije ispitao (odlomci 3.11. – 3.15.). 
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3.66. Sud je utvrdio da je za razdoblje 2014. – 2020. do kraja 2019. isplaćeno 36 % 
dostupnih sredstava za EFRR i 39 % dostupnih sredstava za KF70. Iako se projekti mogu 
provoditi do 2023., ta je stopa potrošnje (odnosno „iskorištenosti” ili „apsorpcije” 
sredstava) na kraju šeste godine provedbe za 6,6 postotnih bodova niža nego u 
prethodnom programskom razdoblju. Sud je u nekoliko navrata upozorio na to da 
niska razina iskorištenosti sredstava sa sobom nosi rizik od toga da države članice, kako 
se razdoblje prihvatljivosti bliži kraju, počnu davati prednost potrošnji sredstava 
nauštrb uspješnosti i pravilnosti. Dodatni pritisci uzrokovani pandemijom bolesti 
COVID-19 vjerojatno će samo povećati taj rizik (odlomci 3.11. – 3.24.).  

                                                      
70 Europska komisija, Godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti 

za 2019., lipanj 2020. 
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Prilog 

Prilog 3.1 – Ciljevi programa za EFRR i KF 

OPĆI CILJEVI 

BROJ CILJA CJELOVITI TEKST CILJA 
KRATKI NAZIV 
CILJA ZA POTREBE 
OVOG POGLAVLJA 

DIO 
UZORKA 
SUDA? 

Opći cilj EFRR-a br. 1 

Smanjiti razlike u razinama 
razvijenosti različitih regija, 
posebno u ruralnim područjima, 
područjima zahvaćenima 
industrijskom tranzicijom i 
regijama koje su izložene 
ozbiljnim i trajnim prirodnim ili 
demografskim poteškoćama te 
doprinijeti ostvarivanju ciljeva 
pametnog, održivog i uključivog 
rasta utvrđenih u strategiji 
Europa 2020., a posebno 
ostvarivanju kvantitativnih 
glavnih ciljeva utvrđenih tom 
strategijom 

N.1.b_EFRR_OC1 Da 

Opći cilj KF-a br. 1: 

Smanjiti razlike u razinama 
razvijenosti različitih regija, 
posebno u ruralnim područjima, 
područjima zahvaćenima 
industrijskom tranzicijom i 
regijama koje su izložene 
ozbiljnim i trajnim prirodnim ili 
demografskim poteškoćama te 
doprinijeti ostvarivanju ciljeva 
utvrđenih u strategiji 
Europa 2020. 

N.1.b_KF_OC1 Da 
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POSEBNI CILJEVI 

BROJ CILJA CJELOVITI TEKST CILJA 
KRATKI NAZIV 
CILJA IZ OVOG 
POGLAVLJA 

DIO 
UZORKA 
SUDA? 

Posebni cilj EFRR-a 
br. 1 

Jačanje istraživanja, 
tehnološkog razvoja i 
inovacija 

N.1.b_EFRR_PC1 Ne 

Posebni cilj EFRR-a 
br. 2 

Poboljšanje pristupa 
informacijskoj i 
komunikacijskoj tehnologiji 
te njezine uporabe i 
kvalitete 

N.1.b_EFRR_PC2 Ne 

Posebni cilj EFRR-a 
br. 3 

Povećanje konkurentnosti 
malih i srednjih poduzeća N.1.b_EFRR_PC3 Da 

Posebni cilj EFRR-a 
br. 4 

Potpora prelasku na 
niskougljično gospodarstvo 
u svim sektorima

N.1.b_EFRR_PC4 Da 

Posebni cilj EFRR-a 
br. 5 

Promicanje prilagodbe 
klimatskim promjenama, 
sprječavanja rizika i 
upravljanja rizicima 

N.1.b_EFRR_PC5 Ne 

Posebni cilj EFRR-a 
br. 6 

Očuvanje i zaštita okoliša i 
promicanje učinkovitosti 
resursa 

N.1.b_EFRR_PC6 Da 

Posebni cilj EFRR-a 
br. 7 

Promicanje održivog 
prometa i uklanjanje uskih 
grla u infrastrukturi ključnih 
mreža 

N.1.b_EFRR_PC7 Da 

Posebni cilj EFRR-a 
br. 8 

Promicanje održivog i 
kvalitetnog zapošljavanja i 
podrška mobilnosti radne 
snage 

N.1.b_EFRR_PC8 Ne 

Posebni cilj EFRR-a 
br. 9 

Promicanje socijalne 
uključenosti, borba protiv 
siromaštva i svih oblika 
diskriminacije 

N.1.b_EFRR_PC9 Ne 

Posebni cilj EFRR-a 
br. 10 

Ulaganje u obrazovanje, 
osposobljavanje i strukovno 
osposobljavanje za vještine 
i cjeloživotno učenje 

N.1.b_EFRR_PC10 Ne 
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POSEBNI CILJEVI 

BROJ CILJA CJELOVITI TEKST CILJA 
KRATKI NAZIV 
CILJA IZ OVOG 
POGLAVLJA 

DIO 
UZORKA 
SUDA? 

Posebni cilj EFRR-a 
br. 11 

Jačanje institucijskih 
kapaciteta javnih tijela i 
zainteresiranih strana i 
učinkovite javne uprave 

N.1.b_EFRR_PC11 Ne 

Posebni cilj KF-a 
br. 1 

Potpora prelasku na 
niskougljično gospodarstvo 
u svim sektorima

N.1.b_KF_PC1 Da 

Posebni cilj KF-a 
br. 2 

Promicanje prilagodbe 
klimatskim promjenama, 
sprječavanja rizika i 
upravljanja rizicima 

N.1.b_KF_PC2 Ne 

Posebni cilj KF-a 
br. 3 

Očuvanje i zaštita okoliša i 
promicanje učinkovitosti 
resursa 

N.1.b_KF_PC3 Da 

Posebni cilj KF-a 
br. 4 

Promicanje održivog 
prometa i uklanjanje uskih 
grla u infrastrukturi ključnih 
mreža 

N.1.b_KF_PC4 Da 

Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 
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Poglavlje 4. 

Prirodni resursi 
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Sadržaj 

Odlomak 

Uvod 4.1. 

Opseg i pristup 4.2. – 4.5. 

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) 4.6. – 4.58. 
Svrha i funkcioniranje ZPP-a 4.6. – 4.11. 

Objavljene informacije o uspješnosti 4.12. – 4.15. 

Procjena uspješnosti ZPP-a na temelju objavljenih 
informacija 4.16. – 4.58. 
Opće primjedbe 4.16. – 4.22. 

Ograničena logika intervencije na kojoj se temelji ZPP 4.18. 

Većinom pokazatelja za ZPP mjere se ostvarenja, a ne rezultati 4.19. – 4.21. 

Popratnim studijama za potrebe evaluacije ne obuhvaća se  
ekonomičnost potrošnje u okviru ZPP-a 4.22. 

Održiva proizvodnja hrane 4.23. – 4.36. 

Izravnim plaćanjima smanjuje se nestabilnost dohotka, no ona  
uglavnom nisu ciljana 4.25. – 4.32. 

Tržišne intervencije pomogle su u stabilizaciji tržišta, ali ne uvijek na  
učinkovit način 4.33. – 4.34. 

Alati za upravljanje rizicima ne primjenjuju se u dostatnoj mjeri 4.35. 

Dostupno je malo informacija o djelotvornosti mjera ruralnog razvoja  
kojima se podupire održivost poljoprivrednih gospodarstava 4.36. 

Održivo upravljanje prirodnim resursima i djelovanje u području klime 4.37. – 4.48. 

ZPP ima potencijal doprinijeti održivoj uporabi prirodnih resursa, ali  
ne postoji dovoljno podataka za procjenu njegove djelotvornosti 4.39. – 4.43. 

Utvrđeno je da mjere u okviru ZPP-a zbog načina na koji su osmišljene  
imaju slab učinak na zadovoljavanje potreba u području klime 4.44. – 4.48. 

Uravnotežen teritorijalni razvoj 4.49. – 4.57. 

Provedbom ZPP-a otvara se mali broj radnih mjesta u ruralnim  
područjima, a potpora mladim poljoprivrednicima zahtijeva koordinaciju  
mjera EU-a i nacionalnih mjera 4.52. – 4.54. 

Nema dovoljno dokaza o djelotvornosti mjera ulaganja 4.55. – 4.57. 
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Rezultati ispitivanja uspješnosti transakcija 4.58. 

Zaključci 4.59. – 4.64. 

 
Prilog 4.1. – Ciljevi EFJP-a i EPFRR-a 
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Uvod 
4.1. Naslovom 2. VFO-a obuhvaćeni su rashodi povezani s politikama o održivoj 
uporabi prirodnih resursa, financiranjem zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), 
zajedničke ribarstvene politike te djelovanja u području okoliša i klime. Ukupni 
planirani rashodi u okviru ovog naslova za razdoblje 2014. – 2020. iznose 
420,0 milijardi eura (u tekućim cijenama), od čega je do kraja 2019. državama 
članicama preneseno 308,5 milijardi eura (vidjeti sliku 4.1.). 

Slika 4.1. – Prirodni resursi: udio plaćanja za tekuće preuzete obveze u 
sklopu VFO-a u razdoblju 2014. – 2019. u plaćanjima u sklopu VFO-a u 
svim naslovima te detaljan prikaz 

 
Izvor: Sud, na temelju podataka Komisije. 

  

Ostali programi 
4,3 (1,4 %)

Europski poljoprivredni fond za 
ruralni razvoj (EPFRR) 
49,8 (16,1 %)

Europski fond za jamstva u 
poljoprivredi (EFJP) – izravna 
plaćanja 
254,4 (82,5 %)

Prirodni resursi 
308,5 
(48,5 %)

(u milijardama eura)

635,9
milijardi 

eura
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Opseg i pristup 
4.2. U Dodatku je opisana metodologija koja je primijenjena u ovom poglavlju. 

4.3. Ovo je poglavlje usmjereno na potrošnju sredstava u okviru ZPP-a koja se 
izdvajaju preko Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP, koji obično uključuje 
financiranje iz proračuna EU-a po stopi od 100 %) i Europskog poljoprivrednog fonda za 
ruralni razvoj (EPFRR, koji obično uključuje sufinanciranje sredstvima država članica). 
Na ZPP otpada 98,6 % ukupnog iznosa predviđenog proračunom za razdoblje 
2014. – 2020. u okviru naslova 2. VFO-a. 

4.4. U Prilogu 4.1. prikazan je popis ciljeva EFJP-a i EPFRR-a te su naznačeni oni 
ciljevi koje je Sud odabrao u svrhu ispitivanja informacija o uspješnosti. Sud je 
obuhvatio tri opća cilja ZPP-a, pet posebnih ciljeva EFJP-a i pet posebnih ciljeva EPFRR-
a. Sud je odabrao posebne ciljeve povezane s najvećim dijelom rashoda u okviru ZPP-a.  

4.5. Ovo se poglavlje u prvom redu temelji na pregledu Komisijinih informacija, 
kojima su – ako su dostupni – priloženi nalazi iz revizijskih izvješća i pregleda Suda. U 
cijelom tekstu upućuje se na izvore kojima se Sud služio.   
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Zajednička poljoprivredna politika 
(ZPP) 

Svrha i funkcioniranje ZPP-a 

4.6. Zajednička poljoprivredna politika uvedena je 1962. Otada je prošla kroz 
nekoliko reformi. Reformom iz 1992. u središte ZPP-a, koji je dotad bio usmjeren na 
tržišne potpore, stavljena su izravna plaćanja poljoprivrednicima. Reformom iz 2003. 
uvedeno je „proizvodno nevezano plaćanje”, mjera čiji je cilj uklanjanje veze između 
izravnih plaćanja i proizvodnje. 

4.7. Rashodi u okviru ZPP-a dijele se na tri opće kategorije. 

o Izravna plaćanja poljoprivrednicima: uglavnom se temelje na površinama 
poljoprivrednog zemljišta kojima poljoprivrednici raspolažu i u cijelosti se 
financiraju iz proračuna EU-a. 

o Poljoprivredne tržišne mjere: većina njih u cijelosti se financira iz proračuna EU-a. 

o Programi ruralnog razvoja (PRR) država članica sufinancirani iz proračuna EU-a po 
stopi od 20 % do 100 %, ovisno o mjeri i regiji. 

4.8. Komisija, posebice njezina Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj 
(GU AGRI), dijeli odgovornost za upravljanje ZPP-om s državama članicama. 

4.9. Temeljnim ugovorima utvrđeni su ciljevi politike na visokoj razini za ZPP. Oni su 
u sekundarnom zakonodavstvu1 pretočeni u tri opća cilja: 

(a) održiva proizvodnja hrane, s naglaskom na dohodak od poljoprivrede, 
poljoprivrednu produktivnost i stabilnost cijena; 

(b) održivo upravljanje prirodnim resursima i djelovanje u području klime, s 
naglaskom na emisije stakleničkih plinova, biološku raznolikost, tlo i vodu; 

(c) uravnoteženi teritorijalni razvoj s naglaskom na ruralno zapošljavanje, rast i 
siromaštvo u ruralnim područjima. 

                                                      
1 Članak 110. stavak 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013. 
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4.10. Komisija utvrđuje sljedeće poveznice između općih ciljeva i intervencija u 
okviru ZPP-a2.  

o Izravna plaćanja, ruralni razvoj i tržišne mjere trebali bi doprinijeti ostvarenju cilja 
„održive proizvodnje hrane”.  

o Višestruka sukladnost, plaćanja za ekologizaciju i niz mjera ruralnog razvoja trebali 
bi doprinijeti ostvarenju cilja „održivog upravljanja prirodnim resursima i 
djelovanja u području klime”.  

o Nekoliko mjera, kao što su razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poduzeća, 
lokalni razvoj i potpora razvoju osnovnih usluga i komunikacijskih tehnologija u 
ruralnim područjima, trebalo bi doprinijeti ostvarenju cilja „uravnoteženog 
teritorijalnog razvoja”. 

4.11. Komisija je 2017. godine osmislila ograničenu logiku intervencije za svaku od 
glavnih kategorija potrošnje u okviru ZPP-a za razdoblje 2014. – 2020., kojom se 
pokazuju poveznice između programa plaćanja i općih ciljeva (vidjeti također 
odlomak 4.18. i sliku 4.4.). 

Objavljene informacije o uspješnosti  

4.12. Postoje dva glavna skupa pokazatelja za praćenje uspješnosti ZPP-a, koji se u 
prvom redu temelje na izvješćima država članica i podatcima koje prikuplja Eurostat. 

o Zajednički okvir za praćenje i evaluaciju (ZOPE)3 sadržava 210 pokazatelja: 
45 pokazatelja konteksta, 84 pokazatelja ostvarenja, 41 pokazatelj rezultata, 
24 pokazatelja ciljnih vrijednosti i 16 pokazatelja učinka.  

o Programski izvještaji za ZPP sadržavaju 63 pokazatelja, koji su uglavnom preuzeti 
iz ZOPE-a. Njih šest namijenjeno je mjerenju učinaka povezanih s trima općim 
ciljevima. Ostale pokazatelje čine pokazatelji ostvarenja / uloženih resursa, 
rezultata i učinka koji se odnose na posebne ciljeve.  

                                                      
2 GU AGRI, 2017., „Technical handbook on the monitoring and evaluation framework of the 

Common Agricultural Policy 2014. – 2020.”, str. 13. i 14. 

3 Pokazatelji obuhvaćeni ZOPE-om utvrđeni su u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 
br. 834/2014, u skladu sa zahtjevima iz članka 110. Uredbe (EU) br. 1306/2013. 
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4.13. Komisija svake godine izvješćuje o uspješnosti u godišnjem izvješću o 
upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti (AMPR) i programskim 
izvještajima, a GU AGRI pruža određene relevantne informacije u svojem godišnjem 
izvješću o radu (vidjeti odlomak 1.3.). Komisija je u prosincu 2018. objavila početno 
izvješće o uspješnosti ZPP-a4. Izvješće se odnosilo na tri opća cilja ZPP-a i temeljilo se 
na pokazateljima, evaluacijama i drugim izvorima za razdoblje 2014. – 2017. Međutim, 
s obzirom na kašnjenje u početku provedbe ZPP-a za razdoblje 2014. – 2020., u izvješću 
su navedene ograničene informacije o uspješnosti relevantne politike. Komisija je 
obvezna objaviti drugo takvo izvješće do 31. prosinca 2021.5, a dotad bi se pravni okvir 
za ZPP za razdoblje nakon 2020. već trebao donijeti. 

4.14. Komisija i države članice također su dužne provesti ex ante evaluacije, 
evaluacije u sredini programskog razdoblja i ex post evaluacije EPFRR-a6. Komisija 
je 2016. objavila sažeto izvješće o ex ante evaluacijama nacionalnih i regionalnih 
programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020. Nakon podnošenja 
zakonodavnih prijedloga za ZPP za razdoblje nakon 2020. Komisija je u srpnju 2020. 
objavila sažeto izvješće o ex post evaluacijama za razdoblje 2007. – 2013. Sažeto 
izvješće o glavnim zaključcima ex post evaluacija EPFRR-a za razdoblje 2014. – 2020. 
Komisija je dužna pripremiti, ovisno o trajanju prijelaznog razdoblja, do prosinca 2026. 
ili prosinca 2027. U obama slučajevima dotad bi već trebala iznijeti svoje prijedloge za 
razdoblje nakon 2027. Osim toga, Komisija može provoditi evaluacije u bilo kojem 
trenutku7. Evaluacijom se može pružiti bolji uvid u uspješnost i učinke relevantne 
politike nego samim pokazateljima. 

4.15. Komisija (GU AGRI) sklapa ugovore s vanjskim ocjenjivačima za provedbu 
„popratnih studija za potrebe evaluacije”. Rezultati tih studija uključuju se u radne 
dokumente službi Komisije, koji se nazivaju evaluacijama. Komisija je objavila različite 
studije i evaluacije u vezi sa ZPP-om. Na slici 4.2. prikazana su glavna izvješća na koja se 
upućuje u ovom poglavlju. 

                                                      
4 COM(2018) 790 final. 

5 Članak 110. Uredbe (EU) br. 1306/2013. 

6 Uredba (EU) br. 1303/2013, članak 55. (ex ante evaluacije), članak 56. (evaluacije tijekom 
programskog razdoblja) i članak 57. (ex post evaluacije). 

7 Članak 110. Uredbe (EU) br. 1306/2013. 
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Slika 4.2. – Vrijeme obavljanja glavnih evaluacija i razdoblja koja su njima 
obuhvaćena 

 
Izvor: Sud. 

Procjena uspješnosti ZPP-a na temelju objavljenih informacija 

Opće primjedbe 

4.16. Slika 4.3. sadržava pregled svih pokazatelja za ZPP koji su uključeni u 
relevantne programske izvještaje. Detaljniji pregledi po posebnim ciljevima prikazani 
su na slici 4.5., slici 4.8. i slici 4.10. U odlomku 1.24. Sud preispituje određena opća 
ograničenja8 koja se primjenjuju pri tumačenju tih pokazatelja. Konkretno, procjena 
Suda o tome je li u pogledu određenog pokazatelja ostvaren „zadovoljavajući 

                                                      
8 Vidjeti i odlomke 3.21. – 3.35. godišnjeg izvješća za 2018., u kojima je Sud ispitao 

pokazatelje uspješnosti za EFJP i EPFRR. 

VFO 
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2015. 2017. 2019.2012.2008. 2010. 2026.2022. 2024.
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mjerama u području šumarstva u okviru EPFRR-a

Evaluacija mjera u području 
šumarstva u okviru EPFRR-a

Popratna studija za potrebe evaluacije u vezi 
s učinkom ZPP-a na generacijsku obnovu 

Popratna studija za potrebe evaluacije u vezi s 
ekologizacijom (u sredini razdoblja 2014. – 2020.)

Evaluacija u vezi s ekologizacijom u izravnim 
plaćanjimaPopratna studija za potrebe evaluacije u 

vezi s učinkom ZPP-a na staništa, 
krajolike, biološku raznolikost

Popratna studija za potrebe evaluacije 
u vezi s učinkom ZPP-a na vodu
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„održive proizvodnje hrane”

Komisijina evaluacija objavljena kao radni dokument službi Komisije
Popratna studija za potrebe evaluacije provedena uime Komisije
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napredak” odnosi se na vjerojatnost dosezanja ciljne vrijednosti za taj pokazatelj. U toj 
se procjeni ne uzima u obzir je li i koliko je određeni pokazatelj povezan s aktivnostima 
i ciljevima ZPP-a, kao ni je li ciljna vrijednost koja je postavljena za taj pokazatelj 
dovoljno ambiciozna. Stoga je to tek prvi korak u analizi uspješnosti ZPP-a. K tome, Sud 
nije obavio reviziju pouzdanosti povezanih podataka, ali o njima ima riječi u 
poglavlju 1. (vidjeti odlomke 1.13. – 1.23.). Sud je utvrdio sljedeće nedostatke u skupu 
pokazatelja uspješnosti: 

o Većina pokazatelja odnosi se na ulazne resurse ili ostvarenja (vidjeti 
odlomke 4.19. i 4.42.), kako je navela i Svjetska banka9. Tim se pokazateljima 
mjeri razina iskorištenosti sredstava EU-a, a ne rezultati ili učinci relevantne 
politike. 

o Pokazatelji učinka temelje se na općim makroekonomskim varijablama, a učinak 
ZPP-a na te varijable može biti nejasan i može ga biti teško izmjeriti (vidjeti 
odlomke 4.17., 4.24. i 4.51.). 

o 14 pokazatelja nema konkretnu, kvantificiranu ciljnu vrijednost. Oni stoga 
pokazuju samo trendove (vidjeti odlomak 4.20.). 

o Sedam pokazatelja ne odnosi se na uspješnost ZPP-a, nego na jamstvo u pogledu 
pravilnosti potrošnje, jačanje javne svijesti o ZPP-u i potporu za informiranje o 
relevantnoj politici u okviru GU-a AGRI. 

                                                      
9 Svjetska banka, 2017., „Thinking CAP: supporting agricultural jobs and incomes in the EU”, 

str. 13. 
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Slika 4.3. – Pregled svih pokazatelja za ZPP u programskim izvještajima 

 
Napomena: analiza koju je proveo Sud temelji se na podatcima Komisije koje Sud nije obuhvatio 
revizijom. 
Prikazani podatci o tome je li u pogledu određenog pokazatelja ostvaren zadovoljavajući napredak 
temelje se na vjerojatnosti dosezanja ciljne vrijednosti određenog pokazatelja koju je procijenio Sud. 
Međutim, moguće je da mjere koje se provode u okviru određenog programa ne utječu na određeni 
pokazatelj ili da taj pokazatelj nije relevantan za cilj povezanog programa, kao i da ambicioznost njegove 
ciljne vrijednosti nije na odgovarajućoj razini. Stoga činjenica da je ostvaren zadovoljavajući napredak u 
dosezanju ciljne vrijednosti za određeni pokazatelj ne znači nužno da je ostvaren zadovoljavajući 
napredak u postizanju ciljeva povezanog programa. Vidjeti i Dodatak (točka 18.).  

Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 

4.17. Informacije u godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj 
uspješnosti usklađene su s povezanim podatcima u programskim izvještajima. 
Međutim, zbog usmjeravanja na ostvarenja proizašla iz potrošnje sredstava i 
prikazivanja makroekonomskih podataka bez navođenja doprinosa ZPP-a, godišnjim 
izvješćem o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti daje se previše 
optimističan pogled na postignuća (vidjeti okvir 4.1.). U njemu se ne raspravlja o 
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učinkovitosti potrošnje. Komisija je napomenula da i dalje postoje znatni izazovi u 
postizanju ciljeva relevantne politike.  

Okvir 4.1. 

Primjeri pretjerano optimističnog izvješćivanja o uspješnosti u 
godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj 
uspješnosti 

Komisija navodi da je „više od 85 % ciljnih vrijednosti za djelovanje u području 
klime u poljoprivrednom sektoru već dosegnuto kad je riječ o upravljanju 
biološkom raznolikošću, tlom i vodom”10. Te se ciljne vrijednosti temelje na 
ostvarenjima u područjima obuhvaćenima specifičnim mjerama EPFRR-a. Njima se 
ne pokazuje jesu li plaćanja imala ikakav učinak na stanje površina za koje se prima 
potpora. 

Komisija tvrdi da EPFRR „u bitnoj mjeri doprinosi razvoju. Na primjer, širokopojasni 
pristup internetu u ruralnim područjima znatno se poboljšao (2019. godine 59 % 
kućanstava imalo je pristup sljedeće generacije)”11. U godišnjem izvješću o 
upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti nema informacija o doprinosu 
EPFRR-a tom postotku. 

Ograničena logika intervencije na kojoj se temelji ZPP 

4.18. Komisija je utvrdila ograničenu logiku intervencije za izravna plaćanja, tržišne 
mjere i ruralni razvoj12. Komisijinom logikom intervencije povezuju se ciljevi, mjere i 
pokazatelji ostvarenja ZPP-a, ali se ne utvrđuju potrebe ili željeni rezultati i ciljne 
vrijednosti. Komisijinom logikom intervencije za izravna plaćanja (vidjeti sliku 4.4.) ne 
utvrđuje se koja se razina dohotka za poljoprivrednike nastoji ostvariti primjenom ZPP-
a. Kad je riječ o EPFRR-u, relevantnom uredbom od država članica zahtijeva se da u 
programima ruralnog razvoja prikažu poveznice između potreba i mjera13 te da za 
svoje pokazatelje rezultata postave ciljne vrijednosti. 

                                                      
10 Godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti za 2019., str. 27. 

11 Godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti za 2019., str. 29. 

12 GU AGRI, 2017., „Technical handbook on the monitoring and evaluation framework of the 
Common Agricultural Policy 2014. – 2020.”, str. 13. i 14. 

13 Članak 8. Uredbe (EU) br. 1305/2013. 
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Slika 4.4. – Komisijina logika intervencije za izravna plaćanja 

 
Izvor: GU AGRI, 2017., „Technical handbook on the monitoring and evaluation framework of the 
Common Agricultural Policy 2014. – 2020.”, str. 13. 

Većinom pokazatelja za ZPP mjere se ostvarenja, a ne rezultati  

4.19. Kako je prikazano na slici 4.3., većinom pokazatelja obuhvaćenih 
programskim izvještajima mjere se ostvarenja. Pokazatelji ostvarenja izravno su 
povezani s aktivnostima koje se financiraju iz proračuna EU-a, ali pružaju malo 
informacija o napretku u ostvarivanju ciljeva politike. Nekoliko pokazatelja 
obuhvaćenih programskim izvještajima također opisuje gospodarski, okolišni i socijalni 
kontekst u kojem se ZPP provodi, što Sud smatra pozitivnim. Međutim, cjelokupno 
gledajući, pokazateljima se često ne prate konkretni rezultati intervencija u okviru ZPP-
a. Komisija smatra da se uspješnost relevantne politike može promatrati relativno 
pouzdano na razini ostvarenja, dok utjecaj vanjskih čimbenika postaje važniji kad se 
nastoje mjeriti rezultati te posebice učinci14. Bez razrađene logike intervencije i 
odgovarajućih pokazatelja rezultata osmišljenih na samom početku Komisija ne može 
dokazati da su ciljevi ZPP-a ostvareni prije nego što provede evaluacije. 

4.20. Ciljne vrijednosti za opće ciljeve ZPP-a i većinu posebnih ciljeva EFJP-a 
izražene su kao željeni trendovi (npr. „povećati” poljoprivredni faktorski dohodak ili 
„smanjiti” emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrede). Više vanjskih čimbenika utječe 

                                                      
14 COM(2018) 790 final.  
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na konačni ishod, a Komisija nije uvijek utvrdila uzročno-posljedičnu vezu između ZPP-a 
i predmetne varijable. Ciljne vrijednosti izražene samo kao trendovi, a ne kao 
kvantificirane vrijednosti onemogućavaju utvrđivanje ključnih etapa.  

4.21. S obzirom na to da većinu pokazatelja iz ZOPE-a koji nisu obuhvaćeni 
programskim izvještajima čine pokazatelji ostvarenja, njima se ne pružaju znatne 
dodatne informacije o uspješnosti u postizanju ciljeva politike. Tijekom 2016. 
Komisijina služba za unutarnju reviziju ispitala je ZOPE i utvrdila znatne nedostatke u 
„utvrđivanju ciljeva, u skupu pokazatelja koji se koriste i u prikupljanju podataka, što 
može dovesti u pitanje mogućnost GU-a AGRI da prati, procjenjuje i priprema izvješća o 
uspješnosti zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2014. – 2020.”15 (vidjeti i 
odlomak 1.18.). U popratnim studijama za potrebe evaluacije često se napominje da je 
nedostatak podataka prikupljenih praćenjem (u vezi s mjerama) ograničavajući 
čimbenik pri analizi učinka. Sud je također u svojim tematskim izvješćima16 i godišnjem 
izvješću za 2018. istaknuo ograničenja informacija o uspješnosti prikupljenih s pomoću 
pokazatelja iz ZOPE-a. Komisija je u svojim prijedlozima ZPP-a za razdoblje nakon 2020. 
preispitala i izmijenila i pokazatelje i ciljeve te prepoznala potrebu za daljnjom 
razradom pokazatelja17.  

Popratnim studijama za potrebe evaluacije ne obuhvaća se ekonomičnost potrošnje 
u okviru ZPP-a 

4.22. Popratnim studijama za potrebe evaluacije koje je Sud pregledao nisu 
obuhvaćena pitanja o ekonomičnosti intervencija. Sud je u svojim izvješćima obradio 
takva pitanja. Primjerice, utvrdio je slučajeve u kojima je korisnicima isplaćena 
prekomjerna nadoknada (npr. u vezi s mjerama ekologizacije18 i nekim tržišnim 
mjerama povezanima s voćem i povrćem19). 

                                                      
15 COM(2017) 497 final, str. 8. 

16 Vidjeti tematsko izvješće br. 1/2016 (o mjerenju uspješnosti u vezi s dohodcima 
poljoprivrednika), odlomak 92.; tematsko izvješće br. 10/2017 (o mladim 
poljoprivrednicima), odlomci 70. i 71.; tematsko izvješće br. 13/2020 (o biološkoj 
raznolikosti na poljoprivrednim zemljištima), odlomci 49., 59., 71. i 81.  

17 Mišljenje Suda br. 7/2018, odlomci 68. – 71. 

18 Tematsko izvješće br. 21/2017 – Ekologizacija, odlomci 24. i 25. 

19 Tematsko izvješće br. 23/2019 – Stabilizacija prihoda poljoprivrednika, odlomak 84. 
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Održiva proizvodnja hrane 

4.23. Na slici 4.5. prikazan je pregled odabranih pokazatelja obuhvaćenih 
programskim izvještajima koji su povezani s općim ciljem br. 1 (održiva proizvodnja 
hrane). 

Slika 4.5. – Pregled pokazatelja povezanih s općim ciljem br. 1 i 
relevantnim posebnim ciljevima  

 
Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 

4.24. Sva tri pokazatelja povezana s općim ciljem održive proizvodnje hrane 
(povećanje poljoprivrednog faktorskog dohotka, povećanje poljoprivredne 
produktivnosti i ograničavanje varijabilnosti cijena) odražavaju makroekonomska 
kretanja. Iako ti pokazatelji upućuju na pozitivan trend, ZPP ima mali ili nikakav dokaziv 

da
ne

nije jasno

Uloženi resursi i 
ostvarenja Rezultat Učinak

Odabrani pokazatelji povezani s „održivom proizvodnjom hrane”









ključna etapa
23 % (2018)

ključna etapa
23 % (2018)

ključna etapa
34 % (2018)

ključna etapa
90 % (2018)

2013

2005

2017

2013

2013

2013

2013

2013

20??

20??

20??

20??

2023

2023

2023

2023

N/A (2019)

N/A (2018)

N/A (2019)

N/A (2018)

43 % (2018)

58 % (2018)

31 % (2018)

28 % (2018)

Prema podatcima Komisije,
je li ostvaren zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljnih vrijednosti pokazatelja?

Pokazatelj Napredak u dosezanju ciljne vrijednosti
Je li ostvaren 

zadovoljavajući 
napredak?

Vrsta

da

da

da


da


da


da


ni je jasno


ne

Pol joprivredna produktivnost

— (nema kvantificirane ciljne vrijednosti):
polazna vrijednost: 100 (2005.)

cil jna vrijednost: povećanje
najnoviji  podatci: 110 (2018.)

učinak

Pol joprivredni  faktorski  dohodak

— (nema kvantificirane ciljne vrijednosti):
polazna vrijednost: 112 (2013.)

cil jna vrijednost: povećanje
najnoviji  podatci: 123 (2019.)

učinak

Promjenjivost ci jena  robe u EU-u

— (nema kvantificirane ciljne vrijednosti):
polazna vrijednost: raspon vrijednosti
cil jna vrijednost: manje nego u svijetu
najnoviji  podatci: raspon vrijednosti

učinak

Udio i zravnih potpora  u 
pol joprivrednom poduzetničkom 
dohotku (dohodak obi tel jskog 
pol joprivrednoga gospodarstva)

polazna vrijednost: 41 % (2013.)
cil jna vrijednost: održavanje iste razine

najnoviji  podatci: 40 % (2018.)

ostvarenje

% pol joprivrednih gospodarstava  
kojima je dodi jel jena  potpora  u okvi ru 
PRR-a  za  ulaganja  u restrukturi ranje

ostvarenje

% pol joprivrednih gospodarstava  
kojima je dodi jel jena  potpora  u okvi ru 
PRR-a  za  plan razvoja  pos lovanja  za  
mlade pol joprivrednike

ostvarenje

% pol joprivrednih gospodarstava  
kojima je dodi jel jena potpora  za  
sudjelovanje u programima kva l i tete, 
loka lnim tržiš tima i  kratkim lancima 
opskrbe te skupinama proizvođača

ostvarenje

% pol joprivrednih gospodarstava  koja  
sudjeluju u programima upravl janja  
ri zicima

ostvarenje

139



 

 

učinak na njih. Brojni drugi čimbenici utječu na dohodak, produktivnost i cijene. Na 
primjer, poljoprivredni faktorski dohodak povećao se zbog povećane produktivnosti i 
smanjenja količine radne snage koja se upotrebljava u poljoprivrednom sektoru. Na 
sličan način, na razine dohotka utječu tržišni uvjeti i fluktuacije poljoprivrednih cijena20. 
Četirima pokazateljima ostvarenja koji su povezani s posebnim ciljevima EPFRR-a br. 2 i 
3 mjeri se postotak gospodarstava kojima je dodijeljena potpora, ali se njima ne 
procjenjuje učinak te potpore. 

Izravnim plaćanjima smanjuje se nestabilnost dohotka, no ona uglavnom nisu ciljana 

4.25. Na izravna plaćanja otpada oko 70 % potrošnje u okviru ZPP-a. U jednoj 
popratnoj studiji za potrebe evaluacije upućuje se na to da je prema podatcima za 
razdoblje 2010. – 2015. primjenom izravnih plaćanja promjenjivost dohotka 
poljoprivrednih gospodarstava smanjena za oko 30 %21. 

4.26. Posebni cilj EFJP-a koji se odnosi na „održavanje stabilnosti dohotka 
poljoprivrednika pružanjem izravne potpore dohotku” ima jedan pokazatelj: „udio 
izravnih potpora u poljoprivrednom poduzetničkom dohotku”. Vrijednost tog 
pokazatelja kretala se 2017. od 8 % u Nizozemskoj do 50 % u Slovačkoj. Cilj je održati 
taj udio stabilnim. Međutim, to nije u skladu s ciljem relevantne politike koji se odnosi 
na povećanje osobne zarade osoba koje se bave poljoprivredom uz istodobno 
ograničavanje potrebe za izravnom potporom.  

4.27. Komisija je u svojem godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-a i 
njegovoj uspješnosti za 2019. navela da dohodak poljoprivrednika zaostaje za plaćama 
u gospodarstvu u cjelini. Komisija je navela da je 2017. prosječni dohodak u 
poljoprivrednom sektoru iznosio oko 46,5 % prosječnih plaća u gospodarstvu skupine 
EU-2822. Komisija upotrebljava poduzetnički dohodak po obiteljskoj jedinici rada kao 
zamjensku vrijednost za dohodak poljoprivrednog gospodarstva. Međutim, tom se 
brojčanom vrijednošću ne uzima u obzir različita demografska slika dviju populacija 
(mnogi su poljoprivrednici u dobi za umirovljenje) te nepoljoprivredni dohodak 
kućanstava na poljoprivrednim gospodarstvima. Raspoloživi dohodak, uzimajući u obzir 

                                                      
20 Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective “viable 

food production”, 2020., str. 33. i 34. te 53. i 54. 

21 Ibid., str. 49. i 50. 

22 „CAP SPECIFIC OBJECTIVES …explained” – Sažetak br. 1., str. 2. i 3.  
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i nepoljoprivredni dohodak, ključan je element za procjenu životnog standarda 
poljoprivrednika23.  

4.28. Sud je 2016. preporučio24 Komisiji da „[izradi] sveobuhvatniji statistički okvir 
kojim bi se pružale informacije o raspoloživom dohotku kućanstava na poljoprivrednim 
gospodarstvima i kojim bi se bolje obuhvatio životni standard poljoprivrednika” te da 
„[unaprijedi] okvir za uspoređivanje dohodaka poljoprivrednika s dohodcima u drugim 
sektorima gospodarstva”. Komisija je predložila četiri pokazatelja o dohotku od 
poljoprivrede za ZPP u razdoblju nakon 2020., ali ne planira prikupljati podatke o 
raspoloživom dohotku. 

4.29. Prema podatcima Eurostata oko dvije trećine poljoprivrednih gospodarstava 
u EU-u zauzimalo je 2016. godine površinu manju od 5 hektara. Budući da su izravna 
plaćanja povezana s poljoprivrednom površinom, oko 80 % potpore otpada na otprilike 
20 % korisnika. U stvarnosti više od 30 % plaćanja otpada na 2 % korisnika, od kojih 
svaki prima više od 50 000 eura izravnih plaćanja (vidjeti sliku 4.6.). Različiti mehanizmi 
preraspodjele (npr. određivanje gornjih granica i preraspodijeljena plaćanja) imaju tek 
neznatan učinak25.  

                                                      
23 Tematsko izvješće br. 1/2016 – „Je li sustav kojim se Komisija služi za mjerenje uspješnosti u 

vezi s dohodcima poljoprivrednika dobro osmišljen i temelji li se na pouzdanim 
podatcima?”, odlomak 26. 

24 Tematsko izvješće br. 1/2016 – „Je li sustav kojim se Komisija služi za mjerenje uspješnosti u 
vezi s dohodcima poljoprivrednika dobro osmišljen i temelji li se na pouzdanim 
podatcima?”, 1. preporuka. 

25 Revizorski sud, pregled br. 2/2018 – „Budućnost ZPP-a” (informativni dokument), str. 16.; 
tematsko izvješće br. 10/2018 – „Program osnovnih plaćanja za poljoprivrednike”, 
odlomci 49. – 63. 
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Slika 4.6. – Raspodjela izravnih plaćanja po razredu plaćanja i udjelu 
korisnika, Europska unija (2018.) 

 
Izvor: Sud, na temelju podataka Komisije. 

4.30. U popratnoj studiji za potrebe evaluacije ispituje se i pravedna raspodjela 
izravne potpore26. Zaključak je studije, na temelju Ginijevih koeficijenata, da se 
koncentracija potpore u obliku izravnih plaćanja u razdoblju 2013. – 2015. neznatno 
promijenila (vidjeti sliku 4.7.). 

                                                      
26 Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective “viable 

food production”, 2020., str. 108 – 122. 
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Slika 4.7. – Ginijevi koeficijenti za koncentraciju potpore u obliku izravnih 
plaćanja, 2013. i 2015. 

 
Napomena: 0 označava potpuno pravednu raspodjelu, a 1 potpuno nepravednu raspodjelu. 

Izvor: EEIG Agrosynergie: Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general 
objective “viable food production”, str. 116. 

4.31. Pokazateljima uspješnosti ZPP-a ne mjeri se učinkovitost izravnih plaćanja. 
Jednom popratnom studijom za potrebe evaluacije u vezi s održivom proizvodnjom 
hrane27 nastojalo se odgovoriti na pitanje „je li potpora u okviru ZPP-a pružena onima 
kojima je najpotrebnija?”. U toj je studiji zaključeno da se udio poljoprivrednih 
gospodarstava koja primaju izravna plaćanja i ostvaruju dohodak po jedinici rada koji je 
viši od prosječne nacionalne produktivnosti rada smanjio s 29 %, koliko je iznosio 
2013. godine, na 26 % 2015. godine28. Utvrđeno je da 9 % malih poljoprivrednih 
gospodarstava i više od 30 % velikih poljoprivrednih gospodarstava ima dohodak po 
jedinici rada viši od te referentne vrijednosti.  

                                                      
27 Ibid., odjeljak 10. 

28 Ibid., str. 224. 
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4.32. Procjenjivanjem iznosa potpore koja se dodjeljuje korisnicima izvan ciljne 
skupine moglo bi se poboljšati način na koji je osmišljen ZPP i povećati njegovu 
učinkovitost. To bi uključivalo utvrđivanje financijskih sredstava u okviru ZPP-a koja se 
isplaćuju poljoprivrednicima čiji dohodak od poljoprivrede premašuje prosječni 
dohodak od poljoprivrede te financijskih sredstava koja se isplaćuju korisnicima čija 
glavna gospodarska djelatnost nije poljoprivreda. Takvi bi podatci mogli pomoći i u 
utvrđivanju zahtjeva u kojima je riječ o znatnoj koncentraciji zemljišta (mogući slučajevi 
„jagme za zemljištem”). Osim toga, izravna plaćanja u nekim su državama članicama 
doprinijela povećanju zakupnina zemljišta, posebice zemljišta s niskom 
produktivnošću29. Ocjenjivači su preporučili Komisiji da istraži učinak izravnih plaćanja 
na povećanje zakupnina zemljišta, kao i odgovarajuće protumjere30.  

Tržišne intervencije pomogle su u stabilizaciji tržišta, ali ne uvijek na učinkovit način 

4.33. U svojem godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj 
uspješnosti Komisija naglašava da 2018. nije bilo potrebe za novim tržišnim 
intervencijama. U jednoj popratnoj studiji za potrebe evaluacije koju je naručila 
Komisija zaključeno je da je djelotvornost mjera upotrijebljenih u razdoblju 
2014. – 2017. bila neujednačena31, kako je prikazano u tablici 4.1.  

Tablica 4.1. – Zaključci popratne studije za potrebe evaluacije u vezi s 
potrošnjom sredstava za tržišne mjere 

  Količine Pravodobnost Djelotvornost 

Proizvodi 
pogodni za 
skladištenje 

Maslac Nije relevantno Brzo Dobra 
Obrano mlijeko u prahu Neprikladne Brzo/sporo Nedostatna 
Sir Prikladne Brzo Vrlo dobra 
Svinjsko meso Prikladne Brzo Vrlo dobra 

Voće i povrće 
Voće i agrumi Prikladne Brzo/neutralno Dobra 
Povrće Prikladne Brzo Vrlo dobra 

Izvor: EEIG Agrosynergie za GU AGRI, Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the 
general objective “viable food production”, 2020., str. 148. 

4.34. Komisija je u drugoj polovici 2014., nakon ruskog embarga na uvoz, uvela 
privremene izvanredne mjere potpore za određene proizvođače voća i povrća. U 
popratnoj studiji za potrebe evaluacije djelotvornost mjera povezanih s voćem i 

                                                      
29 Ibid., str. 198. 

30 Ibid., str. 237. 

31 Ibid., str. 232. 
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agrumima ocijenjena je kao „dobra”, uz dodatnu napomenu da se djelotvornost mogla 
poboljšati boljim upravljanjem sustavom povlačenja i izvanrednih mjera32. Sud je 
utvrdio da se razinom potpore tek u trećoj godini zabrane uzelo u obzir postojanje 
alternativnih tržišta te da su u okviru kriznih mjera postojali slučajevi prekomjerne 
nadoknade33.  

Alati za upravljanje rizicima ne primjenjuju se u dostatnoj mjeri 

4.35. Pokazateljem „postotak poljoprivrednih gospodarstava koja sudjeluju u 
programima upravljanja rizicima” mjeri se udio poljoprivrednika koji primaju potporu u 
okviru ZPP-a za premije osiguranja i koji sudjeluju u uzajamnim fondovima i drugim 
instrumentima za stabilizaciju dohotka. Kad je riječ o napretku u dosezanju ciljne 
vrijednosti za taj pokazatelj, na temelju programskih izvještaja vidljivo je da nije 
dosegnuta ključna etapa za 2018. Do kraja 2018. godine dosegnuto je 28,3 % ciljne 
vrijednosti tog pokazatelja za 2023. godinu. Komisija je u programskim izvještajima 
navela da je do niske razine primjene tog instrumenta došlo zbog toga što je riječ „o 
novoj vrsti potpore te je potrebno određeno vrijeme da bi se njome optimalno 
upravljalo”. Sud je utvrdio da većina poljoprivrednika koji sklapaju police osiguranja to 
čini bez potpore EU-a te da se samim izravnim plaćanjima znatno smanjuje 
nestabilnost dohotka34.  

Dostupno je malo informacija o djelotvornosti mjera ruralnog razvoja kojima se 
podupire održivost poljoprivrednih gospodarstava 

4.36. U godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti 
navodi se da je razina dosezanja ciljnih vrijednosti za EPFRR povezanih s povećanjem 
održivosti i konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava „relativno dobra”. Međutim, 
tim se pokazateljima mjeri udio poljoprivrednih gospodarstava EU-a koja su primila 
potporu, a ne pruža se osnova za zaključke o djelotvornosti. Podatci dostupni za 
popratnu studiju za potrebe evaluacije u vezi s održivom proizvodnjom hrane nisu bili 
dostatni za donošenje jasnih zaključaka o djelotvornosti mjera u okviru EPFRR-a. 
Početkom 2020. države članice iskoristile su manje od polovice planiranog proračuna 
EPFRR-a za održivost i konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava za razdoblje 
2014. – 2020. 

                                                      
32 Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective “viable 

food production”, 2020., str. 148. 

33 Tematsko izvješće br. 23/2019 – „Stabilizacija prihoda poljoprivrednika”, odlomci 84. i 89. 

34 Ibid., odlomci 16. – 22. i 41. 
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Održivo upravljanje prirodnim resursima i djelovanje u području klime 

4.37. Na slici 4.8. prikazan je pregled odabranih pokazatelja obuhvaćenih 
programskim izvještajima koji su povezani s općim ciljem br. 2 (održivo upravljanje 
prirodnim resursima i djelovanje u području klime). 

Slika 4.8. – Pregled pokazatelja povezanih s općim ciljem br. 2 i 
relevantnim posebnim ciljevima  

 
Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 
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4.38. Većina pokazatelja obuhvaćenih programskim izvještajima koji su povezani s 
posebnim ciljevima u okviru prirodnih resursa i djelovanja u području klime odnosi se 
na površinu ili na broj životinja na koje se primjenjuju različite mjere ili obveze, pri 
čemu se ne mjere koristi ostvarene za okoliš. Od ukupno 19 pokazatelja samo su njih 
dva pokazatelji rezultata (vidjeti odlomke 4.43. i 4.46.). 

ZPP ima potencijal doprinijeti održivoj uporabi prirodnih resursa, ali ne postoji 
dovoljno podataka za procjenu njegove djelotvornosti  

4.39. Komisija je u svojem najnovijem godišnjem izvješću o upravljanju 
proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti navela da smatra postignućem to što se 
2018. godine na 79 % ukupne poljoprivredne površine EU-a primjenjivala najmanje 
jedna obveza ekologizacije. Međutim, Sud je utvrdio35 da je ekologizacija imala mali 
mjerljiv učinak na poljoprivredne prakse i okoliš. Dovela je do promjena u 
poljoprivrednim praksama na otprilike 5 % svih poljoprivrednih zemljišta EU-a te se 
njome remećenje ustaljenih poljoprivrednih praksi nastojalo svesti na najmanju 
moguću razinu. Ekologizacija je u osnovi ostala mjera potpore dohotku36. 

4.40. Države članice utvrđuju standarde za „dobro poljoprivredno i okolišno stanje 
zemljišta” koji su dio višestruke sukladnosti. Neke države članice te su standarde 
postavile na nezahtjevne razine37. Osim toga, razlike u primjeni od države članice do 
države članice, među ostalim i u pogledu administrativnih kazni za neusklađenost, 
dovode u pitanje načelo „jednakih uvjeta”38. Određeni standardi višestruke sukladnosti 
mogu doprinijeti biološkoj raznolikosti, ali Komisija i države članice ne mjere njihov 
učinak39. 

                                                      
35 Tematsko izvješće br. 21/2017 – Ekologizacija.  

36 Tematsko izvješće br. 21/2017 – Ekologizacija, odlomci 24. i 25. 

37 „Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity”, 2020., 
str. 77. i 78. 

38 Europska komisija, 2017., „Modernising and simplifying the CAP: Climate & Environmental 
challenges facing agriculture and rural areas”, str. 21.; Revizorski sud, tematsko izvješće 
br. 26/2016 – „Povećanje djelotvornosti sustava višestruke sukladnosti i njegovo 
pojednostavnjenje i dalje su izazov”. 

39 Tematsko izvješće br. 13/2020 – „Biološka raznolikost na poljoprivrednim zemljištima”, 
odlomci 41. – 50. 
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4.41. Ako su na odgovarajući način usmjerene, mjere u području poljoprivrede, 
okoliša i klime mogu znatno doprinijeti biološkoj raznolikosti. Najveća je vjerojatnost 
da će do toga doći u slučajevima u kojima programi obuhvaćaju znatan dio obrađenog 
krajolika ili u kojima su usmjereni na posebne rizike. Jedno je od ograničenja u tom 
pogledu niska razina primjene tih mjera među poljoprivrednicima40. Za neke mjere u 
okviru EPFRR-a Sud je utvrdio slučajeve u kojima nadoknada nije obuhvaćala troškove 
sudjelovanja u programima (npr. plaćanja u okviru mreže Natura 2000 u nekim 
državama članicama41). 

4.42. Za posebni cilj EPFRR-a koji se odnosi na ekosustave pokazatelji ostvarenja 
povezani sa šumarstvom na razini EU-a pokazali su da je razina primjene mjera u 
šumarstvu bila skromna. Evaluacijom mjera u šumarstvu42 Komisija je zaključila da su 
se tim mjerama, iako ima prostora za poboljšanje, poduprle određene aktivnosti koje 
se u suprotnom ili ne bi financirale u jednakoj mjeri ili se uopće ne bi provele. 

4.43. Pokazatelj „postotak navodnjavanog zemljišta na kojemu se prelazi na 
učinkovitije sustave navodnjavanja” odnosi se na posebni cilj EPFRR-a br. 5. Njegova 
ciljna vrijednost za 2023. iznosi 13,0 %; 2018. rezultat je bio 5,26 %43, tj. dosegnuto je 
40 % njegove ciljne vrijednosti. Cjelokupno gledajući, napredak nije jasan. Na temelju 
uzorka država članica u popratnoj studiji za potrebe evaluacije utvrđeno je da nema 
jasne potvrde u pogledu ušteda vode ostvarenih nakon dovršetka ulaganja u okviru 
EPFRR-a44. 

Utvrđeno je da mjere u okviru ZPP-a zbog načina na koji su osmišljene imaju slab 
učinak na zadovoljavanje potreba u području klime 

4.44. Na emisije uzrokovane poljoprivredom 2017. godine otpadalo je približno 
12,6 % ukupnih emisija stakleničkih plinova u EU-u45. Emisije stakleničkih plinova 

                                                      
40 „Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity”, 2020.; 

Revizorski sud, tematsko izvješće br. 13/2020 „Biološka raznolikost na poljoprivrednim 
zemljištima”. 

41 Tematsko izvješće br. 1/2017 – „Potrebni su dodatni napori kako bi se uspostavom mreže 
Natura 2000 iskoristio njezin puni potencijal”, odlomci 59. i 60. 

42 SWD(2019) 389 final. 

43 Programski izvještaji za nacrt proračuna za 2021. 

44 „Evaluation of the impact of the CAP on water”, 2019., str. 157. i 158. 

45 Godišnje izvješće o radu GU-a AGRI za 2019., str. 38. 
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uzrokovane poljoprivredom smanjile su se za više od 20 % u odnosu na 1990. godinu46, 
ali su zabilježile stagnaciju u razdoblju od 2010. nadalje (vidjeti sliku 4.9.).  

Slika 4.9. – Emisije stakleničkih plinova uzrokovane poljoprivredom u EU-
u od 1990. nadalje, EU-28 

 
Izvor: Godišnje izvješće o radu GU-a AGRI za 2019., str. 38., izmijenjeno. 

4.45. EU si je postavio ukupnu ciljnu vrijednost smanjenja emisija stakleničkih 
plinova za 40 % do 2030. (u odnosu na razine iz 1990.)47. U skladu sa zelenim planom i 
ambicijom da se do 2050. postigne klimatska neutralnost EU-a Komisija je predložila da 
se ciljna vrijednost smanjenja emisija stakleničkih plinova u EU-u za 2030. poveća na 
najmanje 55 % u odnosu na razine iz 1990. Do kraja 2019. nije izrađen poseban plan za 
smanjenje emisija u poljoprivredi u EU-u48.  

4.46. Pokazatelj „omjer površine trajnih travnjaka ili pašnjaka unutar države 
članice u odnosu na ukupnu poljoprivrednu površinu” temelji se na podatcima koje su 
dostavili poljoprivrednici i odnosi se na jednu od njihovih obveza ekologizacije. Trajni 
travnjaci održavaju se u okviru ekologizacije u prvom redu u svrhu sekvestracije 
ugljika49. Cilj je održati taj omjer unutar granice od 5 % u odnosu na referentni omjer. 
Ni u jednoj državi članici (podatci su bili dostupni za 21 državu članicu) taj omjer 
2019. godine nije prelazio granicu od 5 %50. Države članice mogu dopustiti preoravanje 
trajnih travnjaka. Studije pokazuju da preorani i ponovno zasijani travnjaci imaju manju 

                                                      
46 Programski izvještaji za nacrt proračuna za 2021. 

47 Komunikacija Komisije (…) „Okvir za klimatsku i energetsku politiku u razdoblju 
2020. – 2030.” COM(2014) 015 final. 

48 Tematsko izvješće br. 18/2019 – Emisije stakleničkih plinova u EU-u. 

49 Uvodna izjava 42. Uredbe (EU) br. 1307/2013. 

50 Prilog godišnjem izvješću o radu GU-a AGRI za 2019., str. 234. 
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ekološku vrijednost i da zapravo mogu dovesti do povećanja emisija CO2 u usporedbi s 
travnjacima koji se ne preoravaju51. Nema dovoljno podataka kojima bi se pokazalo da 
se trajni travnjaci ne preoravaju52. Sud je u okviru svojih revizijskih aktivnosti u svrhu 
davanja izjave o jamstvu obavio razgovore sa 65 poljoprivrednika koji obrađuju oko 
4 600 ha trajnih travnjaka. Gotovo 37 % njih preoralo je i ponovno zasijalo dio tih 
travnjaka najmanje jedanput od 2015. nadalje. Njih 10 % svake je godine preoravalo i 
ponovno zasijavalo travnjake.  

4.47. U popratnoj studiji za potrebe evaluacije u vezi s klimatskim promjenama 
napominje se da se obveznim mjerama (kao što su ekologizacija i višestruka 
sukladnost) ne nude dostatna rješenja u pogledu emisija stakleničkih plinova 
uzrokovanih gospodarenjem stokom i poljoprivrednim zemljištem. Ne postoje mjere u 
okviru ZPP-a kojima bi države članice mogle prisiliti poljoprivrednike da poduzmu 
mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova uzrokovanih gospodarenjem stokom i 
poljoprivrednim zemljištem53. 

4.48. Komisija je u svojem godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-a i 
njegovoj uspješnosti prepoznala potrebu za povećanjem djelotvornosti ZPP-a i 
njegovim ciljanijim usmjeravanjem kako bi se doprinijelo ostvarenju cilja u području 
okoliša i klime.  

Uravnotežen teritorijalni razvoj 

4.49. EFJP je usmjeren na očuvanje radnih mjesta na poljoprivrednim 
gospodarstvima, dok je EPFRR usmjeren i na otvaranje radnih mjesta izvan 
poljoprivrednih gospodarstava. Međutim, poljoprivreda čini mali dio BDP-a čak i u 
ruralnim područjima. Smatra se da potpora EPFRR-a ima ograničen učinak na šire 
ruralno gospodarstvo54. Godišnjim izvješćem o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj 
uspješnosti obuhvaćene su informacije o radnim mjestima i širokopojasnom pristupu 

                                                      
51 „Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas 

emissions”, 2019., str. 78. – 84. 

52 Ibid., str. 236. 

53 „Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas 
emissions.” Sažetak, 2019., str. 2.  

54 Europski parlament (2016.), „The role of the EU’s Common Agricultural Policy in creating 
rural jobs”, istraživanje za potrebe Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj, 
IP/B/AGRI/IC/2015_158, str. 99. 
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internetu, ali ne pružaju se nikakve relevantne informacije o uspješnosti u pogledu cilja 
uravnoteženog teritorijalnog razvoja. 

4.50. Na slici 4.10. prikazan je pregled pokazatelja obuhvaćenih programskim 
izvještajima koji su povezani s općim ciljem „uravnoteženog teritorijalnog razvoja”. 

Slika 4.10. – Pregled pokazatelja povezanih s općim ciljem br. 3 i 
relevantnim posebnim ciljevima  

 
Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 
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4.51. „Stopa zaposlenosti u ruralnim područjima” jedini je pokazatelj obuhvaćen 
programskim izvještajima koji je povezan s općim ciljem „uravnoteženog teritorijalnog 
razvoja”55. Ta se stopa povećala sa 63,4 %, koliko je iznosila 2012. godine, na 68,1 % 
2018. godine. Nije izvjesno u kojoj je mjeri na to utjecao ZPP, no taj je utjecaj ograničen 
(vidjeti odlomak 4.52.). Tijekom istog razdoblja opća stopa zaposlenosti povećala se sa 
68,4 % na 72,2 %. Na zapošljavanje u ruralnim područjima izravno i neizravno utječu 
vanjsko gospodarsko okruženje i brojne nacionalne politike56. Ti se vanjski čimbenici 
uzimaju u obzir u godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj 
uspješnosti.  

Provedbom ZPP-a otvara se mali broj radnih mjesta u ruralnim područjima, a potpora 
mladim poljoprivrednicima zahtijeva koordinaciju mjera EU-a i nacionalnih mjera 

4.52. Broj radnih mjesta koja su do kraja 2018. zabilježena kao izravno otvorena u 
okviru programa LEADER iznosio je 13 337 (30 % ciljne vrijednosti za 2023.), što čini 
manje od 0,05 % ukupne zaposlenosti u ruralnim područjima. Za ostale mjere ruralnog 
razvoja broj otvorenih radnih mjesta iznosio je 10 784 (14 % ciljne vrijednosti). Komisija 
u svojim programskim izvještajima napominje da nema pouzdane podatke o radnim 
mjestima otvorenima u okviru programa LEADER.  

4.53. Popratne studije za potrebe evaluacije57 upućuju na to da regionalni i 
sektorski kontekst znatno utječe na zapošljavanje u ruralnim područjima te da mjere u 
okviru ZPP-a imaju slab učinak na radna mjesta u ruralnim područjima.  

4.54. Za osnivanje svojeg prvog poljoprivrednog gospodarstva mladi 
poljoprivrednici mogu primiti dodatna izravna plaćanja u okviru EFJP-a i jednokratnu 
potporu iz EPFRR-a. Nalazi Suda podudaraju se s nalazima iz popratnih studija za 
potrebe evaluacije: potpora za mlade poljoprivrednike iz EFJP-a ima slab ili nikakav 
učinak, dok je potpora iz EPFRR-a djelotvornija, uglavnom zbog toga što je ciljanija58. 

                                                      
55 Prilog 12. godišnjem izvješću o radu GU-a AGRI za 2019. 

56 Europski parlament, 2016., „The role of the EU’s Common Agricultural Policy in creating 
rural jobs”, istraživanje za potrebe Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj, 
IP/B/AGRI/IC/2015_158. 

57 Evaluacija mjera iz članka 68., 2016.; „Evaluation of the impact of the CAP on generational 
renewal, local development and jobs in rural areas”, 2019. 

58 „Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs 
in rural areas”, 2019; Revizorski sud, tematsko izvješće br. 10/2017 „Potporu EU-a mladim 
poljoprivrednicima potrebno je bolje usmjeriti kako bi se potaknula djelotvorna 
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Mjere generacijske obnove u okviru ZPP-a pokazale su se djelotvornima u „slučajevima 
u kojima se komplementarnim nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima uprave i 
fiskalnim politikama također podupire provedba i povećava učinak” tih mjera59. 

Nema dovoljno dokaza o djelotvornosti mjera ulaganja  

4.55. Komisija u svojem godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-a i 
njegovoj uspješnosti navodi da se širokopojasni pristup internetu u ruralnim 
područjima znatno poboljšao, ali ne iznosi dodatne informacije o doprinosu EPFRR-a 
razvoju ruralnih područja. Trenutačno se provodi popratna studija za potrebe 
evaluacije kojom se procjenjuje opći cilj uravnoteženog teritorijalnog razvoja u 
razdoblju 2014. – 2020. 

4.56. Pokazatelji obuhvaćeni programskim izvještajima koji se odnose na „postotak 
ruralnog stanovništva koje ima koristi od poboljšanih usluga/infrastruktura” i „postotak 
ruralnog stanovništva koje ima koristi od poboljšanih IT infrastruktura/usluga” 
izračunavaju se dijeljenjem „broja stanovnika na određenom području (npr. općini, 
skupini općina) koji imaju koristi od usluga/infrastruktura” s „ukupnim brojem ruralnih 
stanovnika obuhvaćenih područjem PRR-a”60. Države članice mogu prijaviti cjelokupno 
stanovništvo općine, neovisno o broju korisnika koji imaju koristi od određene mjere61. 
Isti je problem Sud istaknuo 2015. godine za razdoblje 2007. – 2013.62 

4.57. Izostanak sveobuhvatnih informacija o broju projekata, proizvodnji 
obnovljive energije i instaliranim kapacitetima onemogućuje kvantificiranje i 
procjenjivanje doprinosa EPFRR-a uvođenju obnovljive energije u ruralnim 
područjima63. 

                                                      
generacijska obnova”; SURE-Farm: „Impact of the Young Farmers payment on structural 
change”, 2020. 

59 „Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs 
in rural areas”, 2019. 

60 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/key_policies/documents/target-and-result-indicator-fiches-pillar-ii_en.pdf 

61 Godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2018., 
odlomak 7.59. 

62 Tematsko izvješće br. 25/2015 – Potpora EU-a ruralnoj infrastrukturi, odlomak 81. 

63 Tematsko izvješće br. 5/2018 – Obnovljiva energija za održiv ruralni razvoj, odlomak 65. 
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Rezultati ispitivanja uspješnosti transakcija 

4.58. Sud je u okviru svojih revizijskih aktivnosti u svrhu davanja izjave o jamstvu 
pregledao pokazatelje iz ZOPE-a za 135 projekata ruralnog razvoja. Za te je projekte 
Sud utvrdio sljedeće: 

o za 27 projekata nije postojala jasna poveznica između ostvarenja i rezultata 
predmetne mjere i ciljeva žarišnih područja; 

o 42 projekta nisu sadržavala relevantan pokazatelj rezultata iz ZOPE-a kojim bi se 
mjerili neposredni i izravni učinci predmetne mjere. Za 15 od tih projekata države 
članice ispravile su nedostatke u izvješćivanju utvrđivanjem nacionalnih 
pokazatelja. U okviru 4.2. Sud navodi primjer zahtjeva koji se odnosi na postizanje 
rezultata.  

Okvir 4.2. 

Primjer zahtjeva koji se odnosi na postizanje rezultata 

U Poljskoj se od korisnika mjera ulaganja, kao što je mjera 4.1. – „Potpora 
povećanju cjelokupne uspješnosti i održivosti poljoprivrednog gospodarstva”, ne 
zahtijeva samo postizanje ostvarenja (na primjer, kupnja poljoprivrednih strojeva), 
nego i postizanje rezultata koji se mjere povećanjem gospodarske veličine64 
njihova gospodarstva.  

                                                      
64 Približna vrijednost godišnje proizvodnje/prometa gospodarstva, izražena u eurima. 
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Zaključci 
4.59. Godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti 
za 2019. pruža malo kvantificiranih informacija o rezultatima i učinku ZPP-a te donosi 
pretjerano pozitivan opis postignuća relevantne politike usmjeravanjem na ostvarenja, 
a ne na rezultate. Komisija je u svojem godišnjem izvješću o upravljanju proračunom 
EU-a i njegovoj uspješnosti za 2019. potvrdila da i dalje postoje znatni izazovi u 
povećanju uspješnosti ZPP-a (odlomci 4.16. i 4.17.). 

4.60. Pokazatelji obuhvaćeni programskim izvještajima uglavnom pružaju 
informacije o ostvarenjima, koja su u usporedbi s rezultatima i učincima lakše mjerljiva 
i na koja manje utječu vanjski čimbenici. Cjelokupno gledajući, Sud smatra pozitivnim 
to što se pokazateljima obuhvaćenima programskim izvještajima opisuje gospodarski, 
okolišni i socijalni kontekst ZPP-a, kao i to što se Komisija koristi različitim izvorima 
podataka kako bi pružila informacije o pokazateljima. Ključni je nedostatak to što 
Komisija nije na samom početku osmislila pokazatelje na temelju detaljne logike 
intervencije i procijenila poveznice između trenutačne situacije, željenih promjena, 
upotrijebljenih resursa te očekivanih kratkoročnih i dugoročnih učinaka 
(odlomci 4.16. – 4.21.). 

4.61. Evaluacijom se može pružiti bolji uvid u uspješnost i učinke relevantne 
politike nego isključivo pokazateljima. Nekoliko popratnih studija za potrebe evaluacije 
obuhvaća opće ciljeve u pogledu održive proizvodnje hrane i održivih prirodnih resursa 
te djelovanja u području klime. Trenutačno se provodi popratna studija za potrebe 
evaluacije kojom se procjenjuje opći cilj uravnoteženog teritorijalnog razvoja. Budući 
da je trenutačni ZPP započeo tek 2015., te da su podatci prikupljeni praćenjem često 
nedostatni, popratne studije za potrebe evaluacije u mnogim slučajevima sadržavaju 
okvirne zaključke. Sažeto izvješće o glavnim zaključcima ex post evaluacija EPFRR-a za 
razdoblje 2014. – 2020. Komisija je dužna pripremiti, ovisno o trajanju prijelaznog 
razdoblja, do prosinca 2026. ili prosinca 2027. U obama slučajevima dotad bi već 
trebala iznijeti svoje prijedloge za razdoblje nakon 2027. (odlomci 4.14. i 4.15.). 

4.62. Kad je riječ o općem cilju održive proizvodnje hrane, izravnim plaćanjima 
smanjila se nestabilnost dohotka poljoprivrednika. Istodobno se učinkovitost izravne 
potpore smanjila, i to zbog nepostojanja referentnih vrijednosti za primjereni životni 
standard i izostanka daljnjeg usmjeravanja potrošnje. Nema dovoljno informacija na 
temelju kojih bi se mogli donijeti zaključci o uspješnosti mjera ruralnog razvoja u 
odnosu na taj opći cilj (odlomci 4.23. – 4.36). 
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4.63. Kad je riječ o općem cilju održivog upravljanja prirodnim resursima i 
djelovanja u području klime, pokazatelji su usmjereni na veličinu područja koje ima 
koristi od mjera, ali ne i na ono što je postignuto potporom. Kad je riječ posebno o 
klimatskim promjenama, utvrđeno je da mjere u okviru ZPP-a zbog načina na koji su 
osmišljene imaju slab učinak na zadovoljavanje potreba u području klime (odlomci 
4.37. – 4.48). 

4.64. Informacije u vezi s općim ciljem uravnoteženog teritorijalnog razvoja koje je 
Komisija iznijela u godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj 
uspješnosti te u programskim izvještajima nisu dostatne za procjenu uspješnosti 
povezanih rashoda EU-a (odlomci 4.49. – 4.57.). 
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Prilozi 

Prilog 4.1. – Ciljevi EFJP-a i EPFRR-a 
OPĆI CILJEVI 

BROJ CILJA CJELOVITI TEKST CILJA 

KRATKI NAZIV 
CILJA ZA 
POTREBE OVOG 
POGLAVLJA 

DIO 
UZORKA 
SUDA? 

1. Promicanje održive proizvodnje hrane Održiva 
proizvodnja hrane Da 

2. Promicanje održivog upravljanja prirodnim 
resursima i djelovanja u području klime 

Održivo 
upravljanje 
prirodnim 
resursima i 
djelovanje u 
području klime 

Da 

3. Promicanje uravnoteženog teritorijalnog 
razvoja 

Uravnotežen 
teritorijalni razvoj Da 

POSEBNI CILJEVI 

BROJ CILJA CJELOVITI TEKST CILJA 

KRATKI NAZIV 
CILJA ZA 
POTREBE OVOG 
POGLAVLJA 

DIO 
UZORKA 
SUDA? 

1. (EFJP)
Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivrednom 
sektoru i povećanje njegova udjela vrijednosti u 
prehrambenom lancu 

Konkurentnost Da 

2. (EFJP) Poticanje stabilnosti tržišta Stabilnost tržišta Da 

3. (EFJP) Veće uzimanje u obzir očekivanja potrošača — Ne 

4. (EFJP)
Održavanje stabilnosti dohotka 
poljoprivrednika pružanjem izravne potpore 
dohotku 

Stabilnost dohotka Da 

5. (EFJP)
Promicanje poljoprivrede koja je više tržišno 
orijentirana osiguravanjem značajne razine 
proizvodno nevezane potpore dohotku 

— Da 

6. (EFJP)

Doprinos povećanju uspješnosti u području 
okoliša s pomoću komponente ekologizacije u 
izravnim plaćanjima. Doprinos razvoju održive 
poljoprivrede i većoj usklađenosti zajedničke 
poljoprivredne politike s očekivanjima društva s 
pomoću sustava višestruke sukladnosti. 
Doprinos sprječavanju erozije tla, zadržavanju 

Uspješnost u 
području okoliša Da 
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POSEBNI CILJEVI 

BROJ CILJA CJELOVITI TEKST CILJA 

KRATKI NAZIV 
CILJA ZA 
POTREBE OVOG 
POGLAVLJA 

DIO 
UZORKA 
SUDA? 

organskih tvari u tlu i održavanju strukture tla, 
jamčenju minimalne razine održavanja staništa 
i izbjegavanju pogoršavanja njihova stanja te 
gospodarenju vodom i njezinoj zaštiti s pomoću 
standarda za dobro poljoprivredno i okolišno 
stanje zemljišta. 

7. (EFJP)

Promicanje lokalne poljoprivredne proizvodnje i 
jamčenje pravedne cijene robe za izravnu 
potrošnju i preradu u okviru lokalnih industrija 
u najudaljenijim regijama EU-a i na egejskim
otocima

— Ne 

8. (EFJP)

Pružanje razumnog jamstva Komisiji da su 
države članice uspostavile sustave upravljanja i 
kontrole u skladu s pravilima EU-a kojima je cilj 
zajamčiti zakonitost i pravilnost povezanih 
transakcija koje se financiraju iz EFJP-a, EPFRR-
a, SAPARD-a i IPARD-a te, ako to nije slučaj, 
isključiti predmetne rashode iz financiranja 
sredstvima EU-a kako bi se zaštitili financijski 
interesi EU-a 

— Ne 

9. (EFJP)

Informiranje i jačanje svijesti o ZPP-u 
održavanjem djelotvornog i redovitog dijaloga s 
dionicima, civilnim društvom i posebnim ciljnim 
skupinama. 

— Ne 

10. (EFJP)

Olakšavanje donošenja odluka o strateškim 
izborima za ZPP i podupiranje drugih aktivnosti 
relevantnog GU-a s pomoću ekonomskih 
analiza i studija te analiza i studija relevantne 
politike 

— Ne 

1. (EPFRR) Poticanje prijenosa znanja i inovacija u 
poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima — Ne 

2. (EPFRR)

Jačanje održivosti (isplativosti) 
poljoprivrednoga gospodarstva i 
konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede u svim 
regijama te promicanje inovativnih 
poljoprivrednih tehnologija i održivog 
gospodarenja šumama 

Održivost 
(isplativost) i 
konkurentnost 
poljoprivrednih 
gospodarstava 

Da 
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POSEBNI CILJEVI 

BROJ CILJA CJELOVITI TEKST CILJA 

KRATKI NAZIV 
CILJA ZA 
POTREBE OVOG 
POGLAVLJA 

DIO 
UZORKA 
SUDA? 

3. (EPFRR)

Promicanje organizacije lanca opskrbe hranom, 
uključujući preradu i plasiranje poljoprivrednih 
proizvoda na tržište, dobrobit životinja te 
upravljanje rizikom u poljoprivredi 

— Da 

4. (EPFRR) Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava 
povezanih s poljoprivredom i šumarstvom Ekosustavi Da 

5. (EPFRR)

Promicanje učinkovitosti resursa te poticanje 
pomaka prema gospodarstvu s niskom razinom 
ugljika otpornom na klimatske promjene u 
poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom 
sektoru 

— Da 

6. (EPFRR)
Promicanje socijalne uključenosti, suzbijanja 
siromaštva i gospodarskog razvoja u ruralnim 
područjima 

Razvoj ruralnih 
područja Da 

Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 
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Poglavlje 5. 

Sigurnost i građanstvo 
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Sadržaj
Odlomak 

Uvod 5.1. – 5.2.

Opseg i pristup 5.3. – 5.5.

Fond za azil, migracije i integraciju (FAMI) 5.6. – 5.44.

Svrha i funkcioniranje FAMI-ja 5.6. – 5.10. 

Objavljene informacije o uspješnosti 5.11. 

Procjena uspješnosti FAMI-ja na temelju objavljenih 
informacija o uspješnosti 5.12. – 5.44. 
Opće primjedbe 5.12. – 5.20. 

Određena ograničenja pokazatelja uspješnosti za FAMI 5.13. – 5.17. 

Postoje određeni ozbiljni nedostatci u informacijama o FAMI-ju 5.18. – 5.19. 

Evaluacijom u sredini programskog razdoblja potvrđena je važnost FAMI-ja 5.20. 

Zajednički europski sustav azila 5.21. – 5.27. 

Zbog izostanka političkog konsenzusa, čak i uz doprinos FAMI-ja, zajednički 
europski sustav azila nije u potpunosti ostvaren 5.23. 

FAMI-jem su potaknuta preseljenja, ali ona su i dalje ispod ciljne vrijednosti 5.24. 

Znatne razlike u državama članicama u pogledu stopa priznavanja zahtjeva 
za azil iz Afganistana 5.25. 

FAMI-jem je povećan kapacitet država članica za obradu zahtjeva za azil, 
ali zaostatci u rješavanju zahtjeva i dalje su prisutni 5.26. – 5.27. 

Integracija i zakonite migracije 5.28. – 5.34. 

FAMI-jem se podupiru integracijske mjere, ali njegov dugoročni učinak tek će se 
vidjeti 5.30. 

FAMI ima ograničen utjecaj na privlačenje visokokvalificiranih radnika 5.31. – 5.34. 

Politike vraćanja i nezakonite migracije 5.35. – 5.41. 

Stope vraćanja i dalje su nezadovoljavajuće 5.37. – 5.41. 

Solidarnost i podijeljena odgovornost među državama članicama 5.42. – 5.44. 

FAMI-jem je potaknuta solidarnost, ali manje je bio uspješan u pogledu 
dijeljenja odgovornosti među državama članicama 

Zaključci 

5.43. – 5.44. 

5.45. – 5.50.
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Prilozi 
Prilog 5.1. – Ciljevi programa FAMI 
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Uvod 
5.1. Naslovom 3. VFO-a obuhvaćeni su rashodi povezani s politikama čiji je cilj 
ojačati koncept europskog građanstva uspostavom područja slobode, pravde i 
sigurnosti bez unutarnjih granica. Obuhvaćena su financijska sredstva za sljedeće 
namjene: 

o azil i migracije; 

o unutarnja sigurnost, koja obuhvaća usklađeno upravljanje granicama, razvoj 
zajedničke vizne politike, suradnju među tijelima za izvršavanje zakonodavstva i 
jačanje kapaciteta za upravljanje sigurnosnim rizicima i kriznim situacijama; 

o migracije i sigurnost, pravosudna suradnja i zdravlje; 

o zdravlje ljudi, životinja i biljaka; 

o kulturni i audiovizualni sektor; te 

o pravda, prava potrošača, jednakost i građanstvo. 

5.2. Ukupni planirani rashodi u okviru ovog naslova za razdoblje 2014. – 2020. 
iznose 17,7 milijardi eura, od čega je do kraja 2019. isplaćen iznos od 13,8 milijardi 
eura (vidjeti sliku 5.1.). 
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Slika 5.1. – Sigurnost i građanstvo: udio plaćanja za tekuće preuzete 
obveze u sklopu VFO-a u razdoblju 2014. – 2019. u plaćanjima u sklopu 
VFO-a u svim naslovima te detaljan prikaz 

 
Izvor: Sud, na temelju podataka Komisije. 

Ostali programi 
7,2 (52,2 %)

Kreativna Europa 
0,7 (5,1 %)

Hrana i hrana za životinje 
0,8 (5,8 %)

FUS 
1,8 (13,0 %)

FAMI 
3,3 (23,9 %)







Sigurnost i 
građanstvo 

13,8 
(2,2 %)

(u milijardama eura)

635,9
milijardi 

eura
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Opseg i pristup 
5.3. U Dodatku je opisana metodologija za pripremu ovog poglavlja. 

5.4. Sud je među 11 programa u okviru naslova 3. VFO-a „Sigurnost i građanstvo” 
odabrao jedan program: Fond za azil, migracije i integraciju (FAMI), na koji u 
predmetnom razdoblju otpada 24 % plaćanja u okviru ovog naslova VFO-a. U 
Prilogu 5.1. navodi se opći cilj FAMI-ja, kao i njegova četiri posebna cilja. 

5.5. Ovo se poglavlje u prvom redu temelji na pregledu Komisijinih informacija, 
kojima su – ako su dostupni – priloženi nalazi iz revizijskih izvješća i pregleda Suda. U 
cijelom tekstu upućuje se na izvore kojima se Sud služio. 
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Fond za azil, migracije i integraciju 
(FAMI) 

Svrha i funkcioniranje FAMI-ja 

5.6. Na slici 5.2. prikazan je pregled fonda i njegov kontekst na temelju relevantnog 
zakonodavstva i Komisijinih dokumenata. 
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Slika 5.2. – Pregled FAMI-ja 

 
Izvor: Sud, na temelju Uredbe br. 516/2014 o uspostavi FAMI-ja i Komisijinih izvora. 

Potrebe
Države članice EU-a trebale bi 
osmisliti i primjenjivati 
ujednačenu, dosljednu i 
koherentnu politiku azila i 
migracijsku politiku uz:
• pravedno postupanje s 

izbjeglicama i njihovu zaštitu
• zakonite migracije u skladu s 

njihovim potrebama i 
integraciju državljana trećih 
zemalja

• učinkovito vraćanje osoba 
koje nemaju pravo boravka u 
EU-u

• solidarnost i dijeljenje 
odgovornosti među 
državama članicama

Očekivani ishodi

Učinci
Učinkovito i djelotvorno 
upravljanje migracijskim tokovima 
u EU-u, jačanje CEAS-a i zajedničke 
imigracijske politike, uz poštovanje 
Povelje EU-a o temeljnim pravima

Rezultati
Azil, zakonite migracije i 
integracija, vraćanje, solidarnost
• Razvoj CEAS-a
• Potpora zakonitim migracijama 

u države članice, zaštita 
integriteta imigracijskih sustava 
država članica i djelotvorna 
integracija državljana trećih 
zemalja

• Pravedno i djelotvorno vraćanje 
u državama članicama, borba 
protiv nezakonitih migracija

• Poboljšana solidarnost i 
dijeljenje odgovornosti, 
posebno prema najteže 
pogođenim državama 
članicama

Procesi
Način upravljanja
• Podijeljeno upravljanje 

(61 % preuzetih obveza) 
• Izravno i neizravno izvršenje 

preko 
GU-a HOME (39 % preuzetih 
obveza)

Akteri
GU HOME, tijela država članica, 
UNHCR, tijela partnerskih 
zemalja, civilno društvo.
Agencije EU-a: EASO, FRONTEX

Aktivnosti
• Uključivanje FAMI-ja u 

rashode država članica u 
okviru nacionalnih programa

• Financiranje sredstvima EU-
a: bespovratna sredstva, 
mjere Unije, pomoć za hitne 
slučajeve (EMAS), tehnička 
pomoć, javna nabava za 
radove i usluge

• Razvoj, praćenje i evaluacija 
politika država članica u 
području azila, integracije i 
vraćanja

Kontekst i vanjski čimbenici
Kontekst EU-a
• Glavni relevantni ugovori EU-a, 

direktive i nefinancijski 
instrumenti relevantnih politika: 
Glava V. UFEU-a, Direktiva o 
kvalifikacijama, EURODAC, 
Dublin III, Direktiva o uvjetima 
prihvata, Direktiva o postupcima 
azila i dijalog u okviru 
relevantnih politika

• Ostali programi potrošnje: ISF, 
DCI, Globalna javna dobra i 
izazovi

Kontekst država članica
Razlike u migracijskim politikama i 
politikama azila, rezultati različite 
političke i gospodarske situacije, 
kašnjenja u primjeni nacionalnih 
programa u okviru FAMI-ja, politička 
volja za prihvaćanje transfera 
tražitelja azila / programa 
premještanja
Vanjski čimbenici
• Nestabilnosti u trećim zemljama 

i promjenjivi migracijski obrasci
• Promjenjive potrebe u pogledu 

tržišta rada i integracije u 
državama članicama

Uloženi resursi
2014. – 2020. 7,4 milijarde eura:
• nacionalnim programima 

država članica sufinancirano je 
4,6 milijardi eura (61 %), a 
Komisija je upravljala s 
2,8 milijardi eura (39 %)

• Za razdoblje 2014. – 2019. 
rezervirano je 78 % i plaćeno je 
44 % sredstava

• Ljudski resursi Komisijina GU-
a HOME i agencija

• Tijela država članica za 
nacionalne programe u okviru 
podijeljenog upravljanja

• Ostali partneri, međunarodne 
organizacije i nevladine 
organizacije

Ciljevi
Učinkovito upravljanje 
migracijskim tokovima 
zajedničkim pristupom EU-a 
azilu i migracijama, i to:

• jačanjem i razvojem 
zajedničkog europskog 
sustava azila (CEAS)

• potporom zakonitim 
migracijama i djelotvornoj 
integraciji državljana 
trećih zemalja

• pravednom i djelotvornom 
strategijom vraćanja

• jačanjem solidarnosti i 
dijeljenja odgovornosti 
među državama članicama

Vidjeti Prilog 5.1.

Očekivana ostvarenja
Projekti: 
• U azilu: od prihvata do 

smještaja i obrade zahtjeva, 
razvoj CEAS-a, uključujući 
preseljenje 

• Mjere prije odlaska, 
lokalne/regionalne/nacional
ne integracijske mjere koje 
uključuju civilno društvo, 
zajednice migranata i druge 
dionike

• Suradnja među državama 
članicama u području 
integracije državljana trećih 
zemalja

• Osposobljavanje, pomoć 
vraćenicima prije ili poslije 
reintegracije

• Razvoj, praćenje i evaluacija 
svih prethodno navedenih 
područja

• Projekti suradnje među 
državama članicama kako bi 
se poboljšala solidarnost i 
dijeljenje odgovornosti
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5.7. FAMI je uspostavljen 2014. godine i njime se nastoji doprinijeti učinkovitom 
upravljanju migracijskim tokovima te razvoju, provedbi i jačanju zajedničke politike EU-
a o azilu i migracijama, supsidijarnoj zaštiti, privremenoj zaštiti i imigraciji, uz istodobno 
poštovanje ljudskog dostojanstva te prava i načela sadržanih u Povelji Europske unije o 
temeljnim pravima. 

5.8. FAMI-jem u prvom redu upravljaju države članice u okviru svojih nacionalnih 
programa (61 % aktivnosti fonda), a preostalim dijelom izravno ili neizravno upravlja 
Komisija. 

5.9. Fondom se financiraju opsežne aktivnosti čiji je cilj: 

o poboljšati administrativne kapacitete tijela država članica u vezi s politikom azila i 
migracijskom politikom EU-a; 

o pružiti migrantima pravnu, socijalnu i materijalnu potporu; 

o integrirati državljane trećih zemalja; 

o pratiti dobrovoljni ili nedobrovoljni povratak državljana trećih zemalja; 

o preseliti ili premjestiti korisnike međunarodne zaštite; 

o jačati suradnju u EU-u; te 

o pružati pomoć za hitne slučajeve i tehničku pomoć državama članicama. 

5.10. Fond djeluje u osjetljivom i promjenjivom kontekstu, pri čemu su brojni 
čimbenici dosljedno utjecali na njegovu provedbu: 

o države članice nemaju usklađenu migracijsku politiku i politiku azila1; 

o polarizirano javno mišljenje o migracijskim pitanjima otežava djelovanje država 
članica2; 

                                                      
1 Sud, informativni dokument br. 4/2018, „Integracija migranata koji dolaze iz zemalja izvan 

EU-a”, odlomak 20.; i radni dokument službi Komisije: „Fitness check on EU legislation on 
legal migration”, SWD(2019) 1056 final. 

2 Sud, informativni dokument br. 4/2018, „Integracija migranata koji dolaze iz zemalja izvan 
EU-a”, odlomci 22. i 23. te 1. izazov. 
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o znatna kašnjenja u donošenju pravne osnove FAMI-ja i nacionalnih programa u 
okviru FAMI-ja u pojedinim državama članicama3; 

o politička, gospodarska i sigurnosna situacija u zemljama podrijetla i tranzita; 

o EU ovisi o suradnji trećih zemalja u pogledu vraćanja njihovih građana4; 

o pojedinačne države članice imaju različite potrebe za integracijom državljana 
trećih zemalja5; te 

o u državama članicama može nedostajati političke volje za sudjelovanjem u 
transferu tražitelja azila (preseljenje) i programima premještanja6. 

Objavljene informacije o uspješnosti 

5.11. Uz uobičajeno godišnje izvješćivanje o uspješnosti u okviru godišnjeg izvješća 
o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti, programskih izvještaja i 
godišnjih izvješća o radu (vidjeti odlomak 1.3.), Komisija je provela jednu evaluaciju 
uspješnosti FAMI-ja u sredini programskog razdoblja7 (vidjeti sliku 5.3.). 

                                                      
3 Vidjeti odlomak 7.4. godišnjeg izvješća Suda za 2019. 

4 Godišnje izvješće o radu GU-a za migracije i unutarnje poslove za 2019., str. 17. i 18. 

5 Sud, informativni dokument br. 4/2018, „Integracija migranata koji dolaze iz zemalja izvan 
EU-a”, odlomak 20. i odlomci 40. – 42. 

6 Spojeni predmeti C-715/17, C-718/17 i C-719/17 (Sud Europske unije), presuda Suda EU-a 
od 2. travnja 2020. u predmetu Komisija protiv Poljske, Mađarske i Češke Republike zbog 
odbijanja da se pridržavaju privremenog mehanizma premještanja podnositelja zahtjeva za 
međunarodnu zaštitu. 

7 Radni dokument službi Komisije: „Interim evaluation of the Asylum, Migration and 
Integration Fund”, SWD(2018) 339 final. 
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Slika 5.3. – Vrijeme obavljanja glavnih evaluacija i razdoblja koja su njima 
obuhvaćena 

 
Izvor: Sud. 

Procjena uspješnosti FAMI-ja na temelju objavljenih informacija 
o uspješnosti 

Opće primjedbe 

5.12. Slika 5.4. sadržava pregled svih pokazatelja za FAMI koji su uključeni u 
relevantne programske izvještaje8. Detaljniji pregledi po posebnim ciljevima prikazani 
su na slikama 5.5. – 5.8. U odlomku 1.24. Sud preispituje određena opća ograničenja9 
koja se primjenjuju pri tumačenju tih pokazatelja. Konkretno, procjena Suda o tome je 
li u pogledu određenog pokazatelja ostvaren „zadovoljavajući napredak” odnosi se na 
vjerojatnost dosezanja ciljne vrijednosti za taj pokazatelj. U toj se procjeni ne uzima u 
obzir je li i koliko je određeni pokazatelj povezan s aktivnostima i ciljevima FAMI-ja, kao 
ni je li ciljna vrijednost koja je postavljena za taj pokazatelj dovoljno ambiciozna. Stoga 
je to tek prvi korak u analizi uspješnosti FAMI-ja. K tome, Sud nije obavio reviziju 
pouzdanosti povezanih podataka, ali o njima ima riječi u poglavlju 1. (vidjeti 
odlomke 1.13. – 1.23.). 

                                                      
8 Nacrt općeg proračuna EU-a za financijsku godinu 2021., Radni dokument, dio I., 

programski izvještaji o operativnim rashodima, COM(2020) 300 – lipanj 2020., 
str. 452. – 469. 

9 Vidjeti i odlomke 3.21. – 3.35. godišnjeg izvješća Suda za 2018. 

VFO 
2021. – 2027.

VFO 
2014. – 2020.

VFO 
2007. – 2013.

Obuhvaćeno razdoblje Publikacija

2015. 2017. 2019.2012.2008. 2010. 2026.2022. 2024.

Međuevaluacija FAMI-ja 
2014. – 2017.

Ex post evaluacija FAMI-ja 
očekuje se 2024. 
(razdoblje prihvatljivosti 
2014. – 2020.) 
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Slika 5.4. – Pregled svih pokazatelja za FAMI u programskim izvještajima 

 
Napomena: analiza koju je proveo Sud temelji se na podatcima Komisije koje Sud nije obuhvatio 
revizijom. 
Prikazani podatci o tome je li u pogledu određenog pokazatelja ostvaren zadovoljavajući napredak 
temelje se na vjerojatnosti dosezanja ciljne vrijednosti određenog pokazatelja koju je procijenio Sud. 
Međutim, moguće je da mjere koje se provode u okviru određenog programa ne utječu na određeni 
pokazatelj ili da taj pokazatelj nije relevantan za cilj povezanog programa, kao i da ambicioznost njegove 
ciljne vrijednosti nije na odgovarajućoj razini. Stoga činjenica da je ostvaren zadovoljavajući napredak u 
dosezanju ciljne vrijednosti za određeni pokazatelj ne znači nužno da je ostvaren zadovoljavajući 
napredak u postizanju ciljeva povezanog programa. Vidjeti i Dodatak (točka 18.). 

Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 

Prema podatcima Komisije,
je li ostvaren zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljnih 
vrijednosti pokazatelja u okviru FAMI-ja?

Uloženi 
resursi i 

ostvarenja Rezultat Učinak

Pokazatelji ishoda 
programa

Posebni cilj br. 1
„Zajednički europski sustav azila”

Posebni cilj br. 2
„Integracija i zakonite migracije”

Posebni cilj br. 3
„Politike vraćanja i nezakonite 

migracije”

Posebni cilj br. 4
„Solidarnost i podijeljena odgovornost 

među državama članicama”

Pokazatelji s kvantificiranim ciljnim vrijednostima

Pokazatelji bez kvantificiranih ciljnih vrijednosti

NEZADOVOLJAVAJUĆI 
NAPREDAK

ZADOVOLJAVAJUĆI 
NAPREDAK NEJASAN NAPREDAK

Je li ostvaren zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljnih 
vrijednosti pokazatelja?
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Određena ograničenja pokazatelja uspješnosti za FAMI 

5.13. Postoje četiri opća pokazatelja učinka (broj stvarno vraćenih migranata u 
odnosu na broj odluka o vraćanju, postotak dobrovoljnih vraćanja, razlika u stopama 
zaposlenosti između državljana EU-a i državljana trećih zemalja te konvergencija stopa 
priznavanja za podnositelje zahtjeva za azil). Oni nisu izravno povezani s uspješnošću 
FAMI-ja, iako potrošnja iz tog fonda može doprinijeti dosezanju odgovarajuće ciljne 
vrijednosti. 

5.14. Pokazatelji ostvarenja čine otprilike dvije trećine pokazatelja, što znači da je 
riječ o mjeri operativne provedbe FAMI-ja koja je usko povezana sa stopom potrošnje 
proračunskih sredstava. 

5.15. U pogledu pet pokazatelja od njih 24, ključne etape za 2020.10 dosegnute su 
već prethodnih godina, ali ciljne vrijednosti nisu povećane, što nije u skladu s dobrom 
praksom financijskog upravljanja jer bi se tim prilagođavanjem uzeo u obzir potencijal 
za dodatno povećanje učinkovitosti. 

5.16. Informacije o uspješnosti temelje se na podatcima koje su države članice 
dostavile u svojim godišnjim izvješćima o provedbi svojih nacionalnih programa11. 
Služba Komisije za unutarnju reviziju utvrdila je 2019. potrebu za jačanjem praćenja 
provedbe nacionalnih programa te poboljšanjem pouzdanosti i dosljednosti podataka 
koje dostavljaju države članice12. 

5.17. Ciljne vrijednosti kumulativni su iznosi koje su utvrdile države članice, no 
kvantificirane potrebe nisu uključene u okvir za izvješćivanje o uspješnosti. Stoga ne 
postoje informacije na temelju kojih bi se moglo procijeniti u kojoj su mjeri FAMI ili 

                                                      
10 Riječ je o sljedećim pokazateljima: broj osoba kojima je pružena pomoć pri prihvatu i azilu, 

broj osoba osposobljenih za pitanja povezana s azilom, broj osoba kojima je pružena pomoć 
u vezi s mjerama integracije, broj mjera za integraciju državljana trećih zemalja i broj 
nadziranih operacija udaljavanja koje se sufinanciraju iz FAMI-ja – vidjeti Prilog 5.1. 

11 Uredba (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi 
Fonda za azil, migracije i integraciju, članak 3. i prilog II. i Delegirana uredba Komisije 
(EU) 2017/207 оd 3. listopada 2016. o zajedničkom okviru za praćenje i evaluaciju iz Uredbe 
(EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za 
azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske 
suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama. 

12 Nacrt općeg proračuna EU-a za financijsku godinu 2021., Radni dokument, dio I., 
programski izvještaji o operativnim rashodima, COM(2020) 300 – lipanj 2020., str. 457. 
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države članice zadovoljili te potrebe. Na primjer, pokazateljem o broju osoba kojima je 
pružena potpora u vezi s prihvatom i azilom ne prikazuje se koliko osoba treba 
potporu; pokazateljem o broju mjesta dostupnih za prihvat i smještaj ne kvantificiraju 
se potrebe za smještajem; a brojem financiranih vraćenika ne pokazuje se broj 
potencijalnih kandidata za vraćanje. Bez tih informacija Sud ne može procijeniti udio u 
ukupnim potrebama koji su FAMI i države članice zadovoljili. Umjesto toga, pokazatelji 
služe kao ulazni podatci za kvalitativnu procjenu korisnosti fonda u smislu doprinosa 
ciljevima relevantne politike koji se pruža financiranjem. 

Postoje određeni ozbiljni nedostatci u informacijama o FAMI-ju 

5.18. Komisija upravlja pomoći za hitne slučajeve (EMAS) u okviru FAMI-ja. Početna 
dodijeljena sredstva u iznosu od 100 milijuna eura povećana su na 2,2 milijarde eura za 
razdoblje do 2020., što čini 30 % fonda. Međutim, Komisija nije osmislila okvir za 
praćenje uspješnosti projekata financiranih u okviru EMAS-a13. To dovodi do toga da su 
dostupne ograničene, objedinjene informacije o uspješnosti u pogledu ukupnih 
rashoda povezanih s EMAS-om. 

5.19. U godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti i 
programskim izvještajima navodi se malo informacija o ekonomičnosti i učinkovitosti 
provedbe fonda ili o isplativosti mjera u okviru FAMI-ja. 

Evaluacijom u sredini programskog razdoblja potvrđena je važnost FAMI-ja 

5.20. Evaluacija u sredini programskog razdoblja koju je provela Komisija pokazuje 
da je FAMI važan i da su njime financirane intervencije koje odgovaraju potrebama 
država članica14. Smatra se da financirane aktivnosti donose visoku dodanu vrijednost 
EU-a jer države članice same ne mogu upravljati pitanjima migracija i azila te 
migracijskim tokovima15. Evaluacijom je utvrđeno da se opsegom, procesom, 
područjem primjene i ulogom FAMI-ja promiču načela solidarnosti, raspodjele tereta i 
uzajamnog povjerenja među državama članicama16, te da FAMI državama članicama 
pomaže u razvoju kapaciteta i razmjeni najboljih praksi u okviru niza različitih mreža, 

                                                      
13 Tematsko izvješće Suda br. 24/2019 „Azil, premještanje i vraćanje migranata: vrijeme je da 

se poduzmu odlučnije mjere za usklađivanje ciljeva i rezultata”, odlomak 78. 

14 Evaluacija FAMI-ja u sredini programskog razdoblja, završno izvješće, odjeljak 5.4, 
str. 130. – 146. 

15 Uredba (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi 
Fonda za azil, migracije i integraciju, uvodna izjava 58. 

16 Evaluacija FAMI-ja u sredini programskog razdoblja, završno izvješće, str. 170. i 171. 
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kao što je Europska migracijska mreža17. U okviru 5.1. navodi se jedan primjer 
obuhvaćen revizijama koje je proveo Sud. 

Okvir 5.1. 

Važnost i dodana vrijednost FAMI-ja 

Od migracijske krize 2015. naovamo financijska sredstva iz FAMI-ja za pomoć za 
hitne slučajeve(EMAS) mobilizirana su i povećana na 2,2 milijarde eura, a FAMI je 
znatno povećan s 3,1 milijarde eura na 7,4 milijarde eura. 

Komisija, agencije EU-a (EASO, Frontex i Europol) i države članice rasporedile su 
stručnjake18 kako bi pomogle Italiji, Grčkoj i drugim državama članicama da se u 
kratkom roku nose s velikim priljevom tražitelja azila. To su učinile tako što su 
odgovorile na hitne potrebe i uspostavile žarišne točke za rješavanje pitanja 
registracije i obrade migranata. 

To je bio stvaran i konkretan čin solidarnosti EU-a, a pristup na temelju žarišnih 
točaka uz potporu FAMI-ja pomogao je poboljšati upravljanje migracijama u 
dvjema najizloženijim državama članicama u vrlo zahtjevnim i stalno promjenjivim 
okolnostima. 

Sud je tijekom revizije usmjerene na praćenje provedbe prethodnih preporuka 
ispitao 20 projekata19 i utvrdio da su svi bili relevantni za potrebe na terenu. 

Zajednički europski sustav azila 

5.21. EU je uspostavio zajedničke standarde za politiku azila i migracijsku politiku, 
no za njihovu provedbu odgovorne su države članice. Priljevom izbjeglica i migranata 
nakon 2015. izašli su na vidjelo znatni strukturni nedostatci u oblikovanju i provedbi 
zajedničkog europskog sustava azila (CEAS) te se pokazala potreba za boljom 
usklađenošću s međunarodnim normama i vrijednostima i normama i vrijednostima 
EU-a te za mjerama za povećanje povjerenja u EU. To je, među ostalim, uključivalo 
smanjenje razine nezakonitih migracija u EU, djelotvornije i učinkovitije postupke azila, 

                                                      
17 Evaluacija FAMI-ja u sredini programskog razdoblja, završno izvješće, str. 173. i 174. 

18 Tematsko izvješće Suda br. 24/2019 „Azil, premještanje i vraćanje migranata: vrijeme je da 
se poduzmu odlučnije mjere za usklađivanje ciljeva i rezultata”, odlomci 28. – 30. 

19 Tematsko izvješće Suda br. 24/2019 „Azil, premještanje i vraćanje migranata: vrijeme je da 
se poduzmu odlučnije mjere za usklađivanje ciljeva i rezultata”, odlomak 22. i Prilog II. 

174

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4fdd6477-e702-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-80179447
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_24/SR_Migration_management_HR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_24/SR_Migration_management_HR.pdf


  

 

bržu socioekonomsku integraciju tražitelja azila te pojačanu suradnju i partnerstvo sa 
zemljama izvan EU-a u svrhu upravljanja migracijama20. 

5.22. Na slici 5.5. prikazan je pregled pokazatelja obuhvaćenih programskim 
izvještajima koji su povezani s jačanjem CEAS-a. 

                                                      
20 Služba Europskog parlamenta za istraživanja, „Europe’s two trillion euro dividend: mapping 

the cost of Non-Europe 2019. – 24.”, politika azila, str. 188. – 190. 
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Slika 5.5. – Pregled pokazatelja povezanih s jačanjem CEAS-a 

 
Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 

da

ne

nije jasno

Uloženi resursi 
i ostvarenja Rezultat Učinak

Pokazatelji povezani s 
„jačanjem zajedničkog europskog sustava azila”



ključna etapa
50 % (2017)

ključna etapa
50 % (2017)

ključna etapa
50 % (2017)

ključna etapa
50 % (2017)

ključna etapa
50 % (2017)

ključna etapa
50 % (2017)

ključna etapa
30 % (2017)

2013

2012

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

N/A (2018)

100 % (2019)

59 % (2019)

100 % (2019)

100 % (2019)

92 % (2019)

58 % (2019)

62 % (2019)

Prema podatcima Komisije,
je li ostvaren zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljnih 
vrijednosti pokazatelja?

Pokazatelj 
Napredak u dosezanju ciljne 

vrijednosti
Zadovoljavajući 

napredak? Vrsta

ne


da


ne


da


da


da


ne


nije jasno

Projekti za razvoj, praćenje i 
evaluaciju politika azila u državama 
članicama

ostvarenje

Broj preseljenih osoba rezultat

Postotak osoba osposobljenih za 
pitanja povezana s azilom

ostvarenje

Informacijski proizvodi o zemlji 
podrijetla i misije za utvrđivanje 
činjenica

ostvarenje

Kapacitet nove i poboljšane 
infrastrukture za smještaj u svrhu 
prihvata

ostvarenje

Osobe koje su osposobljene za 
pitanja povezana s azilom

ostvarenje

Broj osoba u ciljnoj skupini koje su 
primile pomoć u okviru projekata u 
području sustava prihvata i azila

ostvarenje

Konvergencija stopa priznavanja u 
državama članicama za tražitelje 
azila iz iste treće zemlje

— (nema kvantificirane ciljne vrijednosti):
polazna vrijednost: 20,1 postotni bod 

(2013.)
cil jna vrijednost: smanjenje

najnoviji  podatci: 24,4 postotna boda 
(2018.)

učinak
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Zbog izostanka političkog konsenzusa, čak i uz doprinos FAMI-ja, zajednički europski 
sustav azila nije u potpunosti ostvaren 

5.23. Godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti21 i 
programski izvještaji22 pokazuju pozitivnu sliku postignuća FAMI-ja imajući u vidu da je 
za četiri pokazatelja ostvaren zadovoljavajući napredak, a od osam pokazatelja njih šest 
odnosi se na ostvarenja. U okviru FAMI-ja pružena je potpora za prihvat i azil za više od 
2 milijuna osoba te je broj mjesta za smještaj povećan ili poboljšan za 30 026. Pružena 
je potpora sigurnom i zakonitom preseljenju 62 651 izbjeglice iz zemalja izvan EU-a i 
povećana su raspoloživa sredstva za te namjene. Tim se fondom također pomaže 
državama članicama u razvoju, praćenju i evaluaciji njihovih politika azila i njime se 
financiralo osposobljavanje u područjima povezanima s azilom za 52 709 osoba. 
Međutim: 

o unatoč prijavljenom napretku u pogledu pokazatelja za broj osoba kojima je 
pružena potpora za prihvat i azil te povećanju smještajnih kapaciteta (broju 
mjesta), nema informacija o tome u kojoj se mjeri prijavljenim vrijednostima 
zadovoljavaju potrebe (vidjeti odlomak 5.17); 

o dvije ciljne vrijednosti za 2020. dosegnute su u ranoj fazi, no nakon toga nisu 
prilagođene (vidjeti odlomak 5.15.). Potporu za prihvat i azil 2017. godine dobile 
su 1 232 954 osobe, što je znatno iznad vrijednosti ključne etape za tu godinu 
(koja je iznosila 643 350 osoba), ali ciljna vrijednost za 2020. (1 286 700 osoba) 
nije prilagođena. Slično tome, do 2017. godine osposobljavanjem o temama 
povezanima s azilom obuhvaćene su 21 752 osobe, što je znatno iznad vrijednosti 
ključne etape za tu godinu (koja je iznosila 12 603 osobe). Do kraja 2019. broj 
osoba obuhvaćenih tim osposobljavanjem povećao se na 52 709, ali ciljna 
vrijednost za 2020. (25 205 osoba) nije promijenjena; 

o pokazatelj koji upućuje na visoku razinu informacija o zemlji podrijetla i obavljenih 
misija za utvrđivanje činjenica uglavnom se odnosi na jednu državu članicu23. 

                                                      
21 Godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti za 2019., Prilog 1., 

pregled uspješnosti programa u okviru FAMI-ja, str. 154. 

22 Nacrt općeg proračuna EU-a za financijsku godinu 2021., Radni dokument, dio I., 
programski izvještaji o operativnim rashodima, COM(2020) 300 – lipanj 2020., str. 459. i 
str. 463. – 465. 

23 Nacrt općeg proračuna EU-a za financijsku godinu 2021., Radni dokument, dio I., 
programski izvještaji o operativnim rashodima, COM(2020) 300 – lipanj 2020., str. 464. 
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FAMI-jem su potaknuta preseljenja, ali ona su i dalje ispod ciljne vrijednosti 

5.24. Preseljenje je siguran i zakonit put za ulazak izbjeglica u EU. U razdoblju 
2015. – 2019. uz potporu fonda preseljen je ukupno 62 651 izbjeglica. To čini 62 % 
kumulativne ciljne vrijednosti za preseljenja (koja iznosi 101 116 osoba)24. Financijska 
sredstva iz FAMI-ja izdvojena za tu aktivnost iznosila su 1 milijardu eura ili 13 % 
proračuna FAMI-ja. Taj je iznos 2020. povećan na 1,07 milijardi eura kako bi se u obzir 
uzela obećanja država članica u pogledu preseljenja izbjeglica u EU do 2023. Međutim, 
dosezanje te ciljne vrijednosti ovisit će o razvoju situacije i učinku ograničenja izazvanih 
pandemijom bolesti COVID-19. 

Znatne razlike u državama članicama u pogledu stopa priznavanja zahtjeva za azil iz 
Afganistana 

5.25. Kako bi se zajamčilo da se prema svim podnositeljima zahtjeva za azil postupa 
jednako, te kako se ne bi potaknula sekundarna kretanja u druge države članice, 
jednim općim pokazateljem mjeri se konvergencija stopa priznavanja među različitim 
državama članicama (postotak odluka o azilu kojima se odobrava status zaštite prema 
Ženevskoj konvenciji ili status supsidijarne zaštite u prvom stupnju) za podnositelje 
zahtjeva za azil iz iste zemlje podrijetla. Iz tog je pokazatelja vidljivo rješavaju li države 
članice predmete azila na jednak način. Afganistanski državljani druga su po veličini 
skupina državljana koji traže azil u EU-u. Pokazatelj za stope priznavanja u državama 
članicama izražen je kao standardna devijacija u odnosu na prosječnu stopu 
priznavanja, a što je veća ta standardna devijacija, to je veća razlika među državama 
članicama u pogledu prihvaćanja zahtjeva za azil. Stope priznavanja za afganistanske 
državljane u različitim državama članicama kreću se od 6 % do 98 %, no ne postoji očit 
razlog za tu razliku koji bi se temeljio na prirodi konkretnih slučajeva25. 

                                                      
24 U razdoblju 2017. – 2019. ta je ciljna vrijednost povećana na 70 977 osoba kako bi se u obzir 

uzelo povećanje na koje su se države članice obvezale, pri čemu je preseljeno 37 807 osoba. 

25 Europski potporni ured za azil (EASO), „Latest asylum trends”, pregled za 2019., objavljen u 
veljači 2020. 
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FAMI-jem je povećan kapacitet država članica za obradu zahtjeva za azil, ali zaostatci 
u rješavanju zahtjeva i dalje su prisutni 

5.26. Pritisak na nacionalne migracijske sustave i dalje je visok26. Tijekom 2019. 
podneseno je oko 721 000 zahtjeva za azil, uključujući 657 000 zahtjeva koji su 
podneseni prvi put, što je povećanje od 11 % u odnosu na 2018. Prema podatcima 
Eurostata krajem 2019. tijela država članica još su razmatrala 899 000 zahtjeva za 
međunarodnu zaštitu, što je nešto više nego krajem 2018. 

5.27. Sud je u tematskom izvješću br. 24/2019 o migracijama primijetio da se 
kapacitet za obradu zahtjeva za azil povećao u Grčkoj (uz potporu FAMI-ja, EASO-a i 
UNHCR-a) i Italiji (uz neizravnu potporu EASO-a). Međutim, broj neriješenih predmeta 
u Grčkoj i dalje raste, a Italija nije imala dovoljno kapaciteta za obradu velikog broja 
žalbi27. Sud je preporučio da Komisija i EASO ojačaju upravljanje nacionalnim sustavima 
azila. 

Integracija i zakonite migracije 

5.28. Otprilike 4,6 % stanovništva EU-a čine državljani trećih zemalja koji zakonito 
borave u EU-u iz poslovnih, obrazovnih, obiteljskih ili drugih razloga28. U pet država 
članica smješteno je oko 77 % migrantske populacije29. Države članice imaju primarnu 
odgovornost za integraciju migranata, a EU nastoji izgraditi sveobuhvatnu imigracijsku 
politiku u skladu s kojom se sa osobama sa zakonitim boravkom koje dolaze iz zemalja 
izvan EU-a (poznatima kao „državljani trećih zemalja”) postupa na pošten i 
nediskriminirajući način. Sektorski pristup iz pravnog okvira EU-a, kojim nisu 
obuhvaćeni svi državljani trećih zemalja, u kombinaciji s usporednim nacionalnim 
programima i pitanjima povezanima s nacionalnim programima integracije (kao što je 

                                                      
26 Nacrt općeg proračuna EU-a za financijsku godinu 2021., Radni dokument, dio I., 

programski izvještaji o operativnim rashodima, COM(2020) 300 – lipanj 2020., 
str. 459. – 465. i Godišnje izvješće o radu GU-a za migracije i unutarnje poslove za 2019., 
str. 24. 

27 Tematsko izvješće Suda br. 24/2019 „Azil, premještanje i vraćanje migranata: vrijeme je da 
se poduzmu odlučnije mjere za usklađivanje ciljeva i rezultata”, točka VI. sažetka, 
odlomci 102. – 129, 161. – 193. i 5. preporuka. 

28 Eurostat, „Migrant integration”, izdanje iz 2017., na temelju podataka iz 2014.b, isključujući 
Dansku, Irsku i Nizozemsku. 

29 Sud, informativni dokument br. 4/2018, „Integracija migranata koji dolaze iz zemalja izvan 
EU-a”, odlomak 5. 
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priznavanje diploma koje nisu iz EU-a), znači da državljani trećih zemalja mogu biti u 
nepovoljnom položaju na tržištu rada. To može dovesti do lošijih dugoročnih ishoda 
integracije i ugroziti sposobnost EU-a da privuče visokokvalitetne radnike iz zemalja 
izvan EU-a.3031. 

5.29. Na slici 5.6. prikazan je pregled pokazatelja obuhvaćenih programskim 
izvještajima koji su povezani s integracijom i zakonitim migracijama. 

                                                      
30 Sud, informativni dokument br. 4/2018, „Integracija migranata koji dolaze iz zemalja izvan 

EU-a”, odlomak 20. i odlomci 40 – 42. 

31 Služba Europskog parlamenta za istraživanja, „Europe’s two trillion euro dividend: mapping 
the cost of Non-Europe 2019. – 24.”, politika azila, str. 179. i 182. 
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Slika 5.6. – Pregled pokazatelja povezanih s integracijom i zakonitim 
migracijama 

 
Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 
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FAMI-jem se podupiru integracijske mjere, ali njegov dugoročni učinak tek će se 
vidjeti 

5.30. U godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti i 
programskim izvještajima daje se pozitivna slika o postignućima FAMI-ja, a Komisija 
smatra da je „komponenta integracije istinski uspješna”32. FAMI-jem je pružena 
potpora u okviru integracijskih mjera za gotovo 6 milijuna ljudi. Međutim: 

o o napretku u pogledu dvaju pokazatelja ne može se izvući jasan zaključak 
(sudjelovanje u mjerama prije odlaska i projekti suradnje među državama 
članicama u pogledu integracije državljana trećih zemalja); za dva pokazatelja nije 
ostvaren zadovoljavajući napredak (pokazatelj visoke razine za smanjenje razlika u 
stopama zaposlenosti državljana trećih zemalja i državljana EU-a, na koje FAMI 
nema izravan utjecaj, te projekti za razvoj, praćenje i evaluaciju politika); za dva 
pokazatelja čije su ciljne vrijednosti dosegnute, do toga je došlo u ranijoj fazi 
(vidjeti odlomak 5.15.); 

o uspjeh se ne može razmatrati samo u smislu ostvarenja. Primjerice, pohađanje 
tečajeva jezika i tečajeva za građansku orijentaciju, kao oblik potpore za 
poboljšanje kvalifikacija i zapošljivosti, ne znači nužno bolju integraciju. 
Dugoročniji učinak takvih mjera tek će se vidjeti u ex post evaluaciji koja će biti 
objavljena 2024.; 

o ciljna vrijednost općeg pokazatelja u pogledu razlike od 10 postotnih bodova u 
stopama zaposlenosti državljana trećih zemalja i državljana EU-a vjerojatno neće 
biti dosegnuta do kraja rashodovnog razdoblja, posebno ako se gospodarska 
situacija u EU-u pogorša, kao što se predviđa33. 

FAMI ima ograničen utjecaj na privlačenje visokokvalificiranih radnika 

5.31. Države članice odgovorne su za integraciju državljana trećih zemalja, a EU ih 
podupire financiranjem i poticajima34. Vijeće je 2004. usvojilo 11 zajedničkih osnovnih 
načela politike integracije useljenika, u kojima se integracija definira kao „dinamični, 
dugoročni i kontinuirani dvosmjerni proces uzajamne prilagodbe” koji uključuje 
migrante i društvo zemlje domaćina. Komisija je 2016. donijela akcijski plan za 

                                                      
32 Godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti za 2019., Prilog 1., 

pregled uspješnosti programa u okviru FAMI-ja, str. 155. 

33 Nacrt općeg proračuna EU-a za financijsku godinu 2021., Radni dokument, dio I., 
programski izvještaji o operativnim rashodima, COM(2020) 300 – lipanj 2020., str. 462. 

34 UFEU, članak 79. stavak 4. 
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integraciju migranata, koji je uključivao niz prijedloga namijenjenih državama 
članicama. Odgovor država članica na te prijedloge razlikovao se od države članice do 
države članice35. 

5.32. Pravni okvir EU-a za zakonite migracije utvrđen je u sedam direktiva 
donesenih između 2003. i 2016. koje obuhvaćaju uvjete za prihvat i boravak državljana 
trećih zemalja, jednako postupanje i mobilnost unutar EU-a. Direktivama su 
obuhvaćene različite kategorije državljana trećih zemalja: obiteljski migranti (ponovno 
ujedinjenje obitelji), osobe s dugotrajnim boravkom, studenti i istraživači, 
visokokvalificirani radnici (plava karta), sezonski radnici i osobe premještene unutar 
trgovačkog društva. Jednom direktivom obuhvaćeni su postupovni aspekti prihvata s 
pomoću jedinstvene dozvole. Budući da države članice imaju određene diskrecijske 
ovlasti u pogledu načina na koji te direktive prenose u nacionalno zakonodavstvo, neka 
pravila koja se primjenjuju na migrante nisu jednaka u svim državama članicama EU-
a36. 

5.33. Kako bi se ostvario cilj iz Ugovora koji se odnosi na razvoj zajedničke 
imigracijske politike EU-a37, Komisija je 2019. u svojoj provjeri prikladnosti 
zakonodavstva utvrdila niz ključnih pitanja i napomenula da je „trenutačni okvir za 
zakonite migracije imao ograničen učinak na globalne migracijske izazove s kojima se 
Europa suočava”38. 

5.34. U godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti-u 
i programskim izvještajima ne navode se mjere kojima je cilj privući visokokvalificirane 
radnike u EU s pomoću programa zakonitih migracija, a pokazatelji nisu prikladni za 
izvješćivanje o takvim mjerama39. Problemi se mogu pojaviti i zbog neslaganja između 
Europskog parlamenta i Vijeća kao suzakonodavaca. Primjerice, pregovori o 
predloženoj reformi za nadogradnju viznog informacijskog sustava i povećanje 

                                                      
35 Sud, informativni dokument br. 4/2018, „Integracija migranata koji dolaze iz zemalja izvan 

EU-a”, odlomci 35. – 37. te 40. – 42. 

36 Sud, informativni dokument br. 4/2018, „Integracija migranata koji dolaze iz zemalja izvan 
EU-a”, točka III. sažetka i odlomak 20, bilješke 21. i 22. 

37 UFEU, članak 79. 

38 Vidjeti radni dokument službi Komisije: „Executive summary of the fitness check on EU 
legislation on legal migration”, SWD(2019) 1056 final, odjeljak 3. „Follow up”. 

39 Komisijin prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak 
državljana trećih zemalja radi zapošljavanja visokokvalificiranih radnika, 
COM(2016) 378 final, Obrazloženje 1. Razlozi i ciljevi prijedloga te uvodne izjave 2. – 6. 
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privlačnosti plave karte zaustavljeni su 2019. godine jer se suzakonodavci nisu uspjeli 
dogovoriti o nizu ključnih točaka40. 

Politike vraćanja i nezakonite migracije 

5.35. I nezakoniti migranti i državljani trećih zemalja čiji su zahtjevi za azil odbijeni 
ili koji više nemaju pravo ostati u EU-u moraju se na siguran način vratiti u svoje zemlje 
podrijetla ili tranzita s pomoću sustava dobrovoljnog potpomognutog vraćanja ili 
prisilnog vraćanja (protjerivanja). Prednost se daje dobrovoljnom vraćanju jer su takvi 
slučajevi manje štetni za odnose s trećim zemljama i isplativiji su od prisilnog 
vraćanja41. 

5.36. Na slici 5.7. prikazan je pregled pokazatelja obuhvaćenih programskim 
izvještajima koji su povezani s vraćanjem nezakonitih migranata. 

                                                      
40 Godišnje izvješće o radu GU-a za migracije i unutarnje poslove za 2019., str. 8. i 27. 

41 Godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti za 2019., Prilog 1., 
pregled uspješnosti programa u okviru FAMI-ja, str. 156. 
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Slika 5.7. – Pregled pokazatelja povezanih s vraćanjem nezakonitih 
migranata 

Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 
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Stope vraćanja i dalje su nezadovoljavajuće 

5.37. Potreba za pravednim, održivim i djelotvornim strategijama vraćanja cilj je 
koji ima sve veću važnost za većinu država članica. Djelovanjem FAMI-ja pomoglo se 
državama članicama u razvoju, praćenju i evaluaciji politika vraćanja, osposobljeno je 
više od 25 000 osoba u područjima povezanima s vraćanjem te je 115 000 vraćenika 
primilo potporu za ponovnu integraciju prije i nakon vraćanja. 

5.38. Međutim, u EU-u kao cjelini, stopa vraćanja pojedinaca koji više nemaju 
pravo boravka na području EU-a nezadovoljavajuća je (31,5 %), iako je nešto bolja za 
dobrovoljno vraćanje u odnosu na prisilno vraćanje42. 

5.39. Iz FAMI-ja se sufinanciraju i prisilni i dobrovoljni vraćenici te se prate 
operacije udaljavanja43. Ciljne vrijednosti za broj vraćenika nisu dosegnute, ali ključna 
etapa za 2017. za praćene operacije udaljavanja već je pet puta dosegnuta tijekom te 
godine, a njezina ciljna vrijednost za 2020. nije ambiciozna i nije prilagođena te se 
njome ne uzima u obzir prethodno navedena činjenica (vidjeti odlomak 5.14.). Osim 
toga, razlika između praćenih operacija i vraćenika nije jasno povučena te informacije u 
pokazateljima mogu biti nepouzdane. U konačnici, djelotvorna provedba strategija 
vraćanja uvelike ovisi o političkom kontekstu. 

                                                      
42 Godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti za 2019., Prilog 1., 

pregled uspješnosti programa u okviru FAMI-ja, str. 156. 

43 Člankom 8. stavkom 6. Direktive Vijeća 2008/115/EZ (Direktiva o vraćanju) države članice 
obvezuje se na provedbu sustava praćenja prisilnog vraćanja, pri čemu se u prisilna 
udaljavanja uključuju organizacije/tijela koja su različita i neovisna o tijelima koja provode 
vraćanje. Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) podupire praćenje 
vraćanja raspoređivanjem stručnjaka („nadzornika vraćanja”) koji provode neovisno 
praćenje operacija vraćanja kako bi se zajamčilo poštovanje temeljnih prava. 
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5.40. U Komisijinim izvješćima o uspješnosti utvrđeni su neki uzroci niskih stopa 
vraćanja44. Konkretno, ključni izazovi mogu se riješiti samo ako države članice u 
potpunosti iskoriste sve raspoložive instrumente45, a zemlje podrijetla ili tranzita 
moraju biti spremne prihvatiti vraćenike. Međutim, migracijski sustavi država članica i 
dalje su pod znatnim opterećenjem (vidjeti odlomke 5.26. i 5.27.), a još se čeka da 
suzakonodavci donesu preinaku direktive o vraćanju. 

5.41. Sud je u tematskom izvješću br. 24/2019 o migracijama primijetio da je 
sustav vraćanja bio problematičan u Grčkoj i Italiji, pri čemu je broj vraćenih migranata 
daleko manji od broja odluka o vraćanju. Vraćanje je problematično u EU-u kao cjelini. 
Sud je utvrdio neke razloge zbog kojih je smanjena uspješnost operacija vraćanja, kao 
što su vrijeme potrebno za obradu zahtjeva za azil, nedostatni kapaciteti centara za 
zadržavanje, nezadovoljavajuća suradnja sa zemljama podrijetla migranata ili 
jednostavno bijeg migranata kad se donese odluka da ih se vrati46. Sud je utvrdio i dva 
paralelna programa koja financira EU i kojima se podupire ista vrsta aktivnosti 
vraćanja47. 

Solidarnost i podijeljena odgovornost među državama članicama 

5.42. Na slici 5.8. prikazan je pregled pokazatelja obuhvaćenih programskim 
izvještajima koji su povezani sa solidarnošću i podijeljenom odgovornošću među 
državama članicama. Iako se čini da je ostvaren zadovoljavajući napredak u pogledu 
dosezanja (nižih) izmijenjenih ciljnih vrijednosti za 2020. kad je riječ o transferu osoba 
koje su premještene ili su pod međunarodnom zaštitom među državama članicama, 

                                                      
44 Godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti za 2019., pregled 

uspješnosti programa u okviru FAMI-ja, str. 156.; Nacrt općeg proračuna EU-a za financijsku 
godinu 2021., Radni dokument, dio I., programski izvještaji o operativnim rashodima, 
COM(2020) 300 – lipanj 2020., str. 460. i Godišnje izvješće o radu GU-a za migracije i 
unutarnje poslove za 2019., str. 17. – 19. 

45 Godišnje izvješće o radu GU-a za migracije i unutarnje poslove za 2019., str. 17. 

46 Tematsko izvješće Suda br. 24/2019 „Azil, premještanje i vraćanje migranata: vrijeme je da 
se poduzmu odlučnije mjere za usklađivanje ciljeva i rezultata”, točka VII. sažetka i 
odlomci 130. – 145. 

47 Tematsko izvješće Suda br. 24/2019 „Azil, premještanje i vraćanje migranata: vrijeme je da 
se poduzmu odlučnije mjere za usklađivanje ciljeva i rezultata”, odlomci 94. – 101 te 
odlomak 160. 
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isto se ne može reći i za projekte suradnje za jačanje solidarnosti i dijeljenje 
odgovornosti. 

Slika 5.8. – Pregled pokazatelja povezanih sa solidarnošću i podijeljenom 
odgovornošću 

 
Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 
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FAMI-jem je potaknuta solidarnost, ali manje je bio uspješan u pogledu dijeljenja 
odgovornosti među državama članicama 

5.43. Tijekom migracijske krize 2015. iz FAMI-ja su mobilizirana financijska sredstva 
za pomoć za hitne slučajeve (EMAS), uz resurse agencija EU-a (EASO, Frontex i Europol) 
i država članica4849, kako bi se pomoglo najizloženijim državama članicama u 
suočavanju s velikim priljevom tražitelja azila u kratkom vremenskom razdoblju 
(okvir 5.1.). Programi hitnog premještanja bili su novina u europskoj migracijskoj 
politici50. Njihova je svrha bila transferirati podnositelje zahtjeva za azil iz najizloženijih 
zemalja u druge manje izložene države članice51. Međutim, postoje dokazi da su neke 
države članice preuzele nedovoljan udio odgovornosti u okviru tih inicijativa koje se 
podupiru iz FAMI-ja, što je narušilo njihovu djelotvornost: 

o Žarišne točke ovisile su o raspoređivanju stručnjaka iz drugih država članica. 
Raspoređivanje tih nacionalnih stručnjaka često je kratkotrajno, što je otvorilo 
pitanja učinkovitosti52. 

                                                      
48 Tematsko izvješće Suda br. 24/2019 „Azil, premještanje i vraćanje migranata: vrijeme je da 

se poduzmu odlučnije mjere za usklađivanje ciljeva i rezultata”, odlomci 28. – 30. 

49 Radni dokument službi Komisije: „Interim evaluation of the Asylum, Migration and 
Integration Fund”, SWD(2018) 339 final, odjeljak 3.2.2., sažetak, str. 42., odjeljci 5.1.4. i 
5.1.5., u kojima je utvrđeno da je EMAS imao ulogu u jačanju solidarnosti i dijeljenju 
odgovornosti. 

50 Tematsko izvješće Suda br. 24/2019 „Azil, premještanje i vraćanje migranata: vrijeme je da 
se poduzmu odlučnije mjere za usklađivanje ciljeva i rezultata”, odlomci 35. – 53. 

51 U skladu s Dablinskom uredbom III. (Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i 
Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice 
odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država 
članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva) prva država članica u 
kojoj je podnesen zahtjev za azil odgovorna je za obradu tog zahtjeva. 

52 Tematsko izvješće Suda br. 6/2017, „Odgovor EU-a na izbjegličku krizu: pristup na temelju 
‘žarišnih točaka’”, točka V. sažetka i odlomak 49. 
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o Od 160 000 osoba za koje se očekuje da će biti premještene u skladu s dvjema 
odlukama Vijeća iz rujna 2015.53, u države članice i zemlje pridružene Schengenu 
premješteno je njih tek nešto više od 34 700. Riječ je o 96 % zahtjeva, uzimajući u 
obzir kriterije prihvatljivosti predviđene odlukama Vijeća54. 

o Sud je u tematskom izvješću br. 24/2019 o migracijama primijetio da broj 
premještenih osoba nije bio dovoljan za djelotvorno ublažavanje pritiska na grčke 
i talijanske sustave azila te da je vrlo mali udio migranata koji potencijalno 
ispunjavaju uvjete premješten, i to uglavnom zbog malog broja registriranih 
kandidata55. 

o Rok za provedbu tih privremenih programa premještanja istekao je u rujnu 2017. 
Prema stanju iz lipnja 2020. nije postignut konsenzus o prijedlogu Komisije za 
reformu Dablinskog sustava kojim se predviđa raspodjela podnositelja zahtjeva 
među državama članicama. Međutim, zbog izostanka službenog mehanizma 
premještanja na razini EU-a, Komisija koordinira sustav dobrovoljnog 
premještanja na ad hoc osnovi, uglavnom za migrante koji se iskrcavaju u Italiji, 
Malti i Grčkoj56. 

5.44. Nalazi iz evaluacije u sredini programskog razdoblja upućuju na to da je, 
unatoč dostupnim financijskim sredstvima u okviru FAMI-ja, ostvaren ograničen 
napredak kad je riječ o transferu korisnika međunarodne zaštite iz jedne države članice 
u drugu s pomoću bilo kojeg od instrumenata FAMI-ja57. Nadalje, zabilježen je 
ograničen napredak kad je riječ o projektima suradnje s drugim državama članicama u 
pogledu integracije državljana trećih zemalja, suradnje sa zemljama izvan EU-a u 
pogledu pomoći prije i nakon vraćanja te solidarnosti i dijeljenja odgovornosti u 
područjima koja nisu obuhvaćena prethodno navedenim hitnim programima58.  

                                                      
53 Odluka Vijeća (EU) 2015/1523 of 14. rujna 2015. i Odluka Vijeća (EU) 2015/1601 od 

22. rujna 2015. 

54 Godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti za 2019., Prilog 1., 
pregled uspješnosti programa u okviru FAMI-ja, str. 156. 

55 Tematsko izvješće Suda br. 24/2019 „Azil, premještanje i vraćanje migranata: vrijeme je da 
se poduzmu odlučnije mjere za usklađivanje ciljeva i rezultata”, odlomci 35. – 47. 

56 Tematsko izvješće Suda br. 24/2019 „Azil, premještanje i vraćanje migranata: vrijeme je da 
se poduzmu odlučnije mjere za usklađivanje ciljeva i rezultata”, odlomci 48. – 53. 

57 Evaluacija FAMI-ja u sredini programskog razdoblja, završno izvješće, točka 5.1.4.1., str. 86. i 
točka 5.1.4.2., str. 88. 

58 Evaluacija FAMI-ja u sredini programskog razdoblja, završno izvješće, zaključak 4., točka 4., 
str. 206. 
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Zaključci 
5.45. FAMI-jem se pruža znatna potpora kako bi se državama članicama pomoglo u 
suočavanju s troškovima i izazovima kad je riječ o djelovanju u području azila i 
migracija, kao što su programi premještanja i preseljenja, programi potpore 
migrantima i financijska sredstva za izgradnju i unaprjeđenje smještaja. Ta se potpora 
pruža u osjetljivom političkom kontekstu obilježenom različitim stajalištima među 
državama članicama. 

5.46. Informacije o pokazateljima uspješnosti koje Komisija navodi u godišnjem 
izvješću o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti i programskim 
izvještajima odnose se na uspješnost uglavnom na razini aktivnosti država članica. 
Međutim, pouzdanost i dosljednost informacija o povezanim pokazateljima koje su 
dostavile države članice još nisu u dovoljnoj mjeri provjerene (vidjeti odlomak 5.16.). 
Informacije o financiranju u okviru EMAS-a (30 % sredstava FAMI-ja) nisu obuhvaćene 
pokazateljima uspješnosti (vidjeti odlomak 5.18.). 

5.47. Iako se u godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj 
uspješnosti za 2019. pružaju informacije o širem kontekstu, u njemu se ne navodi 
ostvaruje li FAMI zadovoljavajući napredak u ispunjenju svojeg općeg cilja. Dostupne 
informacije upućuju na važnost potrošnje i na dodanu vrijednost EU-a, ali utvrđeni 
pokazatelji ne pružaju dokaze o ekonomičnosti i učinkovitosti (vidjeti odlomak 5.19.). 
Činjenica da se dvjema trećinama pokazatelja mjere aktivnosti i ostvarenja može 
dovesti do pretjerano pozitivnog pogleda na postignuća. Za deset pokazatelja od 
njih 24 ostvaren je zadovoljavajući napredak u dosezanju njihovih ciljnih vrijednosti 
za 2020, a o napretku u pogledu drugih četiriju pokazatelja ne može se izvući jasan 
zaključak (slika 5.4.). FAMI pokazuje najveću uspješnost u jačanju CEAS-a, dok je 
najmanje uspješan u vraćanju nezakonitih migranata. 

5.48. Iako je iz FAMI-ja potporu za azil dobilo više od 2 milijuna osoba (vidjeti 
odlomak 5.23.), CEAS se tek treba ostvariti. Primjerice, postoje znatne razlike među 
državama članicama u pogledu prihvaćanja podnositelja zahtjeva za azil iz iste zemlje 
(vidjeti odlomak 5.25.), a postoje i stalni zaostatci u obradi zahtjeva, čak i uz pomoć iz 
FAMI-ja namijenjenu povećanju kapaciteta država članica (vidjeti odlomke 
5.26. i 5.27.). FAMI-jem je potaknuto preseljenje izbjeglica, ali je stopa preseljenja i 
dalje ispod ciljne vrijednosti (vidjeti odlomak 5.24.). 
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5.49. Iako pokazatelji ostvarenja za aktivnosti povezane s integracijom i zakonitim 
migracijama prikazuju postignuća FAMI-ja u pozitivnom svjetlu, s više od šest milijuna 
osoba koje su imale koristi od integracijskih mjera, njihov dugoročni učinak još ne 
može biti poznat jer i dalje postoje znatne razlike u izgledima za zapošljavanje 
migranata u usporedbi s državljanima EU-a (vidjeti odlomak 5.30.). FAMI ima ograničen 
utjecaj na cilj poticanja zakonitih migracija visokokvalificiranih radnika u EU (vidjeti 
odlomke 5.31. – 5.34.). 

5.50. Sredstvima iz FAMI-ja državama članicama pruža se pomoć u vraćanju 
pojedinaca koji više nemaju pravo boravka u EU-u, ali stope vraćanja uglavnom su 
nezadovoljavajuće (vidjeti odlomke 5.37. – 5.41.). Samo 31,5 % odluka donesenih u EU-
u o vraćanju nezakonitih migranata u njihovu zemlju podrijetla u stvarnosti je dovelo 
do vraćanja (vidjeti odlomak 5.38). Za dobrovoljna vraćanja financirana iz FAMI-ja 
dosegnuto je 50 %, a za prisilna udaljavanja financirana iz FAMI-ja 39 % ciljne 
vrijednosti (slika 5.7.). Ciljne vrijednosti iz prijašnjih obveznih programa premještanja 
usmjerenih na dijeljenje odgovornosti među državama članicama također nisu bile 
dosegnute (vidjeti odlomak 5.43.). 
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Prilozi 

Prilog 5.1. – Ciljevi programa FAMI 
OPĆI CILJEVI 

BROJ CILJA CJELOVITI TEKST CILJA 
KRATKI NAZIV 
CILJA ZA POTREBE 
OVOG POGLAVLJA 

DIO UZORKA 
SUDA? 

Opći cilj br. 1 

Opći je cilj Fonda doprinijeti učinkovitom 
upravljanju migracijskim tokovima te 
provedbi, jačanju i razvoju zajedničke 
politike o azilu, supsidijarnoj zaštiti i 
privremenoj zaštiti te zajedničkoj 
imigracijskoj politici, istodobno poštujući 
prava i načela zapisana u Povelji 
Europske unije o temeljnim pravima. 

— DA 

POSEBNI CILJEVI 

BROJ CILJA CJELOVITI TEKST CILJA 
KRATKI NAZIV 
CILJA ZA POTREBE 
OVOG POGLAVLJA 

DIO UZORKA 
SUDA? 

Posebni cilj 
br. 1 

Jačanje i razvoj svih aspekata 
Zajedničkog europskog sustava azila, 
uključujući njegove vanjske dimenzije. 

Zajednički europski 
sustav azila DA 

Posebni cilj 
br. 2 

Podupiranje zakonitih migracija u države 
članice u skladu s njihovim gospodarskim 
i socijalnim potrebama, poput potreba 
tržišta rada, uz zaštitu integriteta 
imigracijskih sustava država članica i 
promicanje djelotvorne integracije 
državljana trećih zemalja. 

Integracija i 
zakonite migracije DA 

Posebni cilj 
br. 3 

Jačanje pravednih i djelotvornih 
strategija povratka u državama 
članicama koje doprinose suzbijanju 
nezakonitog useljavanja, s naglaskom na 
održivost povratka i djelotvorni ponovni 
primitak u zemlje porijekla i tranzita. 

Politike vraćanja i 
nezakonite 
migracije 

DA 

Posebni cilj 
br. 4 

Jačanje solidarnosti i dijeljenja 
odgovornosti između država članica, 
posebno u odnosu na one koje su najviše 
pogođene tokovima migracija i azilanata, 
uključujući putem praktične suradnje. 

Solidarnost i 
podijeljena 
odgovornost među 
državama 
članicama 

DA 

Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 
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Poglavlje 6. 

Globalna Europa 
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Sadržaj
Odlomak 

Uvod 6.1. – 6.2.

Opseg i pristup 6.3. – 6.6.

Instrument za razvojnu suradnju 6.7. – 6.27.

Svrha i funkcioniranje Instrumenta za razvojnu suradnju 6.7. – 6.8. 

Objavljene informacije o uspješnosti 6.9. – 6.10. 

Procjena uspješnosti Instrumenta za razvojnu suradnju na 
temelju objavljenih informacija o uspješnosti 6.11. – 6.27. 
Opće primjedbe 6.11. – 6.20. 

Pokazateljima instrumenta za razvojnu suradnju uglavnom se pružaju 
kontekstualne informacije 6.12. 

Manje konvencionalni alati doprinose ostvarenju ciljeva Instrumenta za 
razvojnu suradnju 6.13. 

Neusklađenost među različitim akterima u području razvoja može 
ugroziti napredak 6.14. – 6.16. 

Dostupni su drugi pokazatelji, ali ne upotrebljavaju se za mjerenje 
uspješnosti Instrumenta za razvojnu suradnju 6.17. 

Nepoznanice 6.18. – 6.20. 

Podupiranje održivog razvoja 6.21. – 6.24. 

Pokazatelji upućuju na pozitivan trend, iako se količina obuhvaćenih 
podataka smanjila 6.22. 

Zabilježen je uspjeh u uključivanju klimatskih promjena u relevantne 
politike i promicanju zelenog gospodarstva, ali u drugim područjima  
nije obavljena dostatna procjena 6.23. – 6.24. 

Učvršćivanje i podupiranje demokracije 6.25. – 6.27. 

Rezultati u području demokracije i ljudskih prava i dalje su fragmentirani 6.26. 

I dalje se radi na uključivanju ljudskih prava u relevantne politike 6.27. 
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Europski instrument za susjedstvo 6.28. – 6.56. 
Svrha i funkcioniranje Europskog instrumenta za susjedstvo 6.28. – 6.30. 

Objavljene informacije o uspješnosti 6.31. – 6.32. 

Procjena uspješnosti Europskog instrumenta za susjedstvo na 
temelju objavljenih informacija o uspješnosti 6.33. – 6.56. 
Opće primjedbe 6.33. – 6.44. 

Nije moguće jasno utvrditi razinu uspješnosti za odabrane posebne ciljeve, 
što znači da nije moguće iznijeti pouzdanu procjenu cjelokupne uspješnosti  

6.34. Europskog instrumenta za susjedstvo 

Odnosi EU-a općenito su ojačani, ali i dalje postoje nedostatci u načinu  
na koji je potpora osmišljena 6.35. – 6.39. 

GU NEAR potvrđuje potrebu za poboljšanjem praćenja Europskog 
instrumenta za susjedstvo 6.40. 

Nepoznanice 6.41. – 6.44. 

Uspostava istinske i održive demokracije 6.45. – 6.49. 

Nije ostvaren jasan napredak u izgradnji istinske i održive demokracije 6.46. – 6.49. 

Pružanje podrške održivom razvoju 6.50. – 6.53. 

Pozitivan trend u ljudskom i poslovnom razvoju 6.51. – 6.53. 

Promicanje dobrosusjedskih odnosa 6.54. – 6.56. 

Ostvaren je određeni napredak u pogledu političke stabilnosti,  
6.55. – 6.56. 

6.57.

6.58. – 6.62.

posebno u području reforme sigurnosnog sektora 

Rezultati ispitivanja uspješnosti transakcija 

Zaključci 

Prilozi 
Prilog 6.1. – Ciljevi Instrumenta za razvojnu suradnju i 
Europskog instrumenta za susjedstvo 

196



 

 

Uvod 
6.1. Naslovom 4. višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) „Globalna Europa” 
obuhvaćeni su rashodi za cjelokupno vanjsko djelovanje koje se financira iz općeg 
proračuna EU-a. Te se politike provode sa sljedećim ciljevima: 

— promicanje vrijednosti EU-a u inozemstvu kao što su demokracija, vladavina prava 
te poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda; 

— rad na rješavanju najvažnijih globalnih problema, kao što su klimatske promjene i 
gubitak biološke raznolikosti; 

— povećanje učinka razvojne suradnje EU-a, čiji je cilj doprinijeti iskorjenjivanju 
siromaštva, podupiranju održivog razvoja i promicanju blagostanja; 

— promicanje stabilnosti i sigurnosti u zemljama kandidatkinjama i susjednim 
zemljama; 

— jačanje europske solidarnosti nakon prirodnih nepogoda ili katastrofa izazvanih 
ljudskim djelovanjem; 

— unaprjeđivanje postupaka sprječavanja kriznih situacija i rješavanja sukoba, 
očuvanje mira, jačanje međunarodne sigurnosti i promicanje međunarodne 
suradnje; 

— promicanje interesa EU-a i zajedničkih interesa u inozemstvu. 

6.2. Ukupni planirani rashodi u okviru tog naslova za razdoblje 2014. – 2020. iznose 
66 milijardi eura, od čega je do kraja 2019. isplaćen iznos od 34,2 milijarde eura (vidjeti 
sliku 6.1.). 
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Naslov 6.1. VFO-a – „Globalna Europa”: udio plaćanja za tekuće preuzete 
obveze u sklopu VFO-a u razdoblju 2014. – 2019. u svim naslovima te 
detaljan prikaz 

 
Izvor: Sud, na temelju podataka Komisije. 

Ostale mjere i programi 
9,4 (27,4 %)

Humanitarna pomoć 
4,0 (11,7 %)

Instrument pretpristupne 
pomoći (IPA) 
5,5 (16,1 %)

Europski instrument za 
susjedstvo (ENI) 
7,2 (21,1 %)

Instrument za razvojnu 
suradnju (IRS) 
8,1 (23,7 %)






„Globalna Europa” 
34,2 

(5,4 %)

(u milijardama eura)

635,9
milijardi 

eura
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Opseg i pristup 
6.3. U Dodatku je opisana metodologija za pripremu ovog poglavlja. 

6.4. Od 15 programa/instrumenata u okviru naslova „Globalna Europa” Sud je 
odabrao njih dva: Instrument za razvojnu suradnju (IRS) i Europski instrument za 
susjedstvo (ENI), iz kojih je zajedno izvršeno 44,8 % plaćanja u okviru tog naslova VFO-a 
u razdoblju 2014. – 2019. 

6.5. U Prilogu 6.1. navedeni su svi ciljevi Instrumenta za razvojnu suradnju i 
Europskog instrumenta za susjedstvo te su istaknuti oni koje je Sud odabrao za analizu. 
Cjelokupno gledajući, Sud je obuhvatio sve ciljeve Instrumenta za razvojnu suradnju i 
odabrao četiri cilja Europskog instrumenta za susjedstvo od njih sedam, zajedno sa 
svim pripadajućim pokazateljima. 

6.6. Ovo se poglavlje u prvom redu temelji na pregledu Komisijinih informacija, 
kojima su – ako su dostupni – priloženi nalazi iz revizijskih izvješća i pregleda Suda. U 
cijelom tekstu upućuje se na izvore kojima se Sud služio. 
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Instrument za razvojnu suradnju 

Svrha i funkcioniranje Instrumenta za razvojnu suradnju 

6.7. Instrument za razvojnu suradnju (DCI) glavni je izvor financijskih sredstava EU-a 
za zemlje u razvoju i njime upravlja Glavna uprava Komisije za međunarodnu suradnju i 
razvoj (GU DEVCO) (pregled Instrumenta za razvojnu suradnju i opis njegova konteksta 
izneseni su na slici 6.2.). Njegov je opći cilj iskorijeniti siromaštvo te je podijeljen na dva 
posebna cilja: „podupiranje održivog razvoja” i „učvršćivanje i podupiranje 
demokracije”1. Kako bi se njegovi ciljevi ostvarili, iz Instrumenta za razvojnu suradnju 
osiguravaju se financijska sredstva za: 

(1) geografske programe kojima je obuhvaćen niz zemalja u razvoju (otprilike 60 % 
proračuna Instrumenta za razvojnu suradnju); 

(2) tematske programe (otprilike 36 % proračuna); 

(3) Panafrički program kojim se podupire Strateško partnerstvo Afrike i EU-a (otprilike 
4 % proračuna). 

6.8. Proračun Instrumenta za razvojnu suradnju za VFO za razdoblje 2014. – 2020. 
iznosi otprilike 20 milijardi eura. Cjelokupno gledajući, Komisija je do kraja 2019. 
preuzela obveze za 84 % tih dodijeljenih sredstava i potrošila 40 % tih sredstava2. 

                                                      
1 Puni nazivi ciljeva dostupni su u Prilogu 6.1. 

2 Vidjeti pregled uspješnosti programa u godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-a i 
njegovoj uspješnosti za 2019., Prilog I., str. 187. 
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Slika 6.2. – Pregled Instrumenta za razvojnu suradnju 

 
Izvor: Sud, na temelju Uredbe br. 233/2014 o Instrumentu za razvojnu suradnju, programskih izvještaja 
Komisije, godišnjeg izvješća o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti, pregleda uspješnosti 
programa za Instrument za razvojnu suradnju, godišnjih izvješća o radu i evaluacije Instrumenta za 
razvojnu suradnju (SWD (2017) 600 final).  

Potrebe

Globalno blagostanje

Poboljšano ekonomsko 
stanje

Demokracija, ljudska 
prava i temeljne slobode

Vladavina prava

Očekivani ishod

Učinci
Globalno smanjenje 
siromaštva i, u konačnici, 
njegovo iskorjenjivanje

Rezultati
Jačanje uključivog, 
participativnog i održivog 
rasta u zemljama 
obuhvaćenima 
Instrumentom za razvojnu 
suradnju

Poboljšanja u području 
ljudskih prava, 
demokracije, dobrog 
upravljanja i sigurnosti

Pružanje boljih odgovora na 
globalne izazove

Jačanje regionalnih i 
globalnih mreža
organizacija civilnog društva

Usvajanje europskih 
vrijednosti i jačanje 
europskih interesa

Ciljevi
Za Instrument za razvojnu 
suradnju utvrđen je jedan 
opći cilj i dva posebna 
cilja (koji su svi odabrani 
za analizu)

Opći cilj: iskorjenjivanje 
siromaštva
Posebni cilj br. 1: 
podupiranje održivoga 
gospodarskog i socijalnog 
razvoja, te okolišnog 
razvoja
Posebni cilj br. 2: 
učvršćivanje i podupiranje 
demokracije, vladavine 
prava, dobrog 
upravljanja, ljudskih prava 
i relevantnih načela 
međunarodnog prava
Vidjeti Prilog 6.1.

Procesi

Način upravljanja
Mješoviti način upravljanja: 
uglavnom neizravno i izravno

Akteri
ESVD, delegacije EU-a, nekoliko 
glavnih uprava Komisije, Europski 
parlament, tijela partnerskih 
zemalja, međunarodne organizacije 
i financijske institucije, civilno 
društvo, privatni sektor, Frontex, 
agencije država članica

Aktivnosti
Uporabom financijskih sredstava 
EU-a: proračunska potpora, 
bespovratna sredstva, tehnička 
pomoć, nabava usluga i radova
Provedbom nefinancijskih mjera: 
partnerstva, politički sporazumi na 
visokoj razini

Uloženi resursi

2014. – 2020.: 
20,0 milijardi eura 
Za razdoblje 2014. –
2019.: obveze su 
preuzete za 84 % 
sredstava i isplaćeno je 
40 % sredstava

Osoblje iz Komisije, 
Europske službe za 
vanjsko djelovanje (ESVD) 
i delegacija EU-a

Kontekst i vanjski čimbenici

Kontekst na razini EU-a i država 
članica
Ugovori EU-a, Globalna strategija 
EU-a, zajednička provedbena 
pravila, Europski konsenzus o 
razvoju, usklađenost politika radi 
razvoja, drugi programi potrošnje 
EU-a
Politički prioriteti država članica u 
pogledu vanjskog djelovanja i 
financijska sredstva država članica 
za službenu razvojnu pomoć

Vanjski čimbenici
Program održivog razvoja do 2030. 
(ciljevi održivog razvoja), Pariški 
sporazum
Klimatske promjene, prirodne 
katastrofe i katastrofe izazvane 
ljudskim djelovanjem, sukobi, 
političko stanje u partnerskim 
zemljama 
Drugi prioriteti i mjere donatora

Očekivana ostvarenja

Provedba projekata u 
području smanjenja 
siromaštva i održivog 
razvoja

Provedba projekata u 
području vladavine prava, 
demokracije i dobrog 
upravljanja

Pružanje potpore zemljama

Potrošnja određenog 
postotka sredstava
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Objavljene informacije o uspješnosti 

6.9. Uz svoja uobičajena izvješća na visokoj razini o uspješnosti (godišnje izvješće o 
upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti, programski izvještaji i godišnja 
izvješća o radu)3, Komisija objavljuje i godišnje izvješće o provedbi instrumenata EU-a 
za financiranje vanjskog djelovanja. U tom se izvješću iznose informacije o ispunjavanju 
obveza koje je EU preuzeo na globalnoj razini koje se, među ostalim, temelje na 
pokazateljima iz Okvira EU-a za rezultate međunarodne suradnje i razvoja4. 

6.10. Komisija je u nizu evaluacija iznijela informacije o uspješnosti Instrumenta za 
razvojnu suradnju. Na slici 6.3. prikazane su odabrane evaluacije koje je Sud pregledao. 

                                                      
3 Vidjeti odlomak 1.3. 

4 Za potrebe ovog poglavlja i ovog izvješća u cjelini Sud upotrebljava sljedeće izraze: 
pokazatelji uloženih resursa, ostvarenja, rezultata i učinka. Pojam „rezultati” odgovara 
pojmu „ishod” (engl. outcome) u službenom pojmovniku razvojne pomoći („OECD DAC 
Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management”). 
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Slika 6.3. – Vrijeme obavljanja glavnih evaluacija Instrumenta za 
razvojnu suradnju i razdoblja koja su njima obuhvaćena 

 
Izvor: Sud, na temelju evaluacija i radnih dokumenata službi Komisije (SWD) koje je objavila Komisija. 

  

VFO 
2021. – 2027.

VFO 
2014. – 2020.

VFO 
2007. – 2013.

Preispitivanje IRS-a u sredini programskog 
razdoblja

Obuhvaćeno razdoblje Objava

SWD – Preispitivanje IRS-a u sredini 
programskog razdoblja

2015. 2017. 2019.2012.2008. 2010. 2026.2022. 2024.

Održiva potrošnja i proizvodnja

Usklađenost politika radi razvoja 

SWD – Usklađenost politika radi razvoja 

Mjanmar 

SWD – Pregled potrošnje sredstava
SWD – Analiza učinka za 

instrument NDICI

Ex post evaluacija IRS-a
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Procjena uspješnosti Instrumenta za razvojnu suradnju na 
temelju objavljenih informacija o uspješnosti 

Opće primjedbe 

6.11. Slika 6.4. sadržava pregled svih pokazatelja Instrumenta za razvojnu suradnju 
koji su uključeni u relevantni programski izvještaj. Na slici 6.5. prikazani su pokazatelji 
povezani s općim ciljem. Detaljniji pregledi po posebnim ciljevima prikazani su na 
slici 6.6. i slici 6.7. U odlomku 1.24. Sud preispituje određena opća ograničenja5 koja se 
primjenjuju pri tumačenju tih pokazatelja. Konkretno, procjena Suda o tome je li u 
pogledu određenog pokazatelja ostvaren „zadovoljavajući napredak” odnosi se na 
vjerojatnost dosezanja ciljne vrijednosti za taj pokazatelj. U toj se procjeni ne uzima u 
obzir je li i koliko je određeni pokazatelj povezan s aktivnostima i ciljevima Instrumenta 
za razvojnu suradnju, kao ni je li ciljna vrijednost koja je postavljena za taj pokazatelj 
dovoljno ambiciozna. Stoga je to tek prvi korak u analizi uspješnosti Instrumenta za 
razvojnu suradnju. K tome, Sud nije obavio reviziju pouzdanosti povezanih podataka, 
ali o njima ima riječi u poglavlju 1. (vidjeti odlomke 1.13. – 1.23.). 

                                                      
5 Vidjeti i odlomke 3.21. – 3.35. godišnjeg izvješća Suda za 2018. 

204



Slika 6.4. – Pregled svih pokazatelja Instrumenta za razvojnu suradnju u 
programskim izvještajima 

Napomena: analiza koju je proveo Sud temelji se na podatcima Komisije koje Sud nije obuhvatio 
revizijom. 
Prikazani podatci o tome je li u pogledu određenog pokazatelja ostvaren zadovoljavajući napredak 
temelje se na vjerojatnosti dosezanja ciljne vrijednosti određenog pokazatelja koju je procijenio Sud. 
Međutim, moguće je da mjere koje se provode u okviru određenog programa ne utječu na određeni 
pokazatelj ili da taj pokazatelj nije relevantan za cilj povezanog programa, kao i da ambicioznost njegove 
ciljne vrijednosti nije na odgovarajućoj razini. Stoga činjenica da je ostvaren zadovoljavajući napredak u 
dosezanju ciljne vrijednosti za određeni pokazatelj ne znači nužno da je ostvaren zadovoljavajući 
napredak u postizanju ciljeva povezanog programa. Vidjeti i Dodatak (točka 18.). 

Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 

Prema podatcima Komisije,
je li ostvaren zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljnih 
vrijednosti pokazatelja Instrumenta za razvojnu suradnju?

Uloženi 
resursi i 

ostvarenja Rezultati Učinak

Pokazatelji ishoda programa

Opći cilj

Posebni cilj br. 1
„Podupiranje održivog razvoja”

Posebni cilj br. 2
„Učvršćivanje i podupiranje 

demokracije”

Pokazatelji s kvantificiranim ciljnim vrijednostima

Pokazatelji bez kvantificiranih ciljnih vrijednosti

NEZADOVOLJAVAJUĆI 
NAPREDAK

ZADOVOLJAVAJUĆI 
NAPREDAK NEJASAN NAPREDAK

Je li ostvaren zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljnih 
vrijednosti pokazatelja?
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Slika 6.5. – Pregled pokazatelja povezanih s 1. općim ciljem 

Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 

Pokazateljima instrumenta za razvojnu suradnju uglavnom se pružaju kontekstualne 
informacije 

6.12. Pokazatelji Instrumenta za razvojnu suradnju uglavnom su pokazatelji učinka,
koji po svojoj prirodi daju predodžbu konteksta u kojem se Instrument za razvojnu 
suradnju upotrebljava, a ne procjenu njegove uspješnosti. Za Instrument za razvojnu 
suradnju nije utvrđen nijedan pokazatelj rezultata i utvrđen je samo jedan pokazatelj 
ostvarenja. Iako izvješća koja je Sud pregledao sadržavaju kvalitativne informacije, 
zbog nedostatka konkretnih kvantitativnih podataka o uspješnosti bilo je teško jasno 
razumjeti koliko su različiti aspekti programa bili uspješni. Jedan primjer toga odnosi se 
na opći cilj Instrumenta za razvojnu suradnju, tj. iskorjenjivanje siromaštva, i na 
pripadajući pokazatelj „Udio stanovništva koje živi ispod međunarodne granice 
siromaštva”. Napredak u tom pogledu ne može se pripisati isključivo djelovanju EU-a. 

da

ne

nije jasno

Uloženi resursi 
i ostvarenja Rezultati Učinak

povezano s 
općim 
ciljem

Pokazatelji povezani s općim ciljem Instrumenta za razvojnu suradnju

ključna etapa
100 % (2020.)

ključna etapa
100 % (2020.)

1990.

1990.

2030.

2030.

82 % (2019.)

81 % (2019.)

Pokazatelj Napredak u dostizanju ciljne vrijednosti
Je li ostvaren 

zadovoljavajući 
napredak?

Vrsta


ne


ne

Cilj održivog razvoja br. 1.1.1. – 
Udio stanovništva koje živi ispod 
međunarodne granice siromaštva, 
uključujući najmanje razvijene 
zemlje koje su prešle u višu 
kategoriju razine dohotka

učinak

Cilj održivog razvoja br. 1.1.1. – 
Udio stanovništva koje živi ispod 
međunarodne granice siromaštva, 
ne uključujući najmanje razvijene 
zemlje koje su prešle u višu 
kategoriju razine dohotka

učinak

Prema podatcima Komisije,
je li ostvaren zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljnih vrijednosti 
pokazatelja?
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Manje konvencionalni alati doprinose ostvarenju ciljeva Instrumenta za razvojnu 
suradnju 

6.13. Počeli su se upotrebljavati i drugi oblici financiranja kojima se doprinosi
ostvarenju ciljeva Instrumenta za razvojnu suradnju, kao što su „mješovito 
financiranje” (kombiniranje bespovratnih sredstava EU-a s javnim i privatnim 
ulaganjima) s pomoću instrumenata za regionalno ulaganje u Latinskoj Americi i 
uzajamnih fondova EU-a u Africi. Sud je u svojim revizijskim izvješćima utvrdio da su se 
projektima iz njegova uzorka koji su financirani iz uzajamnih fondova EU-a počela 
postizati ostvarenja i da su ti fondovi doprinijeli ubrzanju provedbe projekata. Iako je u 
izvješćima Suda utvrđeno da postoji niz problema u pogledu uzajamnih fondova EU-a 
(ograničeno financiranje iz udruženih sredstava te nedostatci u načinu na koji su oni 
osmišljeni i na koji se njima upravlja te u njihovu praćenju), oni su se istodobno 
pokazali fleksibilnim instrumentom za poduzimanje mjera u kriznim situacijama6. 
Jedno je od načela uporabe uzajamnih fondova EU-a privući dodatna financijska 
sredstva kako bi se potpora EU-a povećala i time postigli veći rezultati. Međutim, 
uzajamni fondovi EU-a dosad su privukli mali broj dodatnih donatora7 i malu količinu 
dodatnih sredstava8. 

Neusklađenost među različitim akterima u području razvoja može ugroziti napredak 

6.14. U evaluaciji Instrumenta za razvojnu suradnju u sredini programskog
razdoblja utvrđeno je da postoji neusklađenost među različitim akterima u području 
razvoja. Nekoliko država članica EU-a zastupljeno je u partnerskim zemljama u kojima 
se upotrebljava Instrument za razvojnu suradnju. Pri upotrebi Instrumenta za razvojnu 
suradnju prednost se daje primjeni zajedničke strategije partnerske zemlje i EU-a kako 
bi se povećala njihova usklađenost i komplementarnost. Međutim, iako je ostvaren 
određeni napredak, i dalje postoji otpor prema zajedničkoj izradi programa. U nekim 
se slučajevima vlade partnerskih zemalja pribojavaju da bi zajednička izrada programa 
mogla dovesti do smanjenja ukupne razine potpore. Neke države članice smatraju da bi 
se zajedničkom izradom programa mogla umanjiti njihova vidljivost i da njihovi 

6 Vidjeti tematsko izvješće br. 11/2017 „Uzajamni fond EU-a Bêkou za Srednjoafričku 
Republiku”, odlomci 62. – 65. i tematsko izvješće br. 32/2018 „Krizni uzajamni fond 
Europske unije za Afriku: fleksibilan instrument, ali nije dovoljno usmjeren”, 
odlomci 39. – 44. 

7 Vidjeti tematsko izvješće br. 11/2017 „Uzajamni fond EU-a Bêkou za Srednjoafričku 
Republiku”, odlomci 55. – 61. 

8 Vidjeti tematsko izvješće br. 32/2018 „Krizni uzajamni fond Europske unije za Afriku: 
fleksibilan instrument, ali nije dovoljno usmjeren”, odlomci 6. – 9. 
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nacionalni interesi i prioriteti neće doći do punog izražaja. Takvim se otporom stvara 
rizik od preklapanja aktivnosti9. 

6.15. EU i njegove države članice obvezali su se primjenjivati praksu „usklađenosti
politika radi razvoja”, čime se neusklađenost svodi na najmanju moguću razinu i stvara 
sinergija među različitim politikama EU-a kako bi razvojna suradnja bila djelotvornija. 
Međutim, u jednoj vanjskoj evaluaciji prakse usklađenosti politika radi razvoja koju EU 
primjenjuje zaključeno je da se u unutarnjim politikama EU-a ne uzima dovoljno u obzir 
njihov mogući učinak na zemlje u razvoju. Nadalje, pristup EU-a u pogledu usklađenosti 
politika radi razvoja i dalje se primjenjivao na različite načine u različitim područjima 
politika10. 

6.16. Kao što je Sud utvrdio tijekom provedenih revizija, ti problemi u pogledu
zajedničke izrade programa i usklađenosti politika radi razvoja doveli su do 
neusklađenosti među instrumentima EU-a te između EU-a i njegovih država članica11. 

Dostupni su drugi pokazatelji, ali ne upotrebljavaju se za mjerenje uspješnosti 
Instrumenta za razvojnu suradnju 

6.17. Druga izvješća Komisije, kao što su godišnja izvješća o radu GU-a DEVCO ili
godišnja izvješća o provedbi instrumenata EU-a za financiranje vanjskog djelovanja, 
sadržavaju pokazatelje koji bi mogli pružiti informacije o uspješnosti Instrumenta za 
razvojnu suradnju (vidjeti odlomak 6.9.). GU DEVCO dosad ih nije upotrebljavao za 
izvješćivanje o uspješnosti Instrumenta za razvojnu suradnju. Iako se pokazateljima 
pružaju vrijednosti za GU DEVCO u cjelini ili za sve instrumente vanjskog djelovanja 
zajedno, za neke od tih pokazatelja informacije se mogu raščlaniti po instrumentima. 
To znači da bi ih se moglo upotrijebiti za zasebnu procjenu uspješnosti Instrumenta za 
razvojnu suradnju. 

9 Vidjeti dokument „External Evaluation of the Development Cooperation Instrument (2014-
mid-2017)”, str. 33. i dokument SWD(2017) 600 final, str. 11. i 19. 

10 Vidjeti dokument „External Evaluation of the European´s Union´s Policy Coherence for 
Development”, srpanj 2018., str. viii., ix. i 23. 

11 Vidjeti revizijska izvješća Suda o Mjanmaru (odlomci 44. i 45.), Hondurasu 
(odlomci 18. – 20.) i uzajamnom fondu EU-a za Afriku (odlomci 33. – 38.). 
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Nepoznanice 

6.18. Komisija angažira vanjske izvođače kako bi obavili vanjsku evaluaciju
programa, na temelju koje pružaju vanjsku procjenu njihove djelotvornosti, 
učinkovitosti, relevantnosti, usklađenosti i dodane vrijednosti EU-a. Jedan je od 
ključnih rezultata procesa evaluacije12 radni dokument službi Komisije u kojem se 
iznose rezultati evaluacije. Međutim, za dvije13 ex post evaluacije od njih četiriju koje je 
Sud pregledao nisu bili dostupni radni dokumenti službi Komisije, što znači da nisu 
objavljene informacije o tome kako GU DEVCO ocjenjuje zaključke vanjskih ocjenjivača. 
Ti su zaključci važni jer ih Komisija upotrebljava kako bi potkrijepila naknadne izmjene 
svojih programa. 

6.19. Postoje nedostatci u praćenju pojedinačnih projekata. Sud je u okviru
nekoliko provedenih revizija utvrdio slučajeve u kojima nisu utvrđeni pokazatelji za 
ciljeve projekata ili u kojima su ciljne vrijednosti utvrđene tek nakon što su preuzete 
obveze za sredstva14. U drugim slučajevima pokazatelji nisu bili konkretni15 ili 
relevantni16 ili za njih nisu utvrđene polazne17 ili ciljne vrijednosti18. Izvori za 
prikupljanje podataka o pokazateljima nisu uvijek bili pouzdani19 ili nisu prikupljeni 
nikakvi podatci20. Sud je nedavno u tematskom izvješću o kvaliteti podataka u području 
proračunske potpore također utvrdio da je u pokazateljima postojao niz nedostataka21. 

12 Vidjeti smjernice za bolju regulativu, SWD(2017) 350, poglavlje I. 

13 Vidjeti dokument „Evaluation of EU international cooperation on Sustainable Consumption 
and Production” od 11. travnja 2018. i evaluaciju suradnje EU-a s Mjanmarom iz 
siječnja 2020. 

14 Vidjeti tematsko izvješće Suda o Hondurasu, odlomak 36. 

15 Vidjeti tematsko izvješće Suda o uzajamnom fondu EU-a za Afriku, odlomak 49. 

16 Vidjeti tematsko izvješće Suda o Hondurasu, odlomak 36. 

17 Vidjeti tematsko izvješće Suda o uzajamnom fondu EU-a za Afriku, odlomci 20. i 51. te 
tematsko izvješće Suda o Hondurasu, odlomak 36. 

18 Vidjeti tematsko izvješće Suda o Hondurasu, odlomak 26. 

19 Idem, odlomak 36. 

20 Vidjeti tematsko izvješće Suda o Mjanmaru, odlomci 46. – 48. 

21 Vidjeti tematsko izvješće Suda o kvaliteti podataka u području proračunske potpore, 
odlomci 26. – 32. 
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6.20. Još jedna nepoznanica proizlazi iz neizbježnog vremenskog odmaka između
dodjele sredstava i ostvarivanja rezultata. Do 1. siječnja 2020. i dalje nije bilo 
potrošeno 60 % ukupnih sredstava koja su dodijeljena za Instrument za razvojnu 
suradnju za VFO za razdoblje 2014. – 2020. (vidjeti odlomak 6.8.), što znači da će se 
mnogi rezultati ostvariti tek nakon 2020. Kao i za sve instrumente vanjskog djelovanja, 
Komisija je u okviru privremenog preispitivanja sljedećeg financijskog razdoblja22 koje 
će se provesti nakon 2022. dužna izraditi završno izvješće o evaluaciji za razdoblje 
2014. – 2020. 

Podupiranje održivog razvoja 

6.21. Na slici 6.6. prikazan je pregled pokazatelja povezanih s posebnim ciljem br. 1
„Podupiranje održivog razvoja” koji su obuhvaćeni programskim izvještajima. 

22 Vidjeti članak 17. Uredbe (EU) br. 236/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 
11. ožujka 2014. o utvrđivanju zajedničkih pravila i postupaka za provedbu instrumenata
Unije za financiranje vanjskog djelovanja.
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Slika 6.6. – Pregled pokazatelja povezanih s posebnim ciljem br. 1 

Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 

Pokazatelji upućuju na pozitivan trend, iako se količina obuhvaćenih podataka 
smanjila 

6.22. Svi pokazatelji upućuju na pozitivan trend te je u slučaju triju njih ostvaren
zadovoljavajući napredak u pogledu dostizanja povezanih ciljnih vrijednosti. Međutim, 
neki su od pokazatelja koji su prvotno utvrđeni za posebni cilj br. 123 ukinuti. Slijedom 
toga, više se ne izvješćuje o kvantitativnim podatcima u područjima kao što su 

23 Vidjeti programske izvještaje za nacrt proračuna za 2014., str. 272. – 274. 

da
ne

nije jasno

Uloženi resursi i 
ostvarenja Rezultati Učinak

Pokazatelji povezani s ciljem „Podupiranje održivog razvoja”

ključna etapa
100 % (2020.)

ključna etapa
100 % (2020.)

ključna etapa
100 % (2020.)

ključna etapa
100 % (2020.)

ključna etapa
100 % (2020.)

ključna etapa
67 % (2018.)

2012.

2012.

2012.

2013.

2013.

2012.

2020.

2020.

2020.

2030.

2030.

2020.

100 % (2017.)

67 % (2017.)

100 % (2017.)

34 % (2018.)

20 % (2017.)

63 % (2018.)

Prema podatcima Komisije,
je li ostvaren zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljnih vrijednosti 
pokazatelja?

Pokazatelj Napredak u dosezanju ciljne vrijednosti
Je li ostvaren 

zadovoljavajući 
napredak?

Vrsta


da


da


nije jasno


ne


ne


da

Cilj održivog razvoja br. 3.1.1. – Broj smrtnih 
slučajeva rodilja na 100 000 rođenja živog 
djeteta

učinak

Cilj održivog razvoja br. 2.2.1 – Pojavnost 
poteškoća u razvoju među djecom mlađom 
od pet godina

učinak

Milenijski razvojni cilj br. 3.1. – Omjer broja 
djevojčica u visokom obrazovanju u odnosu 
na broj dječaka

učinak

Cilj održivog razvoja br. 3.2.1. – Stopa 
smrtnosti djece mlađe od pet godina (broj 
smrtnih slučajeva na 1 000 živorođene djece)

učinak

Milenijski razvojni cilj br. 3.1. – Omjer broja 
djevojčica u srednjoškolskom obrazovanju u 
odnosu na broj dječaka

učinak

Milenijski razvojni cilj br. 3.1. – Omjer broja 
djevojčica u osnovnoškolskom obrazovanju u 
odnosu na broj dječaka

učinak

211

https://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/DB2014_WD_I_en.pdf


zapošljavanje, završetak osnovnoškolskog obrazovanja i emisije CO2. Nadalje, stvarni 
rezultati koji su izneseni u programskom izvještaju za 2019. za preostala četiri 
pokazatelja odnose se na 2018. ili čak na 2017. godinu. Unatoč tome, upućuju na 
pozitivan trend: 

— premašena je ciljna vrijednost Instrumenta za razvojnu suradnju povezana s 
omjerom broja djevojčica u obrazovanju u odnosu na broj dječaka; 

— općenito je ostvaren zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljne vrijednosti 
Instrumenta u vezi s učestalošću poteškoća u razvoju među djecom; 

— iako napredak u dosezanju ciljne vrijednosti u vezi sa smanjenjem smrtnih 
slučajeva rodilja i stope smrtnosti djece mlađe od pet godina nije u potpunosti 
zadovoljavajući, bilježe se stalna poboljšanja. 

Zabilježen je uspjeh u uključivanju klimatskih promjena u relevantne politike i 
promicanju zelenog gospodarstva, ali u drugim područjima nije obavljena dostatna 
procjena 

6.23. Komisija je u svojim izvješćima navela da je postignut uspjeh u pogledu
uključivanja klimatskih promjena u vanjsko djelovanje te je dosad u tu svrhu namijenila 
21,5 % svojih financijskih sredstava za razdoblje 2014. – 2019.24 U jednoj vanjskoj 
evaluaciji suradnje EU-a u području održive potrošnje i proizvodnje zaključeno je da je 
promicanje zelenog gospodarstva bilo djelotvorno u Aziji i na Sredozemlju, ali manje u 
Africi (vidjeti okvir 6.1.). 

6.24. Za druga područja povezana s održivim razvojem teško je donijeti zaključke
zbog nedostatka općih procjena s uvjerljivim dokazima. Na primjer, kad je riječ o 
području obrazovanja, Sud nije mogao pronaći pojedinačne procjene za sve zemlje 
obuhvaćene Instrumentom za razvojnu suradnju. U nedavnoj evaluaciji za Mjanmar 
navodi se da su se pristup obrazovanju i kvaliteta obrazovanja poboljšali, što je u 
skladu s procjenom koju je Sud iznio 2018. godine25. Međutim, Sud je u tematskom 
izvješću o Hondurasu iz 2016. utvrdio da su mjere u okviru Instrumenta za razvojnu 
suradnju imale neujednačene rezultate u obrazovnom sektoru. Unatoč nizu pozitivnih 
rezultata nije dostignuta nijedna od osam ciljnih vrijednosti za 2014. koje su utvrđene u 
nacionalnom planu te zemlje te su u slučaju šest ciljnih vrijednosti rezultati čak bili 
ispod polazne vrijednosti26. 

24 Vidjeti priloge godišnjeg izvješća o radu za 2019., str. 487. i 488. 

25 Vidjeti tematsko izvješće Suda o Mjanmaru, odlomak 53. 

26 Vidjeti tematsko izvješće Suda o Hondurasu, odlomci 48. – 50. 
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Okvir 6.1. 

Instrumentom za razvojnu suradnju pružena je potpora održivoj 
potrošnji i proizvodnji 

„SWITCH to Green” („Prijelaz na zeleno gospodarstvo”) inicijativa je koja se 
financira iz Instrumenta za razvojnu suradnju i kojom se promiče zeleno 
gospodarstvo koje omogućava ostvarivanje rasta, otvaranje novih radnih mjesta i 
smanjenje siromaštva. Cilj je njegovih programa podupirati primjenu obrazaca 
održive potrošnje i proizvodnje, povećati kapacitete mikropoduzeća, malih i 
srednjih poduzeća te pružatelja poslovnih usluga, kao i povećati razinu 
umrežavanja između donositelja politika i poduzeća. Od 2007. godine nadalje 
Komisija je za tu inicijativu preuzela obveze u vrijednosti većoj od 257 milijuna 
eura27. 

U okviru evaluacije održive potrošnje i proizvodnje28 posebno su procijenjena tri 
regionalna programa te inicijative (SWITCH-Asia, SWITCH Africa Green i 
SwitchMed) i njihovo Tajništvo. Utvrđeno je da je određivanjem različitih 
geografskih područja primjene, ali sličnih ciljeva, pružena dobra osnova za 
uzajamno učenje, ali i da ima prostora za povećanje sinergije među tim trima 
regionalnim programima. 

Komponenta s najvećim učinkom – razvoj zelenog poslovanja – dovela je do 
raširenije primjene praksi održive potrošnje i proizvodnje i veće razine ulaganja u 
mikropoduzećima te malim i srednjim poduzećima te je doprinijela otvaranju 
otprilike 352 00029 zelenih radnih mjesta. Program SWITCH-Asia bio je osobito 
djelotvoran te je, među ostalim, doprinio zelenijim lancima opskrbe u tajlandskoj 
automobilskoj industriji. 

Učvršćivanje i podupiranje demokracije 

6.25. Na slici 6.7. prikazan je pregled pokazatelja povezanih s posebnim ciljem br. 2
„Učvršćivanje i podupiranje demokracije” koji su obuhvaćeni programskim izvještajima. 

27 Vidjeti dokument „Evaluation of EU international cooperation on Sustainable Consumption 
and Production” od 11. travnja 2018. 

28 Idem. 

29 Procijenjeni broj radnih mjesta otvorenih zahvaljujući programima SWITCH-Asia i SWITCH 
Africa Green zajedno (idem, str. 47.). 
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Slika 6.7. – Pregled pokazatelja povezanih s posebnim ciljem br. 2 

Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 

Rezultati u području demokracije i ljudskih prava i dalje su fragmentirani 

6.26. U evaluaciji Instrument za razvojnu suradnju u sredini programskog razdoblja
koju je Komisija provela 2017. utvrđeno je da postoji nekoliko prepreka poduzimanju 
mjera u pogledu demokracije i ljudskih prava u određenim regijama (npr. ljudska prava 
u Iraku, pravosuđe u Boliviji). Utvrđeno je da su rezultati u području ljudskih prava bili
„fragmentirani i upitne održivosti”30. Nekoliko elemenata potvrđuje negativan trend u
pogledu posebnog cilja br. 2. Iako je broj projekata u području vladavine prava koji se
provode u okviru Instrumenta za razvojnu suradnju sve veći, u zemljama
obuhvaćenima tim instrumentom u tom se području bilježi pogoršanje, dok je

30 Vidjeti evaluaciju Instrumenta za razvojnu suradnju u sredini programskog razdoblja, str. 20. 
i 21. 

da

ne

nije jasno

Uloženi resursi 
i ostvarenja Rezultati Učinak

Pokazatelji povezani s ciljem „Učvršćivanje i podupiranje demokracije”

ključna etapa
82 % (2018.)

ključna etapa
80 % (2019.)

ključna etapa
31 % (2016.)

2008.

2012.

2011.

2020.

2020.

2020.

91 % (2018.)

100 % (2019.)

16 % (2019.)

Prema podatcima Komisije,
je li ostvaren zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljnih vrijednosti 
pokazatelja?

Pokazatelj 
Napredak u dosezanju ciljne 

vrijednosti

Je li ostvaren 
zadovoljavajući 

napredak?
Vrsta


da


da


ne

Cilj održivog razvoja br. 5.5.1. – Udio 
zastupničkih mjesta u nacionalnim 
parlamentima koja popunjavaju žene

učinak

Broj projekata kojima se promiču 
demokracija, vladavina prava, dobro 
upravljanje i poštovanje ljudskih 
prava

ostvarenje

Vladavina prava mjerena prema 
svjetskom pokazatelju upravljanja 
koji upotrebljava Svjetska banka

učinak

214

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/dci-final-report-vol-i-main-report_en.pdf


 

 

ograničeni napredak koji je prethodno ostvaren u povećanju prisutnosti žena u 
nacionalnim parlamentima 2019. godine poništen. Međutim, Sud želi naglasiti da 
postizanje napretka u tom području ne ovisi isključivo o Komisiji. 

I dalje se radi na uključivanju ljudskih prava u relevantne politike 

6.27. Uključivanje ljudskih prava u relevantne politike sve je kontroverznije pitanje 
te se u zemljama obuhvaćenima Instrumentom za razvojnu suradnju na njemu i dalje 
radi31. Na primjer, u evaluaciji za Mjanmar navedeno je da politički i kulturni čimbenici 
mogu otežavati evaluaciju određenih aspekata ljudskih prava, kao što je rodno 
osviještena politika. Unatoč inicijativama Komisije za poboljšanje pristupa obrazovanju 
za djevojčice, nacionalni obrazovni strateški plan Mjanmara za razdoblje 
2016. – 2021.32 nije sadržavao stroge odredbe o rodnoj ravnopravnosti. Promicanje 
vrijednosti EU-a može biti u suprotnosti s načelom da se dionicima u zemljama u 
razvoju omogući da preuzmu odgovornost za vlastiti razvoj („odgovornost zemalja”) te 
takve napetosti mogu umanjiti uspješnost Instrumenta za razvojnu suradnju33,34. 

  

                                                      
31 Idem, str. vi. i 19. 

32 Vidjeti evaluaciju suradnje EU-a s Mjanmarom iz siječnja 2020., str. 45. i 46. 

33 Vidjeti radni dokument službi Komisije o evaluaciji Instrumenta za razvojnu suradnju, 
SWD(2017) 600 final, str. 15. i 19. 

34 Vidjeti tematsko izvješće Suda o potpori EU-a borbi protiv trgovine ljudima, 
odlomci 53. – 57. 
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Europski instrument za susjedstvo 

Svrha i funkcioniranje Europskog instrumenta za susjedstvo 

6.28. Europski instrument za susjedstvo (ENI) glavni je izvor financijskih sredstava 
EU-a za 16 partnerskih zemalja i njime upravlja Glavna uprava Komisije za susjedsku 
politiku i pregovore o proširenju (GU NEAR) u svrhu provedbe europske politike 
susjedstva (pregled Europskog instrumenta za susjedstvo i opis njegova konteksta 
izneseni su na slici 6.8.). Njegov je opći cilj uspostaviti područje zajedničkog 
prosperiteta i dobrih odnosa sa zemljama u južnom i istočnom susjedstvu35 (vidjeti 
zemljovid 6.1.), uz šest posebnih ciljeva: 

— „Uspostava istinske i održive demokracije”; 

— „Postizanje uključivanja u unutarnje tržište EU-a”; 

— „Poticanje dobro organizirane mobilnosti ljudi”; 

— „Pružanje podrške održivom razvoju”; 

— „Promicanje dobrosusjedskih odnosa”; 

— „Unaprjeđenje regionalne suradnje”. 

6.29. Iz Europskog instrumenta za susjedstvo osiguravaju se financijska sredstva za: 

(1) bilateralne programe (do 80 % proračuna Europskog instrumenta za susjedstvo)36; 

(2) programe koji obuhvaćaju više zemalja i namijenjeni su rješavanju izazova koji su 
zajednički nekim ili svim partnerskim zemljama (do 35 %); 

(3) programe prekogranične suradnje između država članica i partnerskih zemalja koji 
se provode na njihovom zajedničkom dijelu vanjske granice EU-a (do 4 %). 

  

                                                      
35 Opći i posebni ciljevi Europskog instrumenta za susjedstvo navedeni su u Prilogu 6.1. 

36 Vidjeti Prilog II. Uredbi (EU) br. 232/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. 
o uspostavi Europskog instrumenta za susjedstvo. 
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6.30. Proračun Europskog instrumenta za susjedstvo za VFO za razdoblje
2014. – 2020. iznosi otprilike 17 milijardi eura. Cjelokupno gledajući, Komisija je do 
kraja 2019. preuzela obveze za 85 % tih dodijeljenih sredstava i potrošila 42 % tih 
sredstava37. 

Zemljovid 6.1. – 16 partnerskih zemalja u europskom susjedstvu 

Izvor: Sud. 

37 Vidjeti pregled uspješnosti programa u Prilogu I. godišnjem izvješću o upravljanju 
proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti za 2019., str. 184. 

Sirija*
Libanon
Palestina**
Jordan
IzraelTunis

Maroko

Alžir Libija
Egipat

ISTOK

Moldova
Ukrajina
Gruzija
Armenija
Azerbajdžan

JUG

* Suradnja EU-a sa Sirijom 
trenutačno je obustavljena zbog 
političke situacije. Međutim, 
budući da Sirija u načelu 
ispunjava uvjete za suradnju u 
okviru Europskog instrumenta 
za susjedstvo, aktivnosti se 
mogu ponovno pokrenuti nakon 
što se situacija poboljša.
** Ovaj naziv ne tumači se kao 
da se njime priznaje Država 
Palestina niti se njime dovode u 
pitanje pojedinačna stajališta 
država članica u vezi s time.

Bjelarus
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Slika 6.8. – Pregled Europskog instrumenta za susjedstvo 

 
Izvor: Sud, na temelju Uredbe br. 232/2014 o Europskom instrumentu za susjedstvo, programskih 
izvještaja Komisije, godišnjeg izvješća o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti, pregleda 
uspješnosti programa za Europski instrument za susjedstvo, godišnjih izvješća o radu i evaluacije 
Europskog instrumenta za susjedstvo (SWD (2017) 602 final). 

Potrebe

Stabilnost u susjednim 
zemljama EU-a

Mir i sigurnost

Predanost univerzalnim 
vrijednostima demokracije, 
vladavine prava i poštovanja 
ljudskih prava

Očekivani ishod

Učinci
Poseban odnos s partnerskim 
zemljama radi uspostave 
područja zajedničkog blagostanja 
i demokracije  

Rezultati
Sklapanje sveobuhvatnih 
sporazuma i izrada pojedinačnih 
akcijskih planova europske 
politike susjedstva 

Sklapanje detaljnih i 
sveobuhvatnih sporazuma o 
slobodnoj trgovini i sporazuma o 
ocjenjivanju sukladnosti i 
prihvaćanju industrijskih 
proizvoda

Sklapanje sporazuma o 
ponovnom prihvatu / 
pojednostavnjenju izdavanja viza
i izrada akcijskih planova za 
liberalizaciju viznog režima

Sklapanje partnerstava za 
mobilnost

Ministarski sastanci (Istočno 
partnerstvo i Unija za Mediteran)

Ciljevi
Za Europski instrument za 
susjedstvo utvrđen je jedan opći 
cilj i šest posebnih ciljeva (za 
analizu su odabrana četiri) 

Opći cilj: uspostava područja 
zajedničkog prosperiteta i 
dobrog susjedstva 
Posebni cilj br. 1: promicanje 
demokratskih vrijednosti i 
jačanje institucijskih kapaciteta
Posebni cilj br. 4: pružanje 
podrške pametnom, održivom i 
uključivom razvoju u svim 
aspektima
Posebni cilj br. 5: promicanje 
izgradnje povjerenja i 
dobrosusjedskih odnosa te 
sprječavanje i rješavanje sukoba
Vidjeti Prilog 6.1.

Procesi

Način upravljanja 
Mješoviti način 
upravljanja: uglavnom 
neizravno i izravno 

Akteri
ESVD, delegacije EU-a, niz 
glavnih uprava Komisije, 
Europski parlament, tijela 
država članica, tijela 
partnerskih zemalja i 
civilno društvo, Frontex

Aktivnosti
Priprema programskih 
dokumenata

Pružanje potpore koja se 
temelji na poticajima i koja 
je diferencirana

Praćenje postignuća i 
izvješćivanje o njima

Uloženi resursi

2014. – 2020.: 17,4 milijarde 
eura
Za razdoblje 2014. – 2019.: 
obveze su preuzete za 85 % 
sredstava i potrošeno je 42 % 
sredstava 

Osoblje iz Komisije, Europske 
službe za vanjsko djelovanje 
(ESVD) i delegacija EU-a 

Kontekst i vanjski 
čimbenici

Kontekst EU-a
Drugi programi potrošnje 
EU-a
Relevantni nefinancijski 
instrumenti politike EU-a: 
politički dijalog

Vanjski čimbenici
Sigurnosno stanje u 
susjednim zemljama 
Unutarnji politički sustavi
Gospodarske posljedice 
sukoba i nestabilnosti 
(Arapsko proljeće, rat u 
Ukrajini)
Drugi akteri koji pružaju 
pomoć

Očekivana ostvarenja

Provedba projekata u području 
dobrog upravljanja i vladavine 
prava

Provedba projekata u području 
održivog razvoja 

Provedba programa
prekogranične suradnje

Provedba projekata u području 
prekogranične suradnje

Potrošnja određenog postotka 
sredstava
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Objavljene informacije o uspješnosti 

6.31. Uz svoja uobičajena izvješća na visokoj razini o uspješnosti (godišnje izvješće 
o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti, programski izvještaji i godišnje 
izvješće o radu)38, Komisija objavljuje i godišnje izvješće o provedbi instrumenata EU-a 
za financiranje vanjskog djelovanja (vidjeti odlomak 6.9.). 

6.32. Komisija je u nizu evaluacija iznijela informacije o uspješnosti Europskog 
instrumenta za susjedstvo (vidjeti sliku 6.9.). 

Slika 6.9. – Vrijeme obavljanja glavnih evaluacija Europskog instrumenta 
za susjedstvo i razdoblja koja su njima obuhvaćena 

 
Izvor: Sud, na temelju evaluacija i radnih dokumenata službi Komisije (SWD) koje je objavila Komisija. 

                                                      
38 Vidjeti odlomak 1.3. 

VFO 
2021. – 2027.

VFO 
2014. – 2020.

VFO 
2007. – 2013.

Obuhvaćeno razdoblje Objava

2015. 2017. 2019.2012.2008. 2010. 2026.2022. 2024.

Preispitivanje ENI-ja u sredini programskog 
razdoblja
SWD Preispitivanje ENI-ja u sredini programskog 
razdoblja

Azerbajdžan

Održiva potrošnja i proizvodnja

Reforma sigurnosnog sektora

Usklađenost politika radi razvoja

SWD – Usklađenost politika radi razvoja

Gospodarsko upravljanje

SWD Gospodarsko upravljanje

Twinning

Vladavina prava u zemljama 
kandidatkinjama za članstvo u EU-u i 
zemljama u susjedstvu

SWD – Pregled potrošnje sredstava

SWD – Analiza učinka za instrument NDICI

Ex post evaluacija ENI-ja 
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Procjena uspješnosti Europskog instrumenta za susjedstvo na 
temelju objavljenih informacija o uspješnosti 

Opće primjedbe 

6.33. Slika 6.10. sadržava pregled svih pokazatelja Europskog instrumenta za 
susjedstvo koji su uključeni u relevantni programski izvještaj. Na slici 6.11. prikazani su 
pokazatelji povezani s općim ciljem. Detaljniji pregledi po posebnim ciljevima prikazani 
su na slici 6.12., slici 6.13. i slici 6.14. U odlomku 1.24. Sud preispituje određena opća 
ograničenja39 koja se primjenjuju pri tumačenju tih pokazatelja. Konkretno, procjena 
Suda o tome je li u pogledu određenog pokazatelja ostvaren „zadovoljavajući 
napredak” odnosi se na vjerojatnost dosezanja ciljne vrijednosti za taj pokazatelj. U toj 
se procjeni ne uzima u obzir je li i koliko je određeni pokazatelj povezan s aktivnostima 
i ciljevima Europskog instrumenta za susjedstvo, kao ni je li ciljna vrijednost koja je 
postavljena za taj pokazatelj dovoljno ambiciozna. Stoga je to tek prvi korak u analizi 
uspješnosti Europskog instrumenta za susjedstvo. K tome, Sud nije obavio reviziju 
pouzdanosti povezanih podataka, ali o njima ima riječi u poglavlju 1. (vidjeti 
odlomke 1.13. – 1.23.). 

                                                      
39 Vidjeti i odlomke 3.21. – 3.35. godišnjeg izvješća Suda za 2018. 
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Slika 6.10. – Pregled svih pokazatelja Europskog instrumenta za 
susjedstvo u programskim izvještajima 

Napomena: analiza koju je proveo Sud temelji se na podatcima Komisije koje Sud nije obuhvatio 
revizijom. 
Prikazani podatci o tome je li u pogledu određenog pokazatelja ostvaren zadovoljavajući napredak 
temelje se na vjerojatnosti dosezanja ciljne vrijednosti određenog pokazatelja koju je procijenio Sud. 
Međutim, moguće je da mjere koje se provode u okviru određenog programa ne utječu na određeni 
pokazatelj ili da taj pokazatelj nije relevantan za cilj povezanog programa, kao i da ambicioznost njegove 
ciljne vrijednosti nije na odgovarajućoj razini. Stoga činjenica da je ostvaren zadovoljavajući napredak u 
dosezanju ciljne vrijednosti za određeni pokazatelj ne znači nužno da je ostvaren zadovoljavajući 
napredak u postizanju ciljeva povezanog programa. Vidjeti i Dodatak (točka 18.). 

Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 

Prema podatcima Komisije,
je li ostvaren zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljnih 
vrijednosti pokazatelja Europskog instrumenta za susjedstvo?

Uloženi 
resursi i 

ostvarenja Rezultati Učinak

Pokazatelji ishoda programa

Opći cilj

Posebni cilj br. 1
„Uspostava istinske i održive 

demokracije”

Posebni cilj br. 4
„Pružanje podrške održivom razvoju”

Posebni cilj br. 5
„Promicanje dobrosusjedskih odnosa”

Drugi posebni ciljevi

Pokazatelji s kvantificiranim ciljnim vrijednostima

Pokazatelji bez kvantificiranih ciljnih vrijednosti

NEZADOVOLJAVAJUĆI 
NAPREDAK

ZADOVOLJAVAJUĆI 
NAPREDAK NEJASAN NAPREDAK

Je li ostvaren zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljnih 
vrijednosti pokazatelja?
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Slika 6.11. – Pregled pokazatelja povezanih s 1. općim ciljem 

 
Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 

da

ne

nije jasno

Uloženi resursi i 
ostvarenja Rezultati Učinak

povezano s 
općim 
ciljem

Pokazatelji povezani s općim ciljem Europskog instrumenta za susjedstvo











2012.

2012.

2012

2010

2010

2020.

2020.

2020

2020

2020

83 % (2019.)

0 % (2019.)

N/A (2019)

0 % (2018)

0 % (2018)

Prema podatcima Komisije,
je li ostvaren zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljnih vrijednosti 
pokazatelja?

Pokazatelj Napredak u dosezanju ciljne 
vrijednosti

Je li ostvaren 
zadovoljavajući 

napredak?
Vrsta


da


ne


ne

ne

ne

Broj sveobuhvatnih sporazuma – 
jug

rezultat

Broj sveobuhvatnih sporazuma – 
istok

rezultat

BDP po glavi stanovnika kao % 
BDP-a skupine EU 28 – jug

— (nema kvantificirane ciljne vrijednosti):
polazna vrijednost: 14,76 % (2010.)

cil jna vrijednost: povećanje
najnoviji  podatci: 12,58 % (2018.)

učinak

Programi prekogranične suradnje 
u okviru Europskog instrumenta 
za susjedstvo i partnerstvo

— (nema jasne polazne vrijednosti):
polazna vrijednost: nejasna (2012.)

cil jna vrijednost: 900
najnoviji  podatci: 484 (2019.)

ostvarenje

BDP po glavi stanovnika kao % 
BDP-a skupine EU 28 – istok

— (nema kvantificirane ciljne vrijednosti):
polazna vrijednost: 10,86 % (2010.)

cil jna vrijednost: povećanje
najnoviji  podatci: 10,54 % (2018.)

učinak
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Nije moguće jasno utvrditi razinu uspješnosti za odabrane posebne ciljeve, što znači 
da nije moguće iznijeti pouzdanu procjenu cjelokupne uspješnosti Europskog 
instrumenta za susjedstvo 

6.34. Tek nešto više od polovice (13) od 25 pokazatelja Europskog instrumenta za 
susjedstvo iz programskih izvještaja čine pokazatelji učinka, koji po svojoj prirodi daju 
predodžbu konteksta u kojem se Europski instrument za susjedstvo upotrebljava, a ne 
procjenu njegove uspješnosti. Preostale pokazatelje čine pokazatelji rezultata (9) i 
ostvarenja (3). Za odabrane posebne ciljeve, za čije se ostvarenje izdvaja 80 % 
proračuna Europskog instrumenta za susjedstvo40, utvrđeno je 10 pokazatelja učinka te 
nije utvrđen nijedan pokazatelj rezultata. Slijedom toga, nije moguće jasno procijeniti 
uspješnost tog programa u odnosu na navedene ciljeve. Međutim, na temelju 
pokazatelja obuhvaćenih programskim izvještajem koji se odnose opći cilj (jedan 
pokazatelj ostvarenja, dva pokazatelja rezultata i dva pokazatelja učinka) može se 
dobiti okvirna predodžba o cjelokupnoj uspješnosti Europskog instrumenta za 
susjedstvo. 

Odnosi EU-a općenito su ojačani, ali i dalje postoje nedostatci u načinu na koji je 
potpora osmišljena 

6.35. Komisija je u sklopu općeg cilja Europskog instrumenta za susjedstvo 
nastojala razviti poseban odnos sa zemljama obuhvaćenima europskom politikom 
susjedstva. Od 2003. godine EU pregovorima dogovara zajedničke dokumente s nizom 
susjednih zemalja. Najnoviji dogovori u južnom susjedstvu obuhvaćaju partnerske 
prioritete s Jordanom, Libanonom, Egiptom i Alžirom te strateške prioritete s Tunisom i 
Marokom. U istočnom susjedstvu sklopljeni su detaljni i sveobuhvatni sporazumi o 
slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom te sveobuhvatni i pojačani 
sporazum o partnerstvu s Armenijom. 

6.36. Osim toga, Komisija je sklopila 25 sporazuma o financiranju s partnerskim 
zemljama sudionicama za provedbu programa prekogranične suradnje u okviru 
Europskog instrumenta za susjedstvo i donijela 16 od 17 planiranih programa za 
provedbu projekata prekogranične suradnje. Do kraja 2019. upravljačka tijela u 
državama članicama sudionicama dodijelila su 797 ugovora41 i sklopila 484 od 

                                                      
40 Prema programskim izvještajima za nacrte proračuna za 2019., 2020. i 2021. Komisija je 

odlučila dodijeliti 80 % proračuna Europskog instrumenta za susjedstvo za posebne ciljeve 
br. 1, br. 4 i br. 5. 

41 Prema podatcima iz internih izvora GU-a NEAR. 
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900 planiranih ugovora za razdoblje primjene Europskog instrumenta za susjedstvo42 
(sklapanje ugovora moguće je do 31. prosinca 2022.). 

6.37. U određenim slučajeva postizanje napretka otežano je vanjskim čimbenicima. 
Došlo je do zastoja u odnosima EU-a s Libijom i Sirijom, u kojima su u tijeku građanski 
ratovi. Nadalje, Komisija i Bjelarus nisu uspjeli postići dogovor o prioritetima 
partnerstva. 

6.38. Postoje dokazi koji potvrđuju da su projekti za dijalog i twinning projekti 
(vidjeti okvir 6.2.) bili korisni instrumenti za utvrđivanje potreba i povećavanje uloge 
civilnog društva i javnih uprava te da su uzajamni fondovi EU-a općenito bili djelotvorni 
u kriznim situacijama (vidjeti odlomak 6.13.). U zemljama koje imaju manje ambicije u 
pogledu odnosa s EU-om Europski instrument za susjedstvo pokazao se korisnim 
instrumentom za poticanje tehničkih reformi. Na primjer, u evaluaciji suradnje EU-a s 
Azerbajdžanom zaključeno je da je uspješnost općenito veća u slučaju mjera s ciljevima 
koji nisu kontroverzni i koji su vrlo „tehnički” i/ili s ciljevima s koji su usmjereni na 
modernizaciju, kao što su mjere povezane sa statistikom, socijalnim uslugama, 
oporezivanjem, turizmom i obrazovanjem. Inicijative u drugim područjima, kao što su 
potpora organizacijama civilnog društva i promicanje energije iz obnovljivih izvora, 
nailazile su na otpor i bile su manje uspješne43.  

                                                      
42 Vidjeti programski izvještaj za Europski instrument za susjedstvo za nacrt proračuna 

za 2020., str. 459. – 478. i za nacrt proračuna za 2021., str. 641. – 664. 

43 Vidjeti evaluaciju suradnje Europske unije s Azerbajdžanom, 23. travnja 2018., str. 11. 
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Okvir 6.2. 

Twinning: djelotvoran instrument za istorazinsku suradnju javnih 
uprava 

Twinning je instrument za suradnju između javnih uprava u partnerskim zemljama 
i ekvivalentnih institucija u državama članicama EU-a. U razdoblju 2010. – 2017. 
(razdoblje obuhvaćeno evaluacijom twinninga koju je Sud pregledao) Komisija je 
provela 272 twinning projekta u zemljama susjedstva u ukupnoj vrijednosti od 
303,6 milijuna eura. 

Twinning je posebno djelotvoran u jačanju institucijskih kapaciteta javnih uprava 
zemalja susjedstva. Unatoč određenim nedostatcima u načinu na koji je taj 
instrument osmišljen44 i smanjenju zanimanja država članica tijekom posljednjih 
godina, priručnikom za twinnning koji je donesen 2017. nastoji se otkloniti velik 
broj nedostataka. 

Dodana vrijednost tog instrumenta proizlazi iz jedinstvenog stručnog znanja koje 
pružaju javne uprave država članica EU-a i istorazinske naravi suradnje. Njime se 
može povećati učinak drugih instrumenata kao što je proračunska potpora, pod 
uvjetom da se upotrijebi u pravome trenutku45. 

6.39. Procjene potreba doprinose boljem osmišljavanju potpore EU-a 
usmjeravanjem pomoći na područja u kojima je ona najpotrebnija te su prijeko 
potrebne u okruženju koje se mijenja. Sud je u prethodnim izvješćima utvrdio da se 
mjere EU-a ne temelje uvijek na sveobuhvatnim procjenama potreba46. U evaluacijama 
koje je Sud pregledao za potrebe izrade ovog izvješća nije uvijek bilo navedeno jesu li 
provedene procjene potreba47. 

  

                                                      
44 Vidjeti tematsko izvješće Suda o Tunisu, odlomak 55. 

45 Vidjeti tematsko izvješće Suda o Maroku, odlomci 50. – 52. 

46 Vidjeti tematsko izvješće Suda o uzajamnom fondu EU-a za Afriku, odlomci 16., 20. i 21. 

47 Vidjeti dokument „Thematic Evaluation on Support to Economic Governance in 
Enlargement and Neighbourhood Countries”. 
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GU NEAR potvrđuje potrebu za poboljšanjem praćenja Europskog instrumenta za 
susjedstvo 

6.40. Druga izvješća Komisije sadržavaju dodatne pokazatelje koji bi mogli pružiti 
potpuniju sliku. Ona ponajprije sadržavaju vrijednosti za GU NEAR (tj. opće ključne 
pokazatelje uspješnosti te glavne uprave) na cjelokupnoj razini ili na razini svih 
instrumenata vanjskog djelovanja (npr. pokazatelji iz godišnjih izvješća o radu, kao što 
su broj zajedničkih programa koje je Komisija sklopila s državama članicama i broj 
ulaganja iz Fonda za poticanje ulaganja u susjedstvo u području obnovljive energije i 
energetske učinkovitosti). GU NEAR trenutačno razmatra kako uskladiti te pokazatelje s 
postojećim sustavima praćenja (vidjeti odlomak 6.31.). 

Nepoznanice 

6.41. Za svaki od posebnih ciljeva postoje ograničeni dokazi i nedostaju pokazatelji 
rezultata, posebice za posebni cilj br. 5, „Promicanje dobrosusjedskih odnosa”. 

6.42. Postoje nedostatci u praćenju pojedinačnih projekata, kao što je utvrđeno u 
nekoliko revizija koje je Sud proveo. Nekoliko pokazatelja koje je Sud analizirao u 
izvješćima nije bilo konkretno48, za njih nisu utvrđene polazne49 ili ciljne vrijednosti50 ili 
se njima nisu pratili rezultati51. Sud je nedavno u izvješću o kvaliteti podataka u 
području proračunske potpore također utvrdio da je u pokazateljima postojao niz 
nedostataka. 

6.43. Kao što je navedeno u odlomku 6.18., radni dokumenti službi Komisije jedan 
su od ključnih rezultata postupka evaluacije. Međutim, za pet52 od osam evaluacija 
koje je Sud pregledao nisu bili dostupni radni dokumenti službi Komisije, što znači da 
nisu objavljene informacije o tome kako GU NEAR ocjenjuje zaključke vanjskih 

                                                      
48 Vidjeti tematsko izvješće Suda o uzajamnom fondu EU-a za Afriku, odlomak 49., i tematsko 

izvješće Suda o Tunisu, odlomak 55. 

49 Vidjeti tematsko izvješće Suda o uzajamnom fondu EU-a za Afriku, odlomci 20., 21. i 51. te 
tematsko izvješće Suda o Maroku, odlomak 48. 

50 Vidjeti tematsko izvješće Suda o Maroku, odlomak 48. 

51 Idem, odlomak 47. 

52 Vidjeti evaluacije o Azerbajdžanu, održivoj potrošnji i proizvodnji, reformi sigurnosnog 
sektora, twinningu i vladavini prava u zemljama susjedstva te zemljama kandidatkinjama i 
potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u EU-u. 
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ocjenjivača. Što je još važnije, Sud je utvrdio nedostatke u procjenama za tri žarišna 
područja: 

— u radnom dokumentu službi Komisije o gospodarskom upravljanju odobravaju se 
zaključci evaluacije, ali se pritom zanemaruju nedostatci u procesu evaluacije; 

— nakon što je Odbor za nadzor regulative izrazio nepovoljno mišljenje o kvaliteti 
radnog dokumenta službi Komisije za evaluaciju vladavine prava, Komisija je 
odlučila objaviti samo vanjsku evaluaciju i ne objaviti radni dokument; 

— Komisija je raskinula ugovor o provedbi evaluacije reforme javne uprave te nije 
objavljena nikakva evaluacija. 

6.44. Između potrošnje sredstava za određeni višegodišnji program i praćenja 
njegova ishoda postoji neizbježan vremenski odmak. Do 1. siječnja 2020. i dalje nije 
bilo potrošeno 58 % ukupnih sredstava koja su dodijeljena za Europski instrument za 
susjedstvo za VFO za razdoblje 2014. – 2020. (vidjeti odlomak 6.30.), što znači da će se 
mnogi rezultati ostvariti tek nakon 2020. Kao i za sve instrumente vanjskog djelovanja, 
Komisija je u okviru privremenog preispitivanja sljedećeg financijskog razdoblja53 koje 
će se provesti nakon 2022. dužna izraditi završno izvješće o evaluaciji za razdoblje 
2014. – 2020. 

Uspostava istinske i održive demokracije 

6.45. Na slici 6.12. prikazan je pregled pokazatelja povezanih s posebnim ciljem 
br. 1 „Uspostava istinske i održive demokracije” koji su obuhvaćeni programskim 
izvještajima. 

                                                      
53 Vidjeti članak 17. Uredbe (EU) br. 236/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 

11. ožujka 2014. o utvrđivanju zajedničkih pravila i postupaka za provedbu instrumenata 
Unije za financiranje vanjskog djelovanja. 
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Slika 6.12. – Pregled pokazatelja povezanih s posebnim ciljem br. 1 

 
Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 

Nije ostvaren jasan napredak u izgradnji istinske i održive demokracije 

6.46. Prva dva pokazatelja u okviru ovog posebnog cilja upućuju na to da je 
ostvaren određeni napredak u provedbi političkih reformi u zemljama u južnom i 
istočnom susjedstvu, ali kriteriji procjene nisu jasni. Te su informacije preuzete iz 
godišnjih izvješća o napretku, koja se više ne sastavljaju, te nije jasno naznačeno koja bi 
bila ekvivalentna izvješća kojima se ona zamjenjuju. Nadalje, ciljna vrijednost („daljnji 
napredak”) i prijavljeni rezultati („određeni napredak”) nisu jasni. 

6.47. GU NEAR također mjeri napredak partnerskih zemalja u izgradnji istinske i 
održive demokracije pri odlučivanju o tome hoće li njihova financijska sredstva 
dopuniti „krovnim programima”. Međutim, pri obavljanju vanjske evaluacije nije bilo 
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cil jna vrijednost: „Daljnji  napredak” (2020.)
najnoviji  podatci: „Određeni napredak” 

(2019.)

učinak

Napredak ostvaren u provedbi 
političkih reformi, kako je 
procijenjen u relevantnim 
izvješćima – istok

— (nema kvantificirane ciljne vrijednosti):
polazna vrijednost: nije određena

cil jna vrijednost: „Daljnji  napredak” (2020.)
najnoviji  podatci: „Određeni napredak” 
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moguće dobiti uvid u kriterije koji su upotrijebljeni za tu procjenu, a djelotvornost 
krovnih programa dosad je ograničena54. 

6.48. Treći je pokazatelj ponderirana ocjena (na ljestvici do 100) aspekata kao što 
su korupcija, sloboda medija, djelotvornost vlade i vladavina prava (prosjek EU-a iznosi 
76,99). Vrijednost tog pokazatelja učinka od 2015. godine postojano iznosi 40, što je 
manje od ključne etape za 2017. (42) i još manje od ciljne vrijednosti za 2020 (44). 
Mjere za promicanje dobrog upravljanja i vladavine prava nisu dovele do znatnog 
poboljšanja, djelomično zbog nestabilnog konteksta55. 

6.49. U evaluaciji o vladavini prava koju je Sud pregledao napominje se da je 
potpora EU-a bila najdjelotvornija kad je bila dugoročna i intenzivne prirode, kao što je 
bio slučaj, primjerice, s tehničkom pomoći u Gruziji. Međutim, zaključuje se da je 
vladavina prava zahtjevno područje u kojem EU nije uspio u potpunosti ispuniti svoja 
očekivanja. Održivost rezultata umanjena je zbog nedostatka političke volje i načina na 
koji su osmišljene određene mjere (npr. ulaganja u sudove ili zatvore koja nisu 
nadopunjena potporom u drugim područjima kao što su probacijske službe)56. 

Pružanje podrške održivom razvoju 

6.50. Na slici 6.13. prikazan je pregled pokazatelja povezanih s posebnim ciljem 
br. 4 „Pružanje podrške održivom razvoju” koji su obuhvaćeni programskim 
izvještajima. 

                                                      
54 Vidjeti evaluaciju Europskog instrumenta za susjedstvo u sredini razdoblja: „External 

Evaluation of the European Neighbourhood Instrument (ENI)”, lipanj 2017., str. 37., 41. i 42. 

55 Idem, str. 11. 

56 Vidjeti dokument „Thematic Evaluation of EU support for Rule of Law in neighbourhood 
countries and candidates and potential candidates for accession (2010. – 2017.)”, str. ix., 
66. i 67. 
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Slika 6.13. – Pregled pokazatelja povezanih s posebnim ciljem br. 4 

 
Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 

Pozitivan trend u ljudskom i poslovnom razvoju 

6.51. Prva dva pokazatelja odnose se na broj zemalja (u južnom, odnosno istočnom 
susjedstvu) s indeksom ljudskog razvoja usklađenim s obzirom na razinu nejednakosti 
većim od 0,700 (za usporedbu, vrijednosti tog indeksa za države članice EU-a kretale su 
se 2018. od 0,714 za Bugarsku do 0,876 za Finsku). Podaci za 2018. za taj pokazatelj 
upućuju na to da je zabilježeno poboljšanje i u južnom i u istočnom susjedstvu, pri 
čemu su sve zemlje osim jedne (Sirije) premašile prag od 0,700. 

6.52. Iako je ostvaren zadovoljavajući napredak i u pogledu trećeg i u pogledu 
četvrtog pokazatelja, koji se odnose na jednostavnost poslovanja, njima se pruža 
različita slika za svaku regiju. U zemljama istočnog susjedstva prethodni uzlazni trend 
2019. godine blago se preokrenuo, čime je u konačnici ugroženo dosezanje ciljne 
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vrijednosti za 2020. U zemljama južnog susjedstva vrijednost za taj pokazatelj bila je 
2014. manja od polazne vrijednosti iz 2012., ali otad se povećala te je razlika do ciljne 
vrijednosti za 2020. nadoknađena. 

6.53. Došlo je do povećanja trgovinskog potencijala između EU-a i zemalja u 
južnom i istočnom susjedstvu. Iako nije alat koji se upotrebljava u okviru Europskog 
instrumenta za susjedstvo, makrofinancijska pomoć nadopunila je potporu iz tog 
instrumenta u najosjetljivijim zemljama i imala je ključnu ulogu ili u sprječavanju 
izbijanja recesije (Tunis) ili u sprječavanju produbljivanja postojeće recesije (Ukrajina). 
Što je najvažnije, doprinijela je tome da se izbjegnu smanjenja državnog proračuna57. 

Promicanje dobrosusjedskih odnosa 

6.54. Na slici 6.14. prikazan je pregled pokazatelja povezanih s posebnim ciljem 
br. 5 „Promicanje dobrosusjedskih odnosa” koji su obuhvaćeni programskim 
izvještajima. 

                                                      
57 Vidjeti evaluaciju Europskog instrumenta za susjedstvo u sredini razdoblja, str. 12. 
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Slika 6.14. – Pregled pokazatelja povezanih s posebnim ciljem br. 5 

 
Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 

Ostvaren je određeni napredak u pogledu političke stabilnosti, posebno u području 
reforme sigurnosnog sektora 

6.55. U zemljama u istočnom susjedstvu nedavno je zabilježeno blago poboljšanje 
u pogledu pokazatelja političke stabilnosti i nepostojanja nasilja, ali u apsolutnom 
smislu nije vidljiv nikakav napredak. Kad je riječ o zemljama u južnom susjedstvu, 
posljedice Arapskog proljeća dovele su do teškog početka58 u ostvarivanju napretka u 
pogledu tog pokazatelja. Napredak je otad ostvaren, ali i dalje postoje poteškoće u 
pogledu ponovnog dosezanja polazne vrijednosti. Međutim, s obzirom na to da na te 
pokazatelje utječu vanjski čimbenici, njima se ne može izravno mjeriti uspješnost 
Europskog instrumenta za susjedstvo u pogledu tog posebnog cilja. 

                                                      
58 Vrijednost za 2014. bila je četiri zemlje (u percentilnom rangu iznad 0 – 10), što je manje od 

polazne vrijednosti iz 2011., odnosno sedam zemalja. 
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6.56. U evaluaciji reforme sigurnosnog sektora utvrđeno je da su ostvarena 
postignuća i u pogledu posebnog cilja br. 3 i u pogledu posebnog cilja br. 5. Nekoliko 
zemalja u istočnom susjedstvu ispunilo je uvjete za primjenu režima putovanja bez 
viza59. U evaluaciji je također utvrđeno da je zabilježen određeni napredak u Libanonu 
(suradnja sigurnosnih agencija) i Ukrajini (prijelaz službenika graničnog nadzora s 
paravojne organizacijske strukture na civilnu). Međutim, ujedno je utvrđeno da u 
Ukrajini postoji otpor prema provedbi reformi (zakonodavstvo o policijskoj, vojnoj i 
sigurnosnoj službi), kao i u Gruziji (nekažnjavanje službenika za izvršavanje 
zakonodavstva) i Palestini (sustav pravosuđa koji se upotrebljava za suzbijanje 
neslaganja)60. 

  

                                                      
59 Gruzija, Moldova i Ukrajina ispunile su uvjete u vezi s pravnim okvirom i institucijskim 

kapacitetima iako su uvjeti za Ukrajinu iz političkih razloga ublaženi (vidjeti dokument 
„Evaluation of EU Support for Security Sector Reform in Enlargement and Neighbourhood 
Countries”, 2018., str. 39.). 

60 Idem, str. 54. – 57. 
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Rezultati ispitivanja uspješnosti 
transakcija 
6.57. Sud je u okviru aktivnosti provedenih u svrhu davanja izjave o jamstvu 
pregledao uspješnost pet projekata u okviru Instrumenta za razvojnu suradnju i triju 
projekata u okviru Europskog instrumenta za susjedstvo. U trima projektima u okviru 
Instrumenta za razvojnu suradnju postojali su problemi u pogledu njihove uspješnosti: 
u dvama su zabilježena kašnjenja u provedbi, što znači da se neće postići sva planirana 
ostvarenja i rezultati u relevantnom roku, dok u okviru jednog (vidjeti okvir 6.3.) nisu 
utvrđene nikakve ciljne vrijednosti za mjerenje njegove uspješnosti. S druge strane, ni 
u jednom od projekata u okviru Europskog instrumenta za susjedstvo koje je Sud 
pregledao nisu zabilježeni problemi u pogledu uspješnosti. 

Okvir 6.3. 

Projekt u okviru Instrumenta za razvojnu suradnju bez jasnih ciljnih 
vrijednosti 

Komisija je 2013. sklopila sporazum o delegiranju s jednom razvojnom bankom 
kako bi doprinijela razvoju Južne Afrike s pomoću inovativnih financijskih 
instrumenata. U to je vrijeme relevantni korisnik utvrdio šest pokazatelja 
uspješnosti, ali nije odredio nijednu ciljnu vrijednost ni ključnu etapu za 
djelotvorno praćenje uspješnosti predmetnog projekta. Tijekom terenskog posjeta 
koji je Sud obavio 2019. Komisija je potvrdila da surađuje s korisnikom na 
utvrđivanju jasnih ciljnih vrijednosti uspješnosti. Međutim, do travnja 2020. i dalje 
nije bio postignut dogovor o ciljnim vrijednostima. 
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Zaključci 
6.58. U Komisijinim izvješćima o uspješnosti na visokoj razini ne iznosi se dovoljno 
informacija za procjenu uspješnosti Instrumenta za razvojnu suradnju (vidjeti 
odlomak 6.12.). Predmetne informacije omogućile su Sudu da donese tek okvirne 
zaključke o uspješnosti Instrumenta za razvojnu suradnju u odnosu na njegov opći cilj 
uspostave područja zajedničkog prosperiteta i dobrih odnosa sa zemljama u južnom i 
istočnom susjedstvu EU-a. Napredak u ostvarenju tog cilja veći je u zemljama u 
istočnom susjedstvu nego u onima u južnom susjedstvu (vidjeti odlomke 6.34., 6.35. 
i 6.55.). 

6.59. Pokazatelji iz tih izvješća upućuju na općenito pozitivan trend u pogledu 
smanjenja siromaštva, rodne ravnopravnosti u obrazovanju, broja sporazuma 
sklopljenih sa zemljama susjedstva i ljudskog razvoja. Kad je riječ o učvršćivanju 
demokracije, vladavine prava i političke stabilnosti, pokazatelji su upućivali na trend 
pogoršanja (vidjeti slike 6.4. – 6.7. te slike 6.10. – 6.14.). Međutim, tim pokazateljima 
nisu pružene informacije o uspješnosti samih programa, nego o kontekstu u kojima su 
se oni provodili. Kombinacijom upotrijebljenih pokazatelja nije jasno prikazana mjera u 
kojoj se provedbom programa postižu očekivana ostvarenja i rezultati te kako ta 
ostvarenja i rezultati zauzvrat doprinose postizanju očekivanih učinaka programa 
(vidjeti odlomke 6.12. i 6.34.). 

6.60. U izvješćima o uspješnosti na visokoj razini također se ističu zahtjevne 
okolnosti u kojima su se Instrument za razvojnu suradnju i Europski instrument za 
susjedstvo upotrebljavali, kao i prepreke promicanju demokracije (vidjeti 
odlomke 6.26. i 6.46.). Ipak, u njima je utvrđeno da je postignut pozitivan pomak u 
području održivog razvoja (vidjeti odlomke 6.22. i 6.52.). 

6.61. U drugim Komisijinim evaluacijama i godišnjim izvješćima, kao i u revizijskim 
izvješćima Suda, iznesena je manje pozitivna procjena u pogledu cilja Instrumenta za 
razvojnu suradnju i Europskog instrumenta za susjedstvo koji se odnosi na učvršćivanje 
i podupiranje demokracije (vidjeti odlomke 6.27., 6.47. i 6.49.) i cilja Europskog 
instrumenta za susjedstvo koji se odnosi na promicanje dobrosusjedskih odnosa 
(vidjeti odlomak 6.56.). Unatoč tome što je u njima utvrđeno da postoje nedostatci u 
načinu na koji su programi osmišljeni i u njihovoj provedbi (vidjeti 
odlomke 6.14. – 6.16., 6.19., 6.24., 6.27., 6.39. – 6.43. i 6.49.), u njima se navode 
primjeri područja u kojima je ostvaren napredak, kao što su održiva potrošnja i 
proizvodnja (vidjeti okvir 6.1.) i projekti s „tehničkim” ciljevima (vidjeti odlomak 6.38.), 
kao i primjeri instrumenata koji su omogućili da se potpora pruži brže (uzajamni 
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fondovi EU-a) (vidjeti odlomak 6.13.) ili da se usmjeri ciljanije (twinning) (vidjeti 
okvir 6.2.). 

6.62. Do kraja 2019. Komisija je iz proračuna Instrumenta za razvojnu suradnju i 
proračuna Europskog instrumenta za susjedstvo zajedno potrošila otprilike 40 % 
raspoloživih sredstava. Odluke o potrošnji u sljedeće dvije godine stoga će utjecati na 
mjeru u kojoj će Komisija postići ciljeve postavljene za te programe. Završna evaluacija 
tih programa obavit će se nakon 2022. godine (vidjeti odlomke 6.20. i 6.44.). 
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Prilozi 

Prilog 6.1. – Ciljevi Instrumenta za razvojnu suradnju i 
Europskog instrumenta za susjedstvo 

OPĆI CILJEVI 

BROJ CILJA CJELOVITI TEKST CILJA 
KRATKI NAZIV 
CILJA ZA POTREBE 
OVOG POGLAVLJA 

DIO CILJEVA 
KOJE JE 
ODABRAO SUD? 

IRS – opći cilj 
br. 1 

Poticanje održivog i uključivog razvoja u 
partnerskim zemljama i regijama te 
promicanje demokracije, vladavine prava, 
dobrog upravljanja i poštovanja ljudskih 
prava, kako je predviđeno u UEU-u, u 
prvom redu radi iskorjenjivanja 
siromaštva. 

Iskorjenjivanje 
siromaštva DA 

ENI – opći cilj 
br. 1 

Uspostava područja zajedničkog 
prosperiteta i dobrog susjedstva koje 
uključuje Uniju i partnerske zemlje 
razvijanjem posebnog odnosa koji se temelji 
na suradnji, miru i sigurnosti, uzajamnoj 
odgovornosti i zajedničkoj predanosti 
univerzalnim vrijednostima demokracije, 
vladavine prava i poštovanja ljudskih prava 
u skladu s Ugovorom o EU-u

Uspostava 
područja 
zajedničkog 
prosperiteta i 
dobrog susjedstva 

DA 

POSEBNI CILJEVI 

BROJ CILJA CJELOVITI TEKST CILJA 
KRATKI NAZIV 
CILJA ZA POTREBE 
OVOG POGLAVLJA 

DIO CILJEVA 
KOJE JE 
ODABRAO SUD? 

IRS – posebni 
cilj br. 1 

Smanjenje siromaštva, kao i podupiranje 
održivoga gospodarskog i socijalnog 
razvoja, te okolišnog razvoja 

Podupiranje 
održivog razvoja DA 

IRS – posebni 
cilj br. 2 

Učvršćivanje i podupiranje demokracije, 
vladavine prava, dobrog upravljanja, 
ljudskih prava i relevantnih načela 
međunarodnog prava 

Učvršćivanje i 
podupiranje 
demokracije 

DA 

ENI – posebni 
cilj br. 1 

Promicanje ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, vladavine prava, načela 
jednakosti i borbe protiv svakog oblika 
diskriminacije, uspostava istinske i održive 
demokracije, promicanje dobrog 
upravljanja, borba protiv korupcije, 
jačanje institucijskih kapaciteta na svim 
razinama i razvoj naprednog civilnog 
društva, uključujući socijalne partnere 

Uspostava istinske i 
održive 
demokracije 

DA 
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POSEBNI CILJEVI 

BROJ CILJA CJELOVITI TEKST CILJA 
KRATKI NAZIV 
CILJA ZA POTREBE 
OVOG POGLAVLJA 

DIO CILJEVA 
KOJE JE 
ODABRAO SUD? 

ENI – posebni 
cilj br. 2 

Postizanje postupnog uključivanja u 
unutarnje tržište Unije i poboljšana 
sektorska i međusektorska suradnja, 
uključujući usklađivanjem zakonodavstava 
i regulatornom konvergencijom s 
normama Unije i drugim relevantnim 
međunarodnim normama, te poboljšani 
pristup tržištu, uključujući putem dubokih 
i sveobuhvatnih područja slobodne 
trgovine, povezana izgradnja institucija i 
ulaganja, posebno u međusobna 
povezivanja 

Postizanje 
uključivanja u 
unutarnje tržište 
EU-a 

NE 

ENI – posebni 
cilj br. 3 

Stvaranje uvjeta za bolju organizaciju 
legalne migracije i poticanje dobro 
organizirane mobilnosti ljudi, za provedbu 
postojećih ili budućih sporazuma 
sklopljenih u skladu s Globalnim 
pristupom migraciji i mobilnosti te za 
promicanje osobnih kontakata, posebno u 
vezi s kulturnim, obrazovnim, stručnim i 
sportskim aktivnostima 

Poticanje dobro 
organizirane 
mobilnosti ljudi 

NE 

ENI – posebni 
cilj br. 4 

Pružanje podrške pametnom, održivom i 
uključivom razvoju u svim aspektima; 
smanjenje siromaštva, uključujući kroz 
razvoj privatnog sektora, i smanjenje 
socijalne isključenosti; promicanje 
izgradnje kapaciteta u znanosti, 
obrazovanju, posebno u visokom 
obrazovanju, tehnologiji, istraživanju i 
inovacijama; promicanje unutarnje 
gospodarske, društvene i teritorijalne 
kohezije; ruralni razvoj; javno zdravlje; 
zaštita okoliša, klimatsko djelovanje te 
otpornost na katastrofe 

Pružanje podrške 
održivom razvoju DA 

ENI – posebni 
cilj br. 5 

Promicanje izgradnje povjerenja, 
dobrosusjedskih odnosa i drugih mjera 
koje doprinose svim oblicima sigurnosti te 
sprečavanju i rješavanju sukoba, 
uključujući dugotrajne sukobe 

Promicanje 
dobrosusjedskih 
odnosa 

DA 

ENI – posebni 
cilj br. 6 

Unaprjeđenje podregionalne i regionalne 
suradnje, suradnje u cijelom susjedstvu, 
kao i prekogranične suradnje 

Unaprjeđenje 
regionalne 
suradnje 

NE 

Izvor: Sud, na temelju programskih izvještaja za nacrt proračuna za 2021. 
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Poglavlje 7. 

Praćenje provedbe preporuka 
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Sadržaj
Odlomak 

Uvod 7.1. – 7.14.

Sud je analizirao provedbu svih preporuka koje je 2016. 
uputio Komisiji i drugim subjektima revizije 7.2. – 7.4. 

Kako je Komisija postupila u pogledu preporuka Suda? 7.5. – 7.12. 

Kako su drugi subjekti revizije postupili u pogledu preporuka 
Suda? 

Zaključak 

7.13. –7.14.   

7.15. 

Prilozi 
Prilog 7.1. – Detaljan prikaz statusa preporuka iz 2016. po 
izvješćima – Europska komisija 

Prilog 7.2. – Detaljan prikaz statusa preporuka iz 2016. po 
izvješćima – drugi subjekti revizije 
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Uvod 
7.1. Sud svake godine provjerava u kojoj su mjeri subjekti revizija koje je proveo 
poduzeli mjere kao odgovor na njegove preporuke. Praćenje provedbe preporuka Suda 
važan je korak u ciklusu revizije. Sud time dobiva povratne informacije o tome jesu li 
subjekti revizije proveli mjere koje im je preporučio i jesu li riješeni problemi na koje je 
upozorio, a subjektima revizije daje se poticaj da provedu preporuke Suda. Taj je 
element ujedno važan za osmišljavanje i planiranje budućih revizijskih aktivnosti Suda 
te za praćenje rizika. 

Sud je analizirao provedbu svih preporuka koje je 2016. uputio 
Komisiji i drugim subjektima revizije 

7.2. Sud je ove godine analizirao preporuke iz 33 tematskih izvješća od 
njih 36 koliko ih je objavio 2016. Preporuke iz tematskog izvješća br. 9/2016 „Potrošnja 
sredstava EU-a u području vanjske migracije u zemljama južnog Sredozemlja i istočnog 
susjedstva do 2014. godine” i tematskog izvješća br. 32/2016 „Pomoć EU-a Ukrajini” 
nisu obuhvaćene tom analizom te će praćenje njihove provedbe biti predmet zasebnih 
revizija. Sud je također odgodio daljnje praćenje provedbe preporuka iz tematskog 
izvješća br. 29/2016 „Jedinstveni nadzorni mehanizam – dobar početak, ali potrebna su 
daljnja poboljšanja” iz razloga povezanih s pandemijom bolesti COVID-19.  

7.3. Sud je ukupno pratio provedbu 315 preporuka. Od toga je njih 270 bilo 
upućeno Komisiji1. Preostalih 45 preporuka upućeno je drugim subjektima revizije, kao 
što su Europska služba za vanjsko djelovanje, Europska središnja banka i agencije EU-a. 
Kao i u prošlosti, preporuke upućene državama članicama nisu bile obuhvaćene 
analizom provedbe preporuka. Tijekom 2016. izneseno je 38 takvih preporuka.  

7.4. Praćenje je obavljeno na temelju pregleda dokumentacije i razgovora s 
osobljem subjekata revizije. Kako bi zajamčio pošten i uravnotežen pregled, Sud je 
svoje nalaze poslao subjektima revizije te je u konačnoj analizi uzeo u obzir njihova 
očitovanja. Rezultati dobiveni tom analizom prikazuju stanje na kraju svibnja 2020.  

                                                      
1 Komisiji su upućene ukupno 284 preporuke. Njih 14 izneseno je u tematskim izvješćima 

br. 9/2016 i 32/2016, koja nisu obuhvaćena ovom analizom. 
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Kako je Komisija postupila u pogledu preporuka Suda? 

7.5. Komisija je u potpunosti provela 169 preporuka (63 %) od njih 270 koje joj je 
Sud uputio. U većoj je mjeri provela dodatnih 38 preporuka (14 %).  

7.6. Od preostalih preporuka, njih 39 (14 %) provela je u određenoj mjeri, a 
preostale 24 preporuke (9 %) uopće nije provela (vidjeti okvir 7.1.). Prilog 7.1. sadržava 
detaljniji prikaz stupnja provedbe preporuka. U njemu se iznosi i kratak opis uvedenih 
poboljšanja i preostalih nedostataka u pogledu preporuka koje su provedene u 
određenoj mjeri.  

Okvir 7.1. 

Provedba preporuka Komisiji iznesenih u izvješćima Suda o revizijama 
uspješnosti iz 2016. 

 
Izvor: Sud. 

7.7. U nekim je područjima Komisija uložila posebne napore da provede preporuke 
Suda. U potpunosti ili u većoj mjeri provela je sve preporuke iz 13 tematskih izvješća 
Suda. U okviru 7.2. navedeno je nekoliko primjera. 

63 %
14 %

14 %

9 %

Provedeno u potpunosti Provedeno u većoj mjeri

Provedeno u određenoj mjeri Nije provedeno
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Okvir 7.2. 

Primjeri tematskih izvješća iz kojih su sve preporuke Komisiji 
provedene u potpunosti ili u većoj mjeri  

o Tematsko izvješće br. 3/2016 – „Borba protiv eutrofikacije u Baltičkom moru: 
potrebne su dodatne i djelotvornije mjere” 

o Tematsko izvješće br. 16/2016 – „Obrazovni ciljevi EU-a: programi su 
usklađeni, no postoje nedostatci u mjerenju uspješnosti” 

o Tematsko izvješće br. 20/2016 – „Jačanje administrativnih kapaciteta u Crnoj 
Gori: napredak je postignut, ali potrebno je postići bolje rezultate u brojnim 
ključnim područjima” 

o Tematsko izvješće br. 25/2016 – „Sustav za identifikaciju zemljišnih parcela 
koristan je alat za utvrđivanje prihvatljivosti poljoprivrednog zemljišta, no 
upravljanje tim sustavom moglo bi se još poboljšati” 

o Tematsko izvješće br. 35/2016 – „Uporaba proračunske potpore za 
poboljšanje mobilizacije domaćih prihoda u supsaharskoj Africi” 

7.8. U slučajevima u kojima Komisija nije provela preporuke Suda to je najčešće bilo 
zato što je već u samom tematskom izvješću navela da ih ne prihvaća ili da ih prihvaća 
tek djelomično. Od 24 preporuke koje Komisija nije provela prethodno nije prihvatila 
njih 20 (nekoliko primjera navedeno je u okviru 7.3.). 
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Okvir 7.3. 

Primjeri neprihvaćenih preporuka koje nisu provedene 

Komisija nije prihvatila 12. preporuku iz tematskog izvješća Suda br. 19/2016 
„Izvršavanje proračuna EU-a s pomoću financijskih instrumenata – pouke koje se 
mogu izvući iz programskog razdoblja 2007. – 2013.”. Sud je zatražio od Komisije 
da provede komparativnu analizu troškova upotrebe bespovratnih sredstava i 
povratne financijske potpore za programsko razdoblje 2014. – 2020. jer je ocijenio 
da bi točne informacije o tim troškovima bile posebno relevantne za pripremu 
zakonodavnih prijedloga za razdoblje nakon 2020. godine i utvrđivanje 
odgovarajuće razine tehničke pomoći. Komisija nije prihvatila preporuku, pozvavši 
se na aspekte izvedivosti, proporcionalnosti i relevantnosti. Kasnije, u okviru 
postupka davanja razrješnice za 2015.2 Europski parlament izrazio je snažnu 
podršku za tu preporuku. 

Komisija nije prihvatila 6. preporuku iz tematskog izvješća br. 17/2016: „Institucije 
EU-a mogu dodatno poraditi na tome da postupke javne nabave koje provode 
učine pristupačnijima”. Sud je preporučio Komisiji da predloži izmjene Financijske 
uredbe EU-a kako bi se omogućila brza i neovisna obrada pritužbi ponuditelja koji 
smatraju da se prema njima postupilo nepravedno. Sud je preporučio da takva 
preispitivanja postanu obvezan korak prije nego što se ponuditelji mogu obratiti 
Ombudsmanu EU-a ili pokrenuti sudski postupak pred sudovima EU-a. Komisija 
nije prihvatila preporuku, navevši da takve izmjene nisu potrebne jer Financijska 
uredba već sadržava odgovarajuće odredbe u tom pogledu. Kasnije, u okviru 
postupka davanja razrješnice za 2015.3 Europski parlament složio se s tom 
preporukom. 

Komisija nije prihvatila 3. preporuku iz tematskog izvješća br. 26/2016 „Povećanje 
djelotvornosti sustava višestruke sukladnosti i njegovo pojednostavnjenje i dalje 
su izazov”. Sud je preporučio Komisiji da za ZPP u razdoblju nakon 2020. predloži 
prilagođavanje pravila o terenskim provjerama višestruke sukladnosti, čime bi se 
omogućilo djelotvornije usmjeravanje na ključne kontrolne točke. Komisija nije 
prihvatila preporuku, istaknuvši da se time ne bi pojednostavnio sustav višestruke 
sukladnosti, nego bi se de facto smanjilo njegovo područje primjene. Zaključila je 
da bi to moglo dovesti do ublažavanja pravila o terenskim provjerama, čime bi se u 
konačnici potkopalo djelotvornost sustava višestruke sukladnosti. Kasnije, u okviru 
postupka davanja razrješnice za 2015.4 Europski parlament također je od Komisije 
zatražio da za ZPP u razdoblju nakon 2020. predvidi poboljšanje pravila o 
terenskim provjerama višestruke sukladnosti. 

2 Rezolucija Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o tematskim izvješćima Revizorskog 
suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2015. (2016/2208(DEC)). 

3 Idem. 
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7.9. Komisija nije prihvatila sveukupno 27 preporuka koje je Sud iznio u tematskim 
izvješćima objavljenima 2016. godine. Od tog broja njih 20 nije provedeno, pet je 
provedeno u određenoj mjeri, a dvije su u potpunosti provedene iako prvotno nisu 
prihvaćene (primjer je naveden u okviru 7.4.). 

Okvir 7.4. 

Primjer preporuke koja je provedena iako prvotno nije prihvaćena  

Komisija nije prihvatila točku (a) 2. preporuke iz tematskog izvješća br. 34/2016 
„Borba protiv nepotrebnog bacanja hrane: prilika za EU da poboljša učinkovitost 
resursa u lancu opskrbe hranom” jer, s obzirom na svoju ulogu u zakonodavnom 
lancu, nije htjela unaprijed zauzeti stajalište prema tom pitanju. Analiza koju je Sud 
obavio pokazuje da je Komisija ipak provela tu preporuku u okviru prijedloga o 
ZPP-u iz lipnja 2018. 

7.10. Uz pomoć baze podataka5 Komisija kontinuirano prati status preporuka koje 
je prihvatila, ali još nije u potpunosti provela. Time su obuhvaćene i preporuke iz 
tematskih izvješća Suda iz 2015. koje su ostale neprovedene od prošlogodišnjeg 
praćenja provedbe6. Međutim, Komisija u svojoj bazi podataka ne prati aktivno niti 
evidentira napredak u vezi s preporukama za koje smatra da su provedene, čak i ako 
Sud smatra da nisu provedene u potpunosti. 

7.11. U okviru prošlogodišnjeg praćenja provedbe preporuka7 Sud je zaključio da 
Komisija još nije u potpunosti provela 62 preporuke iz izvješća Suda iz 2015. Od 
njih 62 ove je godine ostala neprovedena 51 preporuka, no Komisija više ne prati 
njihovu provedbu. Od te 51 preporuke Komisija je za njih 14 već u samim tematskim 
izvješćima navela da ih ne prihvaća. U trenutku dovršetka prošlogodišnje analize 
smatrala je da je preostalih 37 preporuka u potpunosti provedeno, iako se Sud s time 
nije slagao. 

7.12. Komisija je nastavila pratiti preostalih 11 preporuka od njih 62 koje nisu u 
potpunosti provedene. Prema podatcima iz njezine vlastite baze podataka Komisija je 
otad dovršila provedbu četiriju od tih 11 preporuka (za primjer vidjeti okvir 

                                                      
4 Idem. 

5 Naziv baze podataka glasi Recommendations, Actions, Discharge. 

6 Vidjeti godišnje izvješće za 2018. godinu, odlomci 3.72. – 3.78. 

7 Vidjeti godišnje izvješće za 2018. godinu, Prilog 3.3. 
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okviru 7.5.). Također smatra da je preostalih sedam preporuka djelomično provedeno i 
očekuje da će tijekom 2020. provesti većinu preostalih koraka. 

Okvir 7.5. 

Primjer preporuke iz 2015. za koju Komisija smatra da je provedena 
od prošlogodišnjeg praćenja provedbe preporuka 

U okviru prošlogodišnjeg praćenja provedbe preporuka koje je prikazano u 
godišnjem izvješću za 2018. Sud je zaključio da je točka (a) 1. preporuke iz 
tematskog izvješća br. 10/2015 („Potrebno je uložiti više napora u rješavanje 
problema u vezi s javnom nabavom u rashodima EU-a za koheziju”) u većoj mjeri 
provedena.  

Sud je preporučio da se funkcije baze podataka prošire kako bi se korisnicima 
stavilo na raspolaganje više informacija. Od prošlogodišnje analize Komisija je 
dodatno unaprijedila predmetnu bazu podataka. Slijedom toga, Komisija sada 
smatra da je točka (a) 1. preporuke u potpunosti provedena, iako Sud još nije 
obavio vlastiti pregled novog sustava. 

Kako su drugi subjekti revizije postupili u pogledu preporuka 
Suda? 

7.13. Tijekom 2016. u četirima tematskim izvješćima (vidjeti okvir 7.6.) 
obuhvaćenima ovom analizom izneseno je 45 preporuka drugim subjektima revizije, 
odnosno ne Komisiji. Neke su preporuke bile istodobno usmjerene na nekoliko 
različitih subjekata revizije.  
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Okvir 7.6. 

Tematska izvješća iz 2016. u kojima su iznesene preporuke drugim 
subjektima revizije, odnosno ne Komisiji 

o Tematsko izvješće br. 04/2016 – „Europski institut za inovacije i tehnologiju 
mora izmijeniti svoje mehanizme provedbe i elemente ustroja kako bi 
postigao očekivani učinak” 

o Tematsko izvješće br. 07/2016 – „Kako Europska služba za vanjsko djelovanje 
upravlja svojim zgradama diljem svijeta” 

o Tematsko izvješće br. 12/2016 – „Način na koji agencije upotrebljavaju 
bespovratna sredstva nije uvijek primjeren ili dokazano djelotvoran”; u tom 
izvješću iznesene su preporuke Europskom centru za sprečavanje i kontrolu 
bolesti, Europskoj agenciji za okoliš, Europskoj agenciji za sigurnost hrane i 
Europskoj agenciji za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim 
granicama 

o Tematsko izvješće br. 17/2016 – „Institucije EU-a mogu dodatno poraditi na 
tome da postupke javne nabave koje provode učine pristupačnijima”; u tom 
izvješću iznesene su preporuke Europskoj komisiji, Europskom parlamentu, 
Vijeću Europske unije i Europskoj središnjoj banci 

7.14. Proveden je veći udio preporuka upućenih drugim institucijama i tijelima EU-
a nego preporuka upućenih Komisiji. Druge institucije i tijela EU-a u potpunosti su 
proveli 36 (80 %) od 45 preporuka koje su im upućene, dok su u većoj mjeri provele 
dodatnih pet (11 %) (vidjeti okvir 7.7.). Preostale četiri preporuke (9 %) provedene su u 
određenoj mjeri. Prilog 7.2. sadržava detaljniji prikaz stupnja provedbe preporuka, uz 
kratak opis uvedenih poboljšanja i preostalih nedostataka u pogledu preporuka koje su 
provedene tek u određenoj mjeri. 
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Okvir 7.7. 

Provedba preporuka drugim subjektima revizije (odnosno ne 
Komisiji) iznesenih u izvješćima Suda o revizijama uspješnosti iz 2016. 

 
Izvor: Sud. 

80 %

11 %

9 %

Provedeno u potpunosti Provedeno u većoj mjeri

Provedeno u određenoj mjeri
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Zaključak 
7.15. Provedena je većina preporuka iz izvješća Suda o revizijama uspješnosti. 
Stopa provedbe na razini Komisije niža je od stope provedbe na razini drugih subjekata 
revizije. Ima prostora za daljnji napredak u pogledu preporuka koje nisu provedene i 
onih koje nisu provedene u potpunosti.  
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Prilozi 

Prilog 7.1. – Detaljan prikaz statusa preporuka iz 2016. po izvješćima – Europska komisija 

TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

br. 1/2016 

„Je li sustav kojim se 
Komisija služi za 
mjerenje uspješnosti 
u vezi s dohodcima 
poljoprivrednika 
dobro osmišljen i 
temelji li se na 
pouzdanim 
podatcima?” 

1 92   

Komisija je poboljšala prikupljanje 
statističkih podataka kako bi oni bolje 
odražavali životni standard 
poljoprivrednika i pružali kvalitetnije 
informacije o njihovu dohotku od 
poljoprivrede. Međutim, statistički 
podatci Komisije još ne pružaju 
informacije o raspoloživom dohotku 
poljoprivrednika koje bi bile potrebne za 
usporedbu s raspoloživim dohotkom u 
drugim gospodarskim sektorima kako bi 
se mogla opravdati potpora EU-a 
dohotku poljoprivrednika. 

 

2. 
(1. alineja) 94   

Komisija je izmijenila Uredbu o 
ekonomskim računima u poljoprivredi 
kako bi je uskladila sa standardima za 
nacionalne račune utvrđenima u okviru 
Europskog sustava računa (ESA 2010). 
Iako je uvođenje te promjene općenito 

 

250



  

 

TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

bilo jednostavno, ona je u nekim 
zemljama imala mali ili nikakav utjecaj na 
procjenu dohotka poljoprivrednika. 
Komisija još nije počela razmatrati kako 
procijeniti čimbenike za koje je Sud 
utvrdio da znatno utječu na dohodak 
poljoprivrednika. Osim toga, Komisija još 
nije predložila uredbu kojom bi 
prikupljanje podataka o cijenama i 
zakupninama zemljišta postalo zakonska 
obveza. 

2. 
(2. alineja) 94   

Komisija je odlučila da prikupljanje 
podataka na regionalnoj razini postane 
zakonska obveza, ali još nije donijela 
odgovarajući akt o izmjeni u skladu s 
Uredbom o ekonomskim računima u 
poljoprivredi. 

 

2. 
(3. alineja) 94 X     

2. 
(4. alineja) 94   

Komisija je počela upozoravati na to da 
nije moguće uspoređivati pokazatelje 
dohotka temeljene na ekonomskim 
računima u poljoprivredi među različitim 
državama članicama. Međutim, 
pokazatelji dohotka temeljeni na 
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

ekonomskim računima u poljoprivredi i 
dalje se ne upotrebljavaju pravilno.  

3 95  X    

4 96   

Komisija je pribavila i objavila popise 
metoda koje 24 države članice 
primjenjuju za sastavljanje ekonomskih 
računa u poljoprivredi, kao i povezana 
izvješća o kvaliteti, ali još nije provela 
procjenu kvalitete tih računa za EU u 
cjelini. 

 

5 98   

Komisija je provela terenske provjere u 
trima državama članicama i potiče sve 
države članice da bolje iskoriste 
potencijal sustava. Također je poduzela 
mjere za poboljšanje podataka u okviru 
FADN-a. Međutim, Komisija nije s 
posjećenim državama članicama 
dogovorila jasan raspored za uklanjanje 
utvrđenih nedostataka. Statistička 
preciznost anketa još nije poznata te se 
čekaju rezultati studije pokrenute 2018. 

 

6. 
(1. alineja) 100   

Komisija je podnijela zakonodavni 
prijedlog novog ZPP-a za razdoblje 
nakon 2020. Na temelju tog prijedloga za 
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

svaku državu članicu izradit će se 
strateški plan za ZPP, koji će sadržavati 
operativne ciljeve, polazne vrijednosti, 
ključne etape i ciljne vrijednosti. Još nije 
utvrđen nijedan od tih elemenata te se 
čeka da Komisija donese i odobri 
strateške planove za ZPP. Dosad nije 
jasno kako bi Komisija mogla zajamčiti da 
se u planovima postave ambiciozni ciljevi 
jer u predloženoj uredbi nije navedeno 
da je potrebno dostaviti dokaze o 
polaznim vrijednostima kako bi Komisija 
mogla procijeniti koliko su ciljne 
vrijednosti ambiciozne. Osim toga, 
prijedlogom uredbe nisu propisane 
nikakve kvantificirane ciljne vrijednosti 
na razini EU-a. 

6. 
(2. alineja) 100 X 

6. 
(3. alineja) 100 X 

br. 2/2016 

„Izvješće za 
2014. godinu o 
praćenju provedbe 
preporuka iz 

29. 
točka (a) 

Komisija je 2016. započela obavljati 
polugodišnje analize stanja u okviru kojih 
se glavne uprave pozivaju da dostave i 
analiziraju svoje „otvorene” preporuke 
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

tematskih izvješća 
Europskog 
revizorskog suda” 

(tj. one koje još nisu u potpunosti 
provedene), povezane odgovore, mjere, 
obrazloženja, datume dovršetka i 
popratne dokumente. Međutim, analiza 
„otvorenih” preporuka mogla bi se 
poboljšati kako bi se pokazalo koliki je 
napredak ostvaren u pogledu korektivnih 
mjera u relevantnom razdoblju, dok bi 
odgovori mogli sadržavati više činjenica i 
jasnije upućivati na popratne dokumente. 
U tijeku su razgovori o novoj bazi 
podataka. 

 29. 
točka (b)  X    

 29. 
točka (c)  X    

 29. 
točka (d)   

Komisija je uvela kategoriju „djelomično 
provedeno” i prati „otvorene” preporuke. 
Međutim, analiza pokazuje da se 
kategorija „djelomično provedeno” ne 
upotrebljava na sveobuhvatan i 
dosljedan način. Nekoliko preporuka u 
početnoj fazi provedbe (tj. prihvaćenih 
preporuka) također bi se moglo uvrstiti u 
ovu kategoriju, koja se ne prati zasebno. 
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

br. 3/2016 

„Borba protiv 
eutrofikacije u 
Baltičkome moru: 
potrebne su dodatne i 
djelotvornije mjere” 

1. 
točka (a) 117  X   

1. 
točka (b) 117 X    

2. 
točka (a) 121 X    

2. 
točka (b) 121 X    

2. 
točka (c) 121 X    

2. 
točka (d) 121 X    

3 125 X    

br. 4/2016 

„Europski institut za 
inovacije i tehnologiju 
mora izmijeniti svoje 
mehanizme provedbe 
i elemente ustroja 
kako bi postigao 
očekivani učinak” 

1 106 X    

br. 5/2016 1 112 X    
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

„Je li Komisija 
zajamčila djelotvornu 
provedbu Direktive o 
uslugama?” 

2 113 X    

3 114 X    

4 116 X    

5 117 X    

6 118 X    

7 119   

Komisija je uspostavila procedure za 
pokretanje postupaka zbog povrede 
prava bez upotrebe mehanizma „EU 
Pilot” ne bi li, u relevantnim slučajevima, 
ubrzala cijeli proces. Komisija nije pristala 
na objavu informacija o problemima koji 
su riješeni u okviru sustava „EU Pilot”. 

 

8 120 X    

br. 6/2016 

„Suzbijanje bolesti 
životinja programima 
za iskorjenjivanje, 
kontrolu i praćenje tih 
bolesti” 

 72. 
točka (a)   

Iako je Komisija uložila napore da se 
uspostavi sustav za lakšu razmjenu 
epidemioloških informacija, ta je 
razmjena trenutačno ograničena opsega. 
Razlog je u tome što sustav ADIS još nije 
funkcionalan. Trebat će ispitati u kojoj će 
se mjeri sustavom ADIS ostvariti dodana 
vrijednost u smislu pružanja detaljnijih 
epidemioloških informacija i 
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

omogućavanja lakšeg ažuriranja tih 
informacija podatcima iz sustava 
WAHIS +. 

72. 
točka (b) X 

72. 
točka (c) X 

72. 
točka (d) X 

br. 8/2016 

„Željeznički prijevoz 
tereta u EU-u i dalje 
nije na pravome 
putu” 

1 97 X 

2. 
točka (a) 97 X 

2. 
točka (b) 97 X 

3. 
točka (a) 97 X 

3. 
točka (b) 97 X 

4. 
točka (a) 97 Matrice za praćenje djelomično su 

dovršene, no nisu postavljene prijelazne 
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

ciljne vrijednosti te je potrebno 
poboljšati kvalitetu podataka. 

4. 
točka (b) 97   

Provedenom anketom nisu obuhvaćeni 
široki raspon ili znatan broj korisnika 
željezničke mreže, niti je obuhvaćena 
cijela željeznička mreža. 

 

4. 
točka (c) 97 X     

5 97 X     

6. 
točka (a) 100  X    

6. 
točka (b) 100  X    

7. 
točka (a) 100  X    

7. 
točka (b) 100 X     

8 100   

Poslovni planovi i strategije upravitelja 
infrastrukture doneseni su i priopćeni 
Komisiji, ali je postupak provjere tek u 
ranoj fazi. 
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

br. 10/2016 

„Kako bi se zajamčila 
djelotvorna provedba 
postupka u slučaju 
prekomjernog 
deficita, potrebna su 
dodatna poboljšanja” 

1 131 X     

1 131 X     

2 132 X     

3 135 X     

3 135   

Iako izvješća o službenim putovanjima 
pokazuju da je Eurostat zatražio 
određene podatke tijekom terenskih 
posjeta, Eurostat tek treba procijeniti 
izvore podataka i na odgovarajući način 
provjeriti je li proces sastavljanja 
podataka, od njihovih izvora preko 
usklađivanja do konačnih podataka, u 
skladu s relevantnim standardima. 

 

3 135   

Eurostat je preispitao i poboljšao svoje 
interne postupke u pogledu rokova za 
objavljivanje izvješća o posjetima. Došlo 
je do određenog pomaka u pogledu 
skraćivanja vremena potrebnog za objavu 
tih izvješća, ali Eurostat se i dalje ne 
pridržava vlastitih internih smjernica za 
objavljivanje publikacija.  

 

4 136 X     
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

5 137 X     

6 139 X     

7. 
(1. alineja) 141 X     

7. 
(2. alineja) 141 X     

7. 
(3. alineja) 141     X 

7. 
(4. alineja) 141 X     

8 143   

Komisija je stavila jači naglasak na razine 
duga i pokazala da se alati dostupni u 
okviru reformiranog Pakta o stabilnosti i 
rastu mogu djelotvorno upotrijebiti da se 
pravilo o dugu bolje poštuje. Tek će se u 
okviru budućih postupaka u slučaju 
prekomjernog deficita dobiti dokazi o 
tome pružaju li zatražena usklađivanja 
realističan i vjerodostojan smjer 
konvergencije prema poštovanju pravila 
o dugu, posebno uzimajući u obzir 
početnu razinu duga. Isto tako, Komisija 
za pet država članica koje su bile 
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

obuhvaćene postupkom u slučaju 
prekomjernog deficita nakon objave 
tematskog izvješća br. 10/2016 nije u 
preporukama u vezi s tim postupkom 
jasno navela godišnje razine omjera duga 
i BDP-a usklađene s ciljnim vrijednostima 
za deficit. Još jedno pitanje koje ima 
značajan učinak na postupak u slučaju 
prekomjernog deficita pandemija je 
bolesti COVID-19 i razmjer povezanih 
gospodarskih posljedica. Komisija je 
20. ožujka 2020. donijela Komunikaciju o 
aktivaciji opće klauzule o odstupanju u 
okviru Pakta o stabilnosti i rastu. Dana 
23. ožujka 2020. ministri financija država 
članica EU-a podržali su aktivaciju te 
klauzule. Time se postupci u okviru Pakta 
ne obustavljaju, nego se državama 
članicama omogućuje da odstupe od 
proračunskih zahtjeva koji bi se obično 
primjenjivali. Slijedom toga, Komisija je 
20. svibnja 2020. objavila niz izvješća iz 
članka 126. stavka 3. relevantne uredbe. 
Međutim, u tom trenutku nije predložila 
Vijeću da donese odluku o pokretanju 
postupka u slučaju prekomjernog deficita 
za relevantne države članice. Komisija je 
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

objasnila da je razlog za takvu odluku 
iznimna razina nesigurnosti koju je 
uzrokovala pandemija bolesti COVID-19, 
koja se odnosi i na osmišljavanje 
vjerodostojnog smjera fiskalne politike. 

9 145 X 

9 145 X 

10 147 X 

10 147 X 

11 149 X 

br. 11/2016 

„Jačanje 
administrativnih 
kapaciteta u bivšoj 
jugoslavenskoj 
republici Makedoniji: 
ograničen napredak u 
zahtjevnim 
okolnostima” 

1. točka (i) 68 X 

1. 
točka (ii) 68 X 

1. 
točka (iii) 68 X 

2. točka (i) 69 X 

2. 
točka (ii) 69 X 

3 70 X 
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

4. točka (i) 71 X     

4. 
točka (ii) 71  X    

5 72 X     

6. točka (i) 73 X     

6. 
točka (ii) 73 X     

6. 
točka (iii) 73 X     

6. 
točka (iv) 73 X     

br. 13/2016 

„Pomoć EU-a jačanju 
javne uprave u 
Moldovi” 

1 77 X     

 2 77 X     

 3 77  X    

 4 77 X     

 5 77  X    

 6 77 X     
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

br. 14/2016 

„Političke inicijative i 
financijska potpora 
EU-a za integraciju 
Roma: tijekom 
posljednjeg desetljeća 
postignut je znatan 
napredak, ali potrebni 
su dodatni napori na 
terenu” 

2. 
točka (a) 127  X    

2. 
točka (b) 127 X     

4 131  X    

7 131  X    

8. 
točka (a) 133     X 

8. 
točka (b) 133     X 

br. 15/2016 

„Je li Komisija 
djelotvorno upravljala 
humanitarnom 
pomoći stanovništvu 
područja pogođenih 
sukobima u regiji 
afričkih Velikih 
jezera?” 

1 58  X    

2 59  X    

3 60  X    

4 60  X    

5 61 X     

6 62 X     

7 62 X     

8 63 X     
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

br. 16/2016 

„Obrazovni ciljevi EU-
a: programi su 
usklađeni, no postoje 
nedostatci u mjerenju 
uspješnosti” 

1 93 X     

2. 
(1. alineja) 93 X     

2. 
(2. alineja) 93 X     

4 93 X     

br. 17/2016 

„Institucije EU-a mogu 
dodatno poraditi na 
tome da postupke 
javne nabave koje 
provode učine 
pristupačnijima” 

1 103 X     

2 104 X     

3 105 X     

4 105 X     

5 106 X     

6 107     X 

7 108 X     

8 108 X     

9 109 X     

br. 18/2016 
„Sustav EU-a za 
certifikaciju održivih 
biogoriva” 

1. 
točka (a) 76   

II. direktivom o promicanju uporabe 
energije iz obnovljivih izvora rješava se 
pitanje neizravne prenamjene zemljišta 
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

utvrđivanjem određenih ograničenja za 
proizvodnju biogoriva s visokim rizikom 
od takve prenamjene. Međutim, 
navedenom direktivom ne nudi se 
rješenje za moguće negativne društveno-
gospodarske učinke jer to i dalje nije u 
nadležnosti Komisije u pogledu procjene 
dobrovoljnih programa. Zbog toga 
prenošenje te Direktive u nacionalno 
zakonodavstvo još nije dovršeno. 

1. 
točka (b) 76     X 

1. 
točka (c) 76  X    

2. 
točka (a) 77  X    

2. 
točka (b) 77  X    

3. 
točka (a) 78   

Provedbeni akti trebali bi se donijeti do 
31. lipnja 2021. no još nisu definirane 
„odgovarajuće mjere” koje bi Komisija 
trebala poduzeti kada države članice 
izraze zabrinutost. Sama Komisija nema 
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

jasnu izravnu ovlast za provođenje 
provjera u državama članicama kojima bi 
provjerila jesu li postupci certificiranja 
programa u skladu sa standardima. 

3. 
točka (b) 78   

U najnovijem Komisijinu predlošku za 
procjenu nalazi se stavka koja se 
izrijekom odnosi na sustave za 
podnošenje pritužbi. Međutim, ni u 
jednom od postojećih pravno 
obvezujućih dokumenata se ne navodi da 
postoji sustav za podnošenje pritužbi. 
Osim toga, taj je predložak ograničen jer 
ne obuhvaća nijedan od posebnih 
elemenata navedenih u preporuci Suda.  

 

4 79  X    

5 80 X     

br. 19/2016 

„Izvršavanje 
proračuna EU-a s 
pomoću financijskih 
instrumenata – pouke 
koje se mogu izvući iz 
programskog 

1. 
točka (a) 151 X     

1. 
točka (b) 151 X     

2 151 X     
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

razdoblja 
2007. – 2013.” 

3 154 

Komisija je u relevantnim uredbama 
navela definicije „učinka financijske 
poluge”, kao i dodatne smjernice za 
izračun. Međutim, u tim definicijama i 
smjernicama nema govora o tome kako 
razdijeliti resurse privučene s pomoću 
sredstava EU-a od ostalih resursa. To 
znači da će u određenim slučajevima 
omjer financijske poluge i dalje biti 
precijenjen. 

4 154 X 

5 154 X 

6 154 X 

7 154 X 

8 157 X 

9 157 X 

10. 
točka (a) 162 X 

10. 
točka (b) 162 X 

268



  

 

TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

11. 
točka (a) 162 X     

12 162     X 

br. 20/2016 

„Jačanje 
administrativnih 
kapaciteta u Crnoj 
Gori: napredak je 
postignut, ali 
potrebno je postići 
bolje rezultate u 
brojnim ključnim 
područjima” 

1 42 X     

2 44 X     

3. točka (i) 45 X     

3. 
točka (ii) 45 X     

4. točka (i) 46 X     

4. 
točka (ii) 46 X     

5 47 X     

br. 21/2016 

„Pretpristupna pomoć 
EU-a za jačanje 
administrativnih 
kapaciteta na 
zapadnom Balkanu 
(metarevizija)” 

1 68 X     

2 69 X     

3 72 X     

4 74  X    

5 75 X     
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

br. 22/2016 

„Programi pomoći EU-
a za stavljanje 
nuklearnih 
postrojenja u Litvi, 
Bugarskoj i Slovačkoj 
izvan pogona: od 
2011. godine 
postignut je određeni 
napredak, no ključni 
izazovi tek predstoje” 

1. 
točka (c) 111 X     

2. 
točka (a) 112 X     

4 117  X    

5 117  X    

6 118  X    

7 119 X     

8 120 X     

br. 23/2016 

„Pomorski promet u 
EU-u suočen je s 
problemima – mnoga 
ulaganja 
nedjelotvorna su i 
neodrživa” 

1. 
točka (a) 105   

Studije su dovršene te je uspostavljena 
baza podataka TENtec, iako s 
ograničenim informacijama o lučkim 
kapacitetima. Međutim, još nije 
uspostavljen funkcionalan sustav za 
redovito praćenje kapaciteta svih 
104 strateških luka. 

 

1. 
točka (b) 105     X 

1. 
točka (c) 105   

Najnovija inačica detaljnog provedbenog 
plana upravo se ažurira, ali sam plan još 
nije razrađen. 
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

2. 
točka (a) 110 X     

2. 
točka (b) 110 X     

2. 
točka (c) 110  X    

3. 
točka (a) 110 X     

3. 
točka (b) 110 X     

4. 
točka (a) 110  X    

4. 
točka (b) 110     X 

5. 
točka (a) 114     X 

5. 
točka (b) 114 X     

5. 
točka (c) 114 X     
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

7. 
točka (a) 114     X 

7. 
točka (b) 114 X     

br. 24/2016 

„Potrebno je ulagati 
veće napore za 
podizanje razine 
osviještenosti o 
pravilima o državnim 
potporama u 
kohezijskoj politici i za 
osiguravanje 
usklađenosti s njima” 

1 117  X    

2. 
točka (a) 120  X    

2. 
točka (b) 120 X     

2. 
točka (c) 120 X     

3. 
točka (a) 122 X     

4. 
točka (a) 124 X     

4. 
točka (b) 124     X 

4. 
točka (c) 124 X     

272



  

 

TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

4. 
točka (d) 124     X 

4. 
točka (e) 124     X 

5. 
točka (a) 130 X     

5. 
točka (b) 130 X     

br. 25/2016 

„Sustav za 
identifikaciju 
zemljišnih parcela 
koristan je alat za 
utvrđivanje 
prihvatljivosti 
poljoprivrednog 
zemljišta, no 
upravljanje tim 
sustavom moglo bi se 
još poboljšati” 

2 76 X     

4 78 X     

5 80 X     

6 80 X     

br. 26/2016 

„Povećanje 
djelotvornosti sustava 
višestruke sukladnosti 
i njegovo 

1 74   

Komisija je razmotrila uvođenje 
pokazatelja koji bi se temeljio na stopi 
neusklađenosti u skup pokazatelja za ZPP 
nakon 2020. Međutim, još nije osmislila 
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

pojednostavnjenje i 
dalje su izazov” 

skup pokazatelja za procjenu uspješnosti 
sustava višestruke sukladnosti.  

2 75   

Komisija je poboljšala razmjenu 
informacija među službama o kršenju 
pravila u vezi s višestrukom sukladnošću. 
GU ENV trenutačno analizira statističke 
podatke koje je sastavio GU AGRI; ako 
bude potrebno, te dvije glavne uprave 
zajednički će analizirati moguće temeljne 
uzroke svih sistemskih kršenja previla 
kako bi predložile rješenja. 

 

3 76     X 

4 77 X     

5 78   

Metodologija za mjerenje troškova 
višestruke sukladnosti osmišljena je te je 
u primjeni. Međutim, studija za mjerenje 
troškova izrađena je samo jednom: 
njezini rezultati nisu se upotrijebili u 
svrhu smanjenja troškova primjene 
sustava višestruke sukladnosti, kao ni da 
se procijeni jesu li nastali troškovi 
razmjerni postignutim rezultatima. 
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

6 79   

Prijedlogom ZPP-a za razdoblje 
nakon 2020. utvrđuju se minimalni opći 
zahtjevi za kazne. Sustav kontrole i 
sankcija ostaje isti, a kako bi se zajamčila 
usklađenija primjena kazni na razini EU-a, 
i dalje postoji potreba za pojašnjenjem 
pojmova ozbiljnosti kršenja, opsega, 
trajanja, ponavljanja i namjere. I dalje 
ostaje otvoreno pitanje hoće li takva 
usklađena primjena sankcija biti dio 
provedbenih pravila ili delegiranih akata. 

 

br. 27/2016 

„Upravljanje u 
Europskoj komisiji – 
provodi li se najbolja 
praksa?” 

1 66  X    

2. 
točka (a) 66 X     

2. 
točka (b) 66 X     

2. 
točka (c) 66 X     

2. 
točka (d) 66 X     

2. 
točka (e) 66  X    

275



  

 

TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

2. 
točka (f) 66   

Komisija je pojednostavnila informacije o 
stopi pogreške koje se iznose u 
godišnjem izvješću o upravljanju 
proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti. 
Sud trenutačno provodi reviziju kojom će 
se ispitati pouzdanost stopa pogreške u 
području kohezije koje izračunava 
Komisija. 

 

2. 
točka (g) 66  X    

2. 
točka (h) 66  X    

br. 28/2016 

„Ozbiljne 
prekogranične 
prijetnje zdravlju u 
EU-u: poduzeti su 
važni koraci, no 
potrebno je učiniti 
više” 

1. 
točka (a) 118 X     

1. 
točka (b) 118 X     

1. 
točka (c) 118 X     

1. 
točka (d) 118 X     

2. 
točka (a) 119 X     
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

2. 
točka (b) 119 X     

3. 
točka (a) 120  X    

3. 
točka (b) 120  X    

3. 
točka (c) 120 X     

4. 
točka (a) 121 X     

4. 
točka (b) 121 X     

4. 
točka (c) 121 X     
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

br. 30/2016 

„Djelotvornost 
potpore EU-a 
prioritetnim 
sektorima u 
Hondurasu” 

1. 
točka (a) 64 X     

1. 
točka (b) 64 X     

1. 
točka (c) 64 X     

2. 
točka (a) 65 X     

2. 
točka (b) 65 X     

2. 
točka (c) 65 X     

3 66 X     

4 67 X     

br. 31/2016 

„Provode se 
ambiciozne mjere 
kako bi se najmanje 
svaki peti euro iz 
proračuna EU-a 
potrošio na klimatske 
aktivnosti, ali i dalje 

1 95 X     

2. 
točka (a) 95   

Komisija svake godine u godišnjem 
izvješću o upravljanju proračunom EU-a i 
njegovoj uspješnosti, projekciji proračuna 
i pregledu uspješnosti programa iznosi 
konsolidirane informacije o napretku u 
postizanju ukupne ciljne vrijednosti od 
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

postoji ozbiljan rizik 
da se taj cilj neće 
postići” 

20 %. Te se informacije iznose i u 
pojedinim godišnjim izvješćima o radu. 
Međutim, Komisija ne iznosi 
sveobuhvatne informacije o napretku u 
postizanju posebnih ciljnih vrijednosti za 
djelovanje u području klime u svim 
relevantnim godišnjim izvješćima o radu. 

2. 
točka (c) 95     X 

3 96   

Komisija je financirala vanjsku studiju o 
financijskim potrebama kako bi 
preispitala tekuće aranžmane za 
uključivanje klimatskih pitanja i praćenje 
rashoda povezanih s borbom protiv 
klimatskih promjena. U Komisijinim 
evaluacijama raspravlja se o financijskim 
potrebama za ostvarenje ciljne 
vrijednosti uključivanja klimatskih pitanja 
u relevantne politike, ali ne i o 
potrebama povezanima s klimatskim 
promjenama. 

 

4 100   

U prijedlogu ZPP-a za razdoblje 
nakon 2020. koeficijent je smanjen sa 
100 % na 40 % za plaćanja za područja s 
prirodnim i ostalim posebnim 
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

ograničenjima. Predloženi koeficijent od 
100 % za sve obveze u području okoliša i 
klime nije u skladu s načelom 
suzdržanosti. 

5 102     X 

6. 
točka (a) 103     X 

6. 
točka (b) 103   

Komisija je uključila pokazatelje rezultata 
povezane s djelovanjima u području 
klime u prijedloge za ZPP i EFRR/KF za 
razdoblje nakon 2020. Tim je područjima 
obuhvaćeno više od 70 % očekivanog 
doprinosa rashodima za klimu u 
ukupnom proračunu EU-a za razdoblje 
2021. – 2027. Međutim, pokazatelje 
povezane s klimom u svim područjima 
koja doprinose postizanju klimatskih 
ciljeva (osim za ZPP i EFRR/KF za koje 
postoje prijedlozi) tek je potrebno 
utvrditi.  

 

6. 
točka (c) 103 X     
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

7. 
točka (a) 109 X 

7. 
točka (b) 109 

Komisija je predložila da se u ZPP-u za 
razdoblje nakon 2020. poveća ciljna 
vrijednost za uključivanje klimatskih 
pitanja. Predložila je i da se 
postavljanjem zahtjevnijih uvjeta 
postrože zahtjevi povezani s klimom. 
Unatoč istinskoj predanosti Komisije 
rješavanju pitanja klimatskih promjena, u 
ovom trenutku i dalje nije jasno hoće li se 
time doprinijeti povećanju potrošnje 
financijskih sredstava za djelovanje u 
području klime. 
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

br. 33/2016 

„Koordinacija 
odgovora na 
katastrofe izvan EU-a 
u sklopu Mehanizma 
Unije za civilnu zaštitu 
uglavnom je bila 
djelotvorna” 

1. 
točka (a) 74 X     

1. 
točka (b) 74 X     

1. 
točka (c) 74 X     

1. 
točka (d) 74 X     

2. 
točka (a) 74 X     

2. 
točka (b) 74 X     

2. 
točka (c) 74 X     

2. 
točka (d) 74 X     

3. 
točka (a) 74 X     

3. 
točka (b) 74 X     
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

3. 
točka (c) 74 X     

3. 
točka (d) 74 X     

4 74 X     

5. 
točka (a) 74 X     

5. 
točka (b) 74 X     

br. 34/2016 

„Borba protiv 
nepotrebnog bacanja 
hrane: prilika za EU da 
poboljša učinkovitost 
resursa u lancu 
opskrbe hranom” 

1 84   

Proširenje uloge Platforme EU-a o 
gubitku i rasipanju hrane i najavljeni novi 
prioritet iz europskog zelenog plana 
pokazatelj su važnog mjesta koje borba 
protiv nepotrebnog bacanja hrane 
zauzima među politikama EU-a. Izrada 
novog akcijskog plana tek predstoji, a 
neke od mjera iz akcijskog plana za 
kružno gospodarstvo još se provode te se 
prema trenutačnim informacijama 
očekuje da će biti dovršene tijekom 2021. 

 

2. 
točka (a) 86 X     
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

2. 
točka (b) 86 X     

2. 
točka (c) 86   

EFSA je uključena u postavljanje temelja 
za buduće smjernice i praksu razmjene 
među državama članicama u vezi s 
preraspodjelom viška hrane. Prema 
trenutačnim i ažuriranim informacijama 
dio smjernica koje su u pripremi trebao bi 
biti dovršen 31. prosinca 2021. 

 

3. 
točka (a) 87   

Smjernice EU-a o doniranju hrane 
objavljene su u listopadu 2017. Čini se da 
nema pomaka u pogledu izrade detaljnog 
prikaza i analize okvira politike i 
regulatornog okvira u državama 
članicama, čime se dovodi u pitanje 
njihovo dovršavanje do ažuriranog roka, 
odnosno do 30. lipnja 2020. 

 

3. 
točka (b) 87     X 

3. 
točka (c) 87 X     

3. 
točka (d) 87 X     
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

br. 35/2016 

„Uporaba 
proračunske potpore 
za poboljšanje 
mobilizacije domaćih 
prihoda u 
supsaharskoj Africi” 

1. 
točka (a) 70 X     

1. 
točka (b) 70 X     

2. 
točka (a) 72 X     

2. 
točka (b) 72 X     

3 73 X     

4 74 X     

5 75 X     

6 76 X     

br. 36/2016 

„Procjena 
mehanizama za 
zaključenje 
kohezijskih programa 
i programa ruralnog 
razvoja u razdoblju 
2007. – 2013.” 

1 118     X 

2 127   

U prijedlogu Komisije za razdoblje 
nakon 2020. uvodi se novi mehanizam 
pregleda uspješnosti. Njime se Komisiji 
omogućuje da procijeni jesu li ostvarene 
ciljne vrijednosti programa i, ako je 
potrebno, da naloži financijske ispravke u 
slučaju nedovoljne uspješnosti. Kad je 
riječ o EPFRR-u, Komisija ne izračunava 
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
opis uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

stopu preostalog rizika na razini 
programa uzimajući u obzir financijske 
ispravke koji proizlaze iz revizija 
sukladnosti. Stoga nema jamstva da 
preostala pogreška za određeni program 
ne prelazi razinu značajnosti. 

3 127 

Nije predviđeno posebno izvješće o 
postignutim rezultatima i konačnom 
ishodu zaključenja programa za 
programsko razdoblje u cjelini.  

4 131 

Uvedena su određena poboljšanja kako 
bi se smanjilo preklapanje razdoblja 
prihvatljivosti, no preklapanja će u 
određenoj mjeri biti i dalje. Kad je riječ o 
koheziji, države članice nisu dužne 
dostaviti sve dokumente o zaključenju 
programa u roku od šest mjeseci nakon 
konačnog datuma za prihvatljivost. 

6 133 X 

7 141 X 
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Prilog 7.2. – Detaljan prikaz statusa preporuka iz 2016. po izvješćima – drugi subjekti revizije 

TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
sažetak uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

br. 4/2016 

„Europski institut za 
inovacije i tehnologiju 
mora izmijeniti svoje 
mehanizme provedbe i 
elemente ustroja kako 
bi postigao očekivani 
učinak” 

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) 

2 107 X     

3 108 X     

4 109 X     

br. 7/2016 

„Kako Europska služba 
za vanjsko djelovanje 
upravlja svojim 
zgradama diljem 
svijeta” 

Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) 

1 68  X   

2 68 X     

3 70  X    

4 71   

Za određene delegacije EU i rezidencije 
šefova delegacije dogovoreno je da će se 
ponovno pregovarati o sporazumima o 
najmu i uvjetima, a uvjeti su se općenito 
poboljšali u odnosu na stanje prije 
pet godina. ESVD je u svojem proračunu 
obuzdao rast rashoda povezanih sa 
zgradama. Međutim, pregled portfelja 
(kontrolni prikaz) u svrhu praćenja tržišnih 
cijena za delegacije EU-a i rezidencija 
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
sažetak uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

šefova delegacija još nije omogućen. 
Potrebno je uložiti velik trud da se obradi 
najmanje 50 najskupljih sporazuma o 
uredskim prostorima delegacija EU-a i 
rezidencijama šefova delegacija koji su 
trenutačno na snazi. 

5 71   

Oblikovani su mjerni standardi koje bi 
delegacije EU-a trebale primjenjivati, a za 
osoblje u delegacijama organizirani su 
informativni sastanci. Softver za 
upravljanje zgradama Immogest ažuriran je 
podatcima dobivenima ponovnim 
mjerenjima. Međutim, taj je softver i dalje 
potrebno znatno poboljšati kako bi se u 
potpunosti zadovoljile potrebe, kao što su 
uključivanje više informacija o 
troškovima/najamnini za zgrade, 
kategorizacija iskoristivog prostora (prema 
vrsti namjene) te informacije o površinama 
i najamninama u vezi s dijeljenjem 
prostora. Potrebno je poboljšati sučelja 
Immogesta za rad s drugim bazama 
podataka kako bi se smanjila potreba za 
ručnim unošenjem podataka iz drugih 
sustava. 
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
sažetak uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

6 72 X 

7 72 

Sud primjećuje da je ESVD od 2015. 
do 2019. poboljšao određivanje prioriteta 
u pogledu radova koje je potrebno
izvršiti / dogovora koje je potrebno
zaključiti u sljedeće dvije godine. ESVD tek
treba poboljšati svoj srednjoročni plan za
nekretnine. Čak i ako ESVD smatra da
sedmogodišnji dinamički plan obuhvaća
predugo razdoblje, trebalo bi osmisliti plan
koji obuhvaća najmanje tri ili četiri godine i
pratiti njegovu provedbu s posebnim
naglaskom na njegovim rezultatima,
troškovima i rokovima. Takav srednjoročni
plan ključan je za konkretniju potporu
strategiji ESVD-a za upravljanje
nekretninama. Trebalo bi bolje uskladiti
dva ključna planska dokumenta (strategiju
upravljanja nekretninama i srednjoročni
plan).

8 72 

U oko 50 % ugovora o najmu sada je 
predviđena i mogućnost kupnje. 
Poboljšanje informacija u dokumentaciji o 
nekretninama i ispitivanju tržišta pozitivno 
je utjecalo na donošenje odluke o najmu ili 
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
sažetak uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

kupnji. Međutim, još nema pregleda 
portfelja i analize prilika za najam ili 
kupnju, koji su pokrenuti na razini sjedišta i 
kojima se upravlja na središnjoj razini. 
Trebalo bi osmisliti metodu za provođenje 
odgovarajućih ekonomskih analiza 
prednosti kupnje nad najmom koja bi se 
temeljila na prikladnim pokazateljima kao 
što je neto sadašnja vrijednost. Isti 
pokazatelj trebao bi se primijeniti na sve 
opcije; u slučaju kupnje trebalo bi 
procijeniti i uključiti u izračun preostalu 
(tržišnu) vrijednost imovine nakon 
razdoblja njezine upotrebe. 

br. 12/2016 

„Način na koji agencije 
upotrebljavaju 
bespovratna sredstva 
nije uvijek primjeren ili 
dokazano djelotvoran” 

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) 

1 53 X     

2 54 X     

4 56 X     

5 57 X     

Europska agencija za okoliš (EEA) 

1 53  X    
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
sažetak uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

2 54  X    

4 56 X    

5 57 X     

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) 

1 53 X     

2 54 X     

5 57 X     

Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama (FRONTEX) 

1 53 X     

2 54 X     

3 55 X     

4 56 X     

5 57 X     

br. 17/2016 

„Institucije EU-a mogu 
dodatno poraditi na 
tome da postupke 
javne nabave koje 

Europski parlament 

1 103 X     

3 105 X     
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
sažetak uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

provode učine 
pristupačnijima” 

4 105 X     

5 106 X     

7 108 X    

9 109 X     

Vijeće Europske unije 

1 103 X     

3 105 X     

4 105 X     

5 106 X     

7 108 X     

9 109 X    

Europska središnja banka 

1 103 X     

3 105 X     

4 105 X     

5 106 X     
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TI Naslov izvješća Br. Odlomak 
tematskog 

izvješća 

Provedeno u 
potpunosti 

Provedeno u 
većoj mjeri 

Provedeno u određenoj mjeri (kratak 
sažetak uvedenih poboljšanja i 

preostalih nedostataka) 

Nije 
provedeno 

7 108 X     

9 109 X     
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Dodatak 

Revizijski pristup i metodologija 
(1) Metodologija Suda za reviziju uspješnosti utvrđena je Priručnikom za reviziju

uspješnosti, koji je dostupan na internetskim stranicama Suda. Revizije koje Sud
provodi u skladu su s Međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija
(ISSAI) za revizije uspješnosti.

Dio 1. – Poglavlje 1.: okvir uspješnosti 

(2) Sud će svake godine ispitati određeni aspekt okvira uspješnosti. Sud je kao temu
za ovogodišnje izvješće odabrao Komisijino izvješćivanje na visokoj razini o
uspješnosti u okviru godišnjeg izvješća o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj
uspješnosti (AMPR) i programskih izvještaja. Sud je ispitao je li Komisija
uspostavila pouzdan proces za izradu tih izvješća i pruža li se njima jasan,
sveobuhvatan i uravnotežen pregled uspješnosti programa potrošnje EU-a.

(3) Kako bi dobio odgovore na ta pitanja, Sud je, među ostalim, pregledao sljedeće:

(a) godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti
za 2019. i prethodne godine;

(b) programske izvještaje za nacrt proračuna za 2021. i prethodne godine;

(c) godišnja izvješća o radu Glavne uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj
(GU AGRI) i Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku (GU REGIO)
za 2019. i prethodne godine;

(d) najnoviji skup uputa i predložaka za pripremu programskih izvještaja i
godišnjih izvješća o radu i prethodne skupove takvih uputa i predložaka.

(4) Sud je u okviru revizije obavio revizijske posjete Komisiji (Glavnom tajništvu,
Glavnoj upravi za proračun (GU BUDG) te GU-u AGRI i GU-u REGIO) kako bi ispitao
način na koji su osmišljeni i na koji funkcioniraju postupci navedeni u nastavku i
raspravio o tome:

(a) postupci prikupljanja podataka o uspješnosti od država članica i provjere
njihove kvalitete i pouzdanosti;
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(b) postupci sastavljanja, preispitivanja i donošenja godišnjih izvješća o radu, 
programskih izvještaja i godišnjeg izvješća o upravljanju proračunom EU-a i 
njegovoj uspješnosti. 

Dio 2. – Poglavlja 2. – 6.: uspješnost programa potrošnje EU-a 

(5) U poglavljima 2. – 6. Sud obrađuje rezultate koji su ostvareni provedbom 
programa EU-a u okviru naslova 1.a, 1.b, 2., 3. i 4. višegodišnjeg financijskog 
okvira (VFO) za razdoblje 2014. – 2020. Cilj Suda bio je utvrditi koliko je 
relevantnih informacija o uspješnosti dostupno i na temelju tih informacija 
procijeniti koliko su programi potrošnje EU-a u stvarnosti bili uspješni. 

Uzorak Suda 

(6) U okviru VFO-a za razdoblje 2014. – 2020. provodi se 58 programa potrošnje. Sud 
je u svrhu obavljanja procjene sastavio uzorak od devet programa (vidjeti 
tablicu 1.). Sud je u okviru svakog naslova VFO-a odabrao dva programa (osim u 
slučaju naslova 3. VFO-a, koji je najmanji i u okviru kojeg je Sud odabrao samo 
jedan program). Pri odabiru su za svaki naslov VFO-a uzeta u obzir četiri najveća 
programa (po proračunu). Kad je to bilo moguće, Sud je odabrao parove usko 
povezanih programa (naslovi 1.b, 2. i 3.) u slučaju kojih se može očekivati da će se 
neki od njihovih rezultata ostvariti provedbom obaju programa zajedno. Ukupno 
gledajući, na devet programa potrošnje koje je Sud obuhvatio otpada 74 % svih 
plaćanja izvršenih do kraja 2019. u odnosu na obveze preuzete u okviru tekućeg 
VFO-a. 
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Tablica 1. – Uzorak programa potrošnje za poglavlja 2. – 6. koji je 
sastavio Sud 

Poglavlje Naslov VFO-a Odabrani program potrošnje 

2 1.a: „Konkurentnost za 
rast i zapošljavanje” 

Obzor 2020.; 
Europski fond za strateška ulaganja 

3 
1.b: „Gospodarska, 
socijalna i teritorijalna 
kohezija” 

Europski fond za regionalni razvoj; 
Kohezijski fond 

4 2.: „Održivi rast: 
prirodni resursi” 

Europski fond za jamstva u poljoprivredi; 
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 

5 3.: „Sigurnost i 
građanstvo” Fond za azil, migracije i integraciju 

6 4.: „Globalna Europa” Instrument za razvojnu suradnju; 
Europski instrument za susjedstvo 

Izvor: Sud. 

(7) Za svaki program potrošnje utvrđeni su ciljevi (opći i/ili posebni), i to između 
jednog cilja i njih dvadeset. Sud je ispitao uspješnost programa potrošnje u 
odnosu na odabrane ciljeve (vidjeti priloge 2.1., 3.1., 4.1., 5.1. i 6.1.). Sud je 
obuhvatio sve opće ciljeve, kao i skup posebnih ciljeva odabranih zbog njihove 
značajnosti i povezanosti s određenim općim ciljem i ciljevima EU-a na višoj razini. 

Pregled 

(8) Sud je svoju procjenu temeljio na informacijama o uspješnosti koje je objavila 
Komisija, uključujući: 

(a) godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti 
za 2019.; 

(b) relevantne programske izvještaje za nacrt proračuna za 2021.; 

(c) godišnja izvješća o radu relevantnih glavnih uprava za 2019.; 

(d) evaluacije koje se odnose na uspješnost programa u okviru tekućeg VFO-a i 
prethodnih VFO-ova; 

(e) razna izvješća o uspješnosti pojedinih programa. 

(9) Sud je te informacije dopunio nedavnim nalazima iz vlastitih revizija i pregleda. 
Sud nije raspolagao vlastitim rezultatima za sve odabrane ciljeve programa. 
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(10) Sud je provjerio jesu li Komisijine informacije o uspješnosti vjerodostojne i jesu li u 
skladu s njegovim nalazima, ali nije obavio reviziju njihove pouzdanosti. 

(11) Sud se usredotočio na najnovije informacije koje se odnose na najnovije inačice 
programa potrošnje EU-a u okviru VFO-a za razdoblje 2014. – 2020. S obzirom na 
to da će ex post evaluacije tih programa biti pripremljene tek nakon završetka 
tekućeg razdoblja VFO-a i da evaluacije na sredini programskog razdoblja nisu 
dostupne za sve programe, Sud se često morao oslanjati na informacije o 
uspješnosti za prethodne programe u okviru VFO-a za razdoblje 2007. – 2013. Sud 
je pritom uzeo u obzir opseg promjena u načinu na koji su osmišljeni programi 
između ta dva razdoblja i u njihovoj provedbi. 

Analiza pokazatelja 

(12) Sud je u okviru procjene uspješnosti analizirao informacije u vezi s pokazateljima 
uspješnosti koje su iznesene u relevantnim programskim izvještajima za nacrt 
proračuna za 2021. Sud je ujedno usporedio te informacije s onima iz prijašnjih 
programskih izvještaja. 

(13) Devet programa iz uzorka Suda obuhvaća ukupno 262 pokazatelja, što je više 
nego što ih je uključeno u programske izvještaje. Razlog leži u tome što se 
pokazatelji u programskim izvještajima često sastoje od dvaju ili više 
potpokazatelja, od kojih svaki ima zasebne polazne vrijednosti, ciljne vrijednosti i 
skupove stvarno postignutih vrijednosti. Sud je svaki takav potpokazatelj uzeo u 
obzir kao zaseban pokazatelj. 

(14) Sud je sve pokazatelje razvrstao u pokazatelje uloženih sredstava, ostvarenja, 
rezultata ili učinka. Iako se takva kategorizacija primjenjuje i u zakonodavstvu za 
neke od tih programa, Komisija ne kategorizira pokazatelje na taj način. U nekim 
se slučajevima kategorizacija koju je upotrijebio Sud, koja se temelji na 
Komisijinim smjernicama za bolju regulativu, može razlikovati od one utvrđene 
zakonodavstvom. 

(15) Analiza pokazatelja koju je Sud proveo uključivala je izračun dosadašnjeg napretka 
u dosezanju ciljnih vrijednosti, pri čemu se u svakom slučaju upotrebljavala 
relevantna polazna vrijednost (vidjeti tablicu 2.). To je bilo moguće samo u 
slučajevima u kojima su bili dostupni kvantificirani podaci za polazne, ciljne i 
najnovije stvarne vrijednosti. 
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Tablica 2. – Izračun napretka u dosezanju ciljne vrijednosti (u odnosu na 
polaznu vrijednost) 

Polazna 
vrijednost 

Najnovija 
stvarna 

vrijednost 

Ciljna 
vrijednost Izračun 

Napredak u 
dosezanju ciljne 

vrijednosti 

20 40 70 (40 – 20) / 
(70 – 20) 40 % 

Izvor: Sud. 

(16) Osim toga, Sud je za svaki pokazatelj procijenio je li ostvaren zadovoljavajući 
napredak u dosezanju relevantne ciljne vrijednosti te s pomoću grafičkog prikaza 
iznosi povezane informacije u pregledima pokazatelja (vidjeti tablicu 3.). 

Tablica 3. – Grafički prikaz analize ostvarenog napretka 

Oznaka Značenje Napomene 

 Zadovoljavajući 
napredak 

Na temelju dostupnih podataka ciljna 
vrijednost povezana s pokazateljem 
vjerojatno će se dosegnuti u predviđenom 
roku. 

 

Zadovoljavajući 
napredak; 
bez kvantificirane 
ciljne vrijednosti 

Na temelju dostupnih podataka ciljna 
vrijednost povezana s pokazateljem 
vjerojatno će se dosegnuti u predviđenom 
roku. 
Ciljna vrijednost nije kvantificirana, ali 
dovoljno je specifična kako bi se procijenila 
vjerojatnost njezina dosezanja. 

 Nezadovoljavajući 
napredak 

Na temelju dostupnih podataka ciljna 
vrijednost povezana s pokazateljem 
vjerojatno se NEĆE dosegnuti u 
predviđenom roku. 

 

Nezadovoljavajući 
napredak; 
bez kvantificirane 
ciljne vrijednosti 

Na temelju dostupnih podataka ciljna 
vrijednost povezana s pokazateljem 
vjerojatno se NEĆE dosegnuti u 
predviđenom roku. 
Ciljna vrijednost nije kvantificirana, ali 
dovoljno je specifična kako bi se procijenila 
vjerojatnost njezina dosezanja. 
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Oznaka Značenje Napomene 

Nejasan napredak 

Na temelju dostupnih podataka nije 
moguće pouzdano utvrditi vjerojatnost 
dosezanja ciljne vrijednosti povezane s 
pokazateljem. 

Nejasan napredak; 
bez kvantificirane 
ciljne vrijednosti 

Na temelju dostupnih podataka nije 
moguće pouzdano utvrditi vjerojatnost 
dosezanja ciljne vrijednosti povezane s 
pokazateljem. 
Ne postoji kvantificirana ciljna vrijednost. 

Izvor: Sud. 

(17) U tablici 4. iznose se primjeri načina na koji je Sud procijenio je li ostvaren
zadovoljavajući napredak u dosezanju ciljne vrijednosti povezane s određenim
pokazateljem i objašnjavaju se njegovi kriteriji. Sud te kriterije nije primijenio
automatski, nego je ispitao svaki pojedinačni pokazatelj na temelju dostupnih
informacija uz primjenu stručne prosudbe.

Tablica 4. – Primjeri procjene ostvarenog napretka koju je obavio Sud 

Informacije u 
programskim 
izvještajima 

Procjena koju je 
obavio Sud Kriteriji i obrazloženje 

Polazna vrijednost 
(2013.): 50 
Ciljna vrijednost 
(2023.): 150 
Ključna etapa (2018.): 
100 
Najnovija vrijednost 
(2018.): 90 
Prethodne vrijednosti: 
(2017.) 80; (2016.) 70 

NEZADOVOLJAVAJUĆI 
NAPREDAK 

Kriterij: ako postoji ključna etapa 
za godinu za koju Sud raspolaže 
najnovijim podatcima, 
zadovoljavajući napredak u 
pogledu pokazatelja ostvaren je 
ako je dosegnuta ta ključna etapa. 

Obrazloženje: nije dosegnuta 
ključna etapa. 

Polazna vrijednost 
(2013.): 50 
Ciljna vrijednost 
(2023.): 150 
Ključna etapa (2019.): 
100 
Najnovija vrijednost 
(2018.): 90 

ZADOVOLJAVAJUĆI 
NAPREDAK 

Kriterij: ako ne postoji ključna 
etapa za godinu za koju Sud 
raspolaže najnovijim podatcima, 
ali postoji ključna etapa za neku 
drugu godinu, zadovoljavajući 
napredak u pogledu pokazatelja 
ostvaren je ako je dosadašnji 
napredak u skladu s tom ključnom 
etapom. 
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Informacije u 
programskim 
izvještajima 

Procjena koju je 
obavio Sud Kriteriji i obrazloženje 

Prethodne 
vrijednosti: (2017.) 
80; (2016.) 70 

Obrazloženje: s obzirom na 
postojan napredak u dosezanju 
ciljne vrijednosti u razdoblju 
2016. – 2018. vjerojatno je da će 
se ciljna vrijednost za 2019. 
dosegnuti. 
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Informacije u 
programskim 
izvještajima 

Procjena koju je 
obavio Sud Kriteriji i obrazloženje 

Polazna vrijednost 
(2013.): 50 
Ciljna vrijednost 
(2023.): 150 
Ključna etapa: ne 
postoji 
Najnovija vrijednost 
(2018.): 80 
Prethodne 
vrijednosti: (2017.) 
75; (2016.) 70; (2015.) 
60; (2014.) 55 

NEZADOVOLJAVAJUĆI 
NAPREDAK 

Kriterij: ako ne postoji ključna 
etapa, zadovoljavajući napredak u 
pogledu pokazatelja ostvaren je 
ako dosadašnji napredak okvirno 
odgovara linearnom napretku od 
polazne vrijednosti do ciljne 
vrijednosti ili ako dosadašnje 
stvarne vrijednosti upućuju na 
„eksponencijalniji” profil napretka, 
sa sporim početkom i ubrzanjem u 
narednim godinama. 

Obrazloženje: napredak u 
dosezanju ciljne vrijednosti iznosi 
30 %, što je znatno ispod linearne 
vrijednosti od 50 % koja se može 
očekivati u sredini razdoblja 
provedbe, a dosadašnje stvarne 
vrijednosti ne pokazuju ubrzanje. 

Polazna vrijednost 
(2013.): 50 
Ciljna vrijednost 
(2023.): 150 
Ključna etapa: ne 
postoji 
Najnovija vrijednost 
(2018.): 80 
Prethodne 
vrijednosti: (2017.) 
63; (2016.) 55; (2015.) 
52; (2014.) 51 

ZADOVOLJAVAJUĆI 
NAPREDAK 

Kriterij: ako ne postoji ključna 
etapa, zadovoljavajući napredak u 
pogledu pokazatelja ostvaren je 
ako dosadašnji napredak okvirno 
odgovara linearnom napretku od 
polazne vrijednosti do ciljne 
vrijednosti ili ako dosadašnje 
stvarne vrijednosti upućuju na 
„eksponencijalniji” profil napretka, 
sa sporim početkom i ubrzanjem u 
narednim godinama. 

Obrazloženje: napredak u 
dosezanju ciljne vrijednosti iznosi 
30 %, što je znatno ispod linearne 
vrijednosti od 50 % koja se može 
očekivati u sredini razdoblja 
provedbe. Međutim, dosadašnje 
zabilježene stvarne vrijednosti 
pokazuju ubrzanje i ako se ono 
nastavi ciljna vrijednost vjerojatno 
će se dosegnuti. 
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Informacije u 
programskim 
izvještajima 

Procjena koju je 
obavio Sud Kriteriji i obrazloženje 

Polazna vrijednost 
(2013.): 50 
Ciljna vrijednost 
(2023.): povećanje 
Ključna etapa: ne 
postoji 
Najnovija vrijednost 
(2018.): 60 
Prethodne 
vrijednosti: (2017.) 
56; (2016.) 55; (2015.) 
52; (2014.) 51 

ZADOVOLJAVAJUĆI 
NAPREDAK; 
BEZ KVANTIFICIRANE 
CILJNE VRIJEDNOSTI 

Kriterij: ako ciljna vrijednost nije 
kvantificirana, zadovoljavajući 
napredak u pogledu pokazatelja 
ostvaren je ako su uvjeti 
predviđeni ciljnom vrijednošću 
dosad ispunjeni ili ako je 
vjerojatno da će se ti uvjeti 
ispuniti. 

Obrazloženje: kao nekvantificirana 
ciljna vrijednosti utvrđeno je 
„povećanje” i dosadašnje 
zabilježene vrijednosti veće su od 
polazne vrijednosti, čime su 
ispunjeni uvjeti predviđeni ciljnom 
vrijednošću. 

Polazna vrijednost 
(2013.): 50 
Ciljna vrijednost 
(2023.): održavanje 
iste razine 
Ključna etapa: ne 
postoji 
Najnovija vrijednost 
(2018.): 40 
Prethodne 
vrijednosti: (2017.) 
46; (2016.) 49; (2015.) 
52; (2014.) 51 

NEZADOVOLJAVAJUĆI 
NAPREDAK 

Kriterij: ako ciljna vrijednost nije 
kvantificirana, zadovoljavajući 
napredak u pogledu pokazatelja 
ostvaren je ako su uvjeti 
predviđeni ciljnom vrijednošću 
ispunjeni ili ako je vjerojatno da će 
se ti uvjeti ispuniti. 

Obrazloženje: kao ciljna vrijednost 
utvrđeno je „održavanje iste 
razine”, tj. ciljna vrijednost 
odgovara polaznoj vrijednosti, ali 
najnovija stvarna vrijednost manja 
je od polazne vrijednosti za 20 %. 

Polazna vrijednost 
(2013.): 50 
Ciljna vrijednost 
(2023.): 150 
Ključna etapa: ne 
postoji 
Najnovija vrijednost 
(2018.): 90 

NEJASAN NAPREDAK; 
BEZ KVANTIFICIRANE 
CILJNE VRIJEDNOSTI 

Kriterij: ako ne postoji ključna 
etapa, zadovoljavajući napredak u 
pogledu pokazatelja ostvaren je 
ako dosadašnji napredak okvirno 
odgovara linearnom napretku od 
polazne vrijednosti do ciljne 
vrijednosti ili ako dosadašnje 
stvarne vrijednosti upućuju na 
„eksponencijalniji” profil napretka, 
sa sporim početkom i ubrzanjem u 
narednim godinama. 
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Informacije u 
programskim 
izvještajima 

Procjena koju je 
obavio Sud Kriteriji i obrazloženje 

Obrazloženje: napredak u 
dosezanju ciljne vrijednosti iznosi 
40 %, deset postotnih bodova 
manje od linearne vrijednosti od 
50 % koja se može očekivati u 
sredini razdoblja provedbe. Nisu 
dostupni drugi podatci koji bi 
pokazali je li napredak u dosezanju 
ciljne vrijednosti linearan ili 
eksponencijalniji. 

Polazna vrijednost 
(2013.): 50 
Ciljna vrijednost: nije 
utvrđena 
Ključna etapa: ne 
postoji 
Najnovija vrijednost 
(2018.): 90 

NEJASAN NAPREDAK; 
BEZ KVANTIFICIRANE 
CILJNE VRIJEDNOSTI 

Obrazloženje: ako ne postoji ciljna 
vrijednost, nije moguće procijeniti 
je li ostvaren zadovoljavajući 
napredak u pogledu određenog 
pokazatelja. 

Polazna vrijednost 
(2013.): 50 
Ciljna vrijednost 
(2023.): 150 
Ključna etapa (2019.): 
100 
Najnovija vrijednost: 
podatci nisu dostupni 

NEJASAN NAPREDAK 

Obrazloženje: ako ne postoje 
podatci o napretku u dosezanju 
ciljne vrijednosti, nije moguće 
procijeniti je li ostvaren 
zadovoljavajući napredak u 
pogledu određenog pokazatelja. 

Izvor: Sud. 

(18) Analiza pokazatelja koju je proveo Sud temelji se na podatcima Komisije koje Sud 
nije obuhvatio revizijom. Procjena koju Sud iznosi u vezi s time je li u pogledu 
određenog pokazatelja ostvaren zadovoljavajući napredak temelji se na njegovoj 
analizi vjerojatnosti da će se dosegnuti ciljna vrijednost za taj pokazatelj. 
Međutim, tom analizom nije obuhvaćena relevantnost tog pokazatelja za ciljeve 
povezanog programa i mjere koje se u okviru njega provode, kao ni ambicioznost 
ciljne vrijednosti. Na primjer, moguće je da mjere koje se provode u okviru 
određenog programa ne utječu na određeni pokazatelj ili da taj pokazatelj nije 
relevantan za cilj povezanog programa, kao i da ambicioznost njegove ciljne 
vrijednosti nije na odgovarajućoj razini. Stoga pokazatelji sami po sebi nisu nužno 
odraz mjere u kojoj su postignuti ciljevi određenog programa. Cjelovita analiza 
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uspješnosti određenog programa obuhvaća analizu podataka u vezi s 
pokazateljima u spoju s drugim kvantitativnim i kvalitativnim informacijama. 

(19) Unatoč tome, Sud smatra da pokazatelji općenito pružaju uvid u određene
aspekte uspješnosti programa. U poglavljima 2. – 6. ovog izvješća iznosi se grafički
prikaz pregleda pokazatelja. Osim toga, u poglavlju 1. i u drugim relevantnim
slučajevima u tekstu uz preglede pokazatelja navode se ograničenja informativne
vrijednosti pokazatelja.

Ispitivanje uspješnosti transakcija 

(20) Sud je u okviru ove revizije ujedno obavio procjenu uspješnosti programa na
temelju uzorka transakcija koje je ispitao u okviru revizije provedene u svrhu
davanja izjave o jamstvu. Sud je provjerio jesu li te transakcije bile u skladu s
relevantnim ciljevima programa te jesu li njima dosegnute ili je li vjerojatno da će
se njima dosegnuti relevantne ciljne vrijednosti uspješnosti.

Dio 3. – Poglavlje 7.: praćenje provedbe preporuka 

(21) Sud redovito prati provedbu preporuka koje je iznio u tematskim izvješćima. Sud u
poglavlju 7. analizira u kojoj su mjeri provedene preporuke koje je iznio u
tematskim izvješćima objavljenima 2016. godine. Sud razvrstava preporuke u one
koje su provedene u potpunosti, one koje su provedene u većoj mjeri, one koje su
provedene u određenoj mjeri i one koje uopće nisu provedene.
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Odgovori institucija na „Izvješće 
Europskog revizorskog suda o 
uspješnosti proračuna EU-a –  

stanje na kraju 2019.”  
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ODGOVORI KOMISIJE NA IZVJEŠĆE EUROPSKOG REVIZORSKOG SUDA O 
USPJEŠNOSTI PRORAČUNA EU-A – STANJE NA KRAJU 2019. 

„POGLAVLJE 1. – OKVIR USPJEŠNOSTI” 

 

 
UVOD 

Komisija pridaje iznimno veliku važnost uspješnosti potrošnje EU-a i odlučna je u svojoj namjeri da 
pruži visokokvalitetne informacije o uspješnosti. Komisija pozdravlja rad Europskog revizorskog suda 
na uspješnosti proračuna EU-a i činjenicu da je prepoznao poboljšanja koja je Komisija ostvarila u 
svojem izvješćivanju o uspješnosti proračuna EU-a. Komisija će u budućnosti i dalje usavršavati taj 
sustav, među ostalim provedbom preporuka u područjima u kojima su prema izvješću Europskog 
revizorskog suda potrebna poboljšanja. Ojačani i pojednostavnjeni okvir uspješnosti za višegodišnji 
financijski okvir za razdoblje 2021.–2027. ključna je prilika za postizanje daljnjeg napretka na temelju 
stečenog iskustva.  

Ključni primjeri poboljšanja koja su posljednjih godina ostvarena uključuju prikaz informacija o 
uspješnosti u sažetijem dokumentu koji je prilagođeniji čitatelju (pregled uspješnosti programa), 
uključivanje pregleda uspješnosti programa u godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i 
njegovoj uspješnosti (AMPR) u obliku priloga, čime se povezuju proračunski postupak i postupak 
davanja razrješnice, sustavnu procjenu uspješnosti programa u programskim izvještajima i pregledu 
uspješnosti programa i činjenicu da su izvješća postala uravnoteženija tako što se u njima ističu i 
uspjesi i područja u kojima su moguća poboljšanja. 

U poglavljima od 2. do 6. ovog izvješća prikazuje se procjena Europskog revizorskog suda u pogledu 
uspješnosti devet odabranih programa potrošnje na kraju 2019. Komisija smatra da ti programi snažno 
pridonose ostvarenju prioriteta i ciljeva EU-a. Dostupne kvalitativne i kvantitativne informacije o 
uspješnosti na kraju 2019. pokazuju da programi dobro napreduju prema postizanju ciljnih vrijednosti 
koje su utvrđene na početku programskog razdoblja. Provedba je sve brža, posebno u pogledu 
europskih strukturnih i investicijskih fondova, čije ciljne vrijednosti treba ostvariti do 2023. Konačne 
zaključke o uspješnosti programa bit će moguće donijeti tek nakon zaključenja programa, i to na 
temelju konačnih evaluacija. 

1.3. Komisija objavljuje brojna izvješća u kojima se općenito bavi uspješnošću. U većini posebnih 
izvješća na slici 1.1. razmatra se uspješnost proračuna EU-a. 

Prva alineja – odjeljak 1. godišnjeg izvješća o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti 
sadržava pregled uspješnosti proračuna EU-a na visokoj razini i usmjeren je na ključne programe.  

Izvješće je ove godine dopunjeno detaljnijim informacijama o uspješnosti navedenima za svaki 
program u „Pregledu uspješnosti programa” (Prilog 1.). U pregledu su sažete glavne poruke o 
uspješnosti iz programskih izvještaja koji su priloženi nacrtu prijedloga proračuna za 2021. 

Prva alineja – u odjeljku 2. o unutarnjoj kontroli i financijskom upravljanju navode se mjere koje je 
Komisija poduzela radi osiguravanja dobrog financijskog upravljanja proračunom EU-a. 

Druga alineja – u programskim izvještajima prikazuje se uspješnost programa potrošnje s pomoću 
kvantitativnih informacija koje se temelje na pokazateljima uspješnosti i kvalitativnih informacija. 
Kvalitativne informacije ključne su za razumijevanje uspješnosti programa, a među ostalim uključuju 
politički i gospodarski kontekst, položaj programa u programskom ciklusu i utvrđivanje elemenata 
koji su izvan Komisijine kontrole i utječu na uspješnost programa. 
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1.4. Kada je riječ o Prilogu 1.1. o praćenju provedbe 5. preporuke izdane 2016., središnje službe 
uvrstile su 2017. obvezu u upute za godišnja izvješća o radu prema kojoj njihove službe moraju 
objavljivati izvore svih podataka o uspješnosti i provoditi procjenu pouzdanosti tih podataka. Trebalo 
bi odbaciti podatke koji se smatraju nepouzdanima, osim ako službe smatraju da su potrebni za 
pružanje kontekstualnih elemenata. Radi osiguravanja transparentnosti službe bi u takvim slučajevima 
trebale uključiti izjavu o odricanju od odgovornosti u pogledu kvalitete podataka o uspješnosti. Kada 
je riječ o programskim izvještajima, Komisija je, kao što je navedeno u odgovorima Komisije na ovo 
izvješće, predana uvođenju daljnjih poboljšanja. 

Komisija je u pogledu Priloga 1.1. o praćenju provedbe 6. preporuke izdane 2016. djelomično 
prihvatila preporuku, iako je njezina općenita prisutnost na internetu nedavno reorganizirana u obliku 
portala i uključuje stranice s informacijama o uspješnosti. 

Komisija je uvela specifična poboljšanja internetskog prikazivanja informacija o uspješnosti1. Ta su 
se poboljšanja odnosila na područja kao što su reorganizacija sadržaja radi pristupa dokumentima o 
uspješnosti i rezultatima koji je prilagođeniji korisniku, bolji opis strateških i izvještajnih dokumenata, 
bolja funkcija pretraživanja za dugačke popise dokumenata o uspješnosti, ali i poboljšanja 
informacijske arhitekture, oznaka i poveznica.  

Poduzete mjere odraz su razumne i odgovorne upotrebe resursa i njima se pritom uzima u obzir 
veličina ciljne publike za informacije o uspješnosti. Internetska prisutnost Komisije i informacije koje 
se pružaju na internetu neprestano se razvijaju, i to na temelju testiranja, potreba korisnika, 
organizacijskih ciljeva i tehnologije.  

POSTUPAK IZRADE IZVJEŠĆA O USPJEŠNOSTI NA VISOKOJ RAZINI 

1.7. Treća alineja – programskim izvještajima za nacrt proračuna za 2014., koji su objavljeni 2013., 
nije obuhvaćena uspješnost programa za razdoblje 2007.–2013. zbog prelaska s izvještaja o 
aktivnostima (kojima je obuhvaćeno razdoblje 2007.–2013.) na programske izvještaje (kojima je 
obuhvaćeno razdoblje 2014.–2020.). 

1.11. S pomoću okvirnog proračuna glavnim se upravama pružaju detaljna objašnjenja o operativnim 
koracima za izradu pregleda uspješnosti programa (odjeljak 4.12.). Kao što je navedeno u 
odlomku 1.6., pregled uspješnosti programa sadržava sažetak informacija prikazanih u programskim 
izvještajima za koje okvirni proračun pruža detaljne upute. Nadalje, središnje službe i službe Komisije 
raspravljaju o izradi pregleda uspješnosti programa na raspravama o proračunu koje služe za izradu 
nacrta proračuna. 

1.12. Kriteriji odabira za pokazatelje navedene u pregledu uspješnosti programa jasno su utvrđeni u 
metodološkoj napomeni, a to su:  

• dostupnost podataka, 
• relevantnost pokazatelja u pogledu posebnih ciljeva i mjera u okviru programa. 

Razlika u napretku između potpunog popisa pokazatelja iz programskih izvještaja i onih pokazatelja 
odabranih u pregledu uspješnosti programa varira od programa do programa (od negativnih do 
pozitivnih razlika u nekim slučajevima). 

                                                           
1  https://ec.europa.eu/info/strategy_en. 
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Pregled uspješnosti programa uključuje samo one pokazatelje za koje su dostupni potrebni podaci za 
izračunavanje njihova napretka u ostvarenju cilja. Taj zahtjev objašnjava dio razlika u izračunu udjela 
pokazatelja koji su „na dobrom putu” između programskih izvještaja i pregleda uspješnosti programa. 

1.14. Komisija prepoznaje važnost čvrstih i pouzdanih informacija o uspješnosti i odlučna je u svojoj 
namjeri da pruži visokokvalitetne informacije o uspješnosti.  

Iako Komisija ne može u potpunosti kontrolirati ili jamčiti pouzdanost informacija o uspješnosti, 
poduzela je korake za ublažavanje povezanih rizika. 

1.15. Podaci prikazani u različitim izvješćima o uspješnosti temelje se na posljednjim dostupnim 
informacijama u vrijeme izvješćivanja. Kada ažurirane brojke postanu dostupne, što je među ostalim 
odraz vremenskog raskoraka u prikupljanju podataka u državama članicama ili podataka koje 
prikupljaju ostale treće strane, te se brojke priopćuju u sljedećem skupu programskih izvještaja. Takva 
su ažuriranja svojstveno obilježje prikupljanja podataka u složenom okruženju koje se iznimno brzo 
mijenja. 

1.17. Na temelju članaka od 20. do 22. Uredbe o zajedničkim odredbama (EU) 1303/2013 pričuva za 
uspješnost primjenjuje se na Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) na isti način kao 
i na druge ESI fondove.  

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj (GU AGRI) stavila je naglasak na osiguravanje 
konzistentnosti i pouzdanosti vrijednosti ključnih etapa i povezanog izvješćivanja. Jednu godinu prije 
pregleda uspješnosti taj je postupak objašnjen u Odboru za ruralni razvoj. Nadalje, GU AGRI je u 
bliskoj suradnji s državama članicama proveo temeljitu provjeru pokazatelja okvira uspješnosti i 
izvješćivanja o njima. 

1.18. Prva alineja – revizija je provedena u ranoj fazi provedbe zajedničkog okvira za praćenje i 
evaluaciju. Služba za unutarnju reviziju prepoznala je u naknadnoj reviziji opsežan rad GU-a AGRI 
na pripremi za ZPP 2021.–2027. i povezani okvir za praćenje i evaluaciju uspješnosti, ali i pozitivne 
učinke prelijevanja na trenutačno praćenje i izvješćivanje u okviru ZPP-a 2014.–2020. 

Druga alineja – Komisija napominje da su glavne uprave nad kojima je provedena revizija kao 
odgovor na tri preporuke koje je Služba za unutarnju reviziju izdala u svojem izvješću o reviziji o 
praćenju uspješnosti izradile akcijski plan koji je Služba Komisije za unutarnju reviziju prihvatila 
2. ožujka 2020.  

O dvije preporuke za Glavnu upravu za regionalnu politiku (GU REGIO; jedna vrlo važna i jedna 
važna) već je u srpnju 2020. dostavljeno izvješće o provedbi Službi za unutarnju reviziju, a treća (vrlo 
važna) bit će u potpunosti provedena do kraja 2022., kao što je predviđeno u akcijskom planu. 

1.19. Ex ante evaluacijom (ili procjenom učinka) podupiru se novi financijski programi i instrumenti, 
dok se retrospektivnom (ex post) evaluacijom procjenjuje funkcioniranje postojećih programa i 
instrumenata (na temelju smjernica i paketa instrumenata za bolju regulativu – instrument br. 10 i 
instrument br. 43). Evaluacijom se na temelju dokaza procjenjuje stupanj u kojem je postojeća 
intervencija djelotvorna, učinkovita, relevantna s obzirom na trenutačne potrebe, usklađena na razini 
same intervencije i s drugim intervencijama EU-a te koliko je njome ostvarena dodana vrijednost EU-
a. Ex ante i ex post evaluacijama procjenjuju se najvažniji učinci. Mjera u kojoj se učinak aktivnosti 
politike može ocijeniti ovisi o vremenskom rasporedu i karakteru evaluacija koji su utvrđeni u pravnoj 
osnovi, a često i o podacima koje dostavljaju države članice i drugi partneri ili organizacije. 

1.22. Komisija je odlučna u svojoj namjeri da pruži visokokvalitetne informacije o uspješnosti, čemu 
se pridaje znatna pozornost u uputama i pri izradi izvješća o uspješnost. Iako se Komisija oslanja na to 
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da će države članice i druge strane pružati pouzdane i pravodobne informacije o uspješnosti, a oslanjat 
će se na to i dalje, službe Komisije dužne su osigurati da se svi problemi koji se odnose na pouzdanost 
transparentno prijave. 

1.23. Podaci koji se smatraju nepouzdanima neće biti uvršteni u AMPR. Kada je riječ o programskim 
izvještajima, Komisija mora izvijestiti o svim pokazateljima uspješnosti koji su definirani u zakonskoj 
osnovi programa. Očekuje se da se utvrde svi izvori podataka i da se prijave svi problemi koji se 
odnose na pouzdanost, a taj će zahtjev ubuduće biti preciznije razrađen u važećim uputama za okvirni 
proračun. 

 

KVALITETA IZVJEŠĆA O USPJEŠNOSTI NA VISOKOJ RAZINI 

1.24. Pokazatelji uspješnosti koji su uključeni u programske izvještaje utvrđeni su u mjerodavnom 
zakonodavstvu. Postoje aspekti uspješnosti programa koji se ne mogu prikazati pokazateljima ili se 
zbog određenih svojstvenih ograničenja mogu prikazati tek djelomično. No Komisija općenito smatra 
da su svi pokazatelji relevantni za procjenu uspješnosti programa. 

Komisija je u skladu s Uredbom (EU) 2018/1046 (Financijska uredba) dužna u programskim 
izvještajima izvijestiti o svim pokazateljima utvrđenima u pravnim osnovama programa potrošnje, o 
kojima su se Europski parlament i Vijeće dogovorili na temelju prijedloga Komisije. 

1.25. U programskim izvještajima i pregledu uspješnosti programa za nacrt proračuna za 2021. 
Komisija je dodatno poboljšala kvalitetu informacija o uspješnosti, na primjer: 

• u izračunu napretka prema postizanju ciljne vrijednosti u pregledu uspješnosti programa, i to 
uključivanjem polaznih vrijednosti (prema potrebi), i 

• upotrebom dosljednijeg pristupa u primjeni formula. 

Komisija prima na znanje da u obzir mora uzeti izvedivost i troškove te činjenicu da to zahtijeva 
odgovarajuću obvezu, posebno država članica i korisnika, da pravodobno dostave podatke visoke 
kvalitete. 

Prva alineja – pokazatelji ostvarenja izravno su povezani s intervencijom i stoga su ključni za praćenje 
uspješnosti programa.  

Odgovarajuća kombinacija pokazatelja (uloženi resursi, ostvarenja, rezultati i učinak) ovisi o 
karakteristikama programa. 

Druga alineja – više informacija o uspješnosti postaje dostupno prema kraju ciklusa višegodišnjeg 
financijskog okvira 2014.–2020., posebno za pokazatelje rezultata i učinka. Činjenica da su 
informacije o uspješnosti manje dostupne tijekom prvih godina odraz je kombinacije različitih vrsta 
pokazatelja uspješnosti. Ne ažuriraju se svi pokazatelji jednom godišnje, a razlog tome su prikupljanje 
podataka ili druga strukturna pitanja. To je specifična značajka tih pokazatelja, a ne problem koji se 
odnosi na kvalitetu. Za nacrt proračuna za 2021. podaci nisu dostupni za samo 1 % pokazatelja, a za 
6 % pokazatelja dostupne su informacije starije od dvije godine. 

Treća alineja – Komisija smatra da postoje brojne kvalitativne ciljne vrijednosti koje se mogu 
pretvoriti u kvantitativne ciljne vrijednosti. To je primjerice u pregledu uspješnosti programa učinjeno 
za pokazatelje Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP). Zahvaljujući tom pristupu dobiva 
se manji postotak pokazatelja za koje nije moguće izračunati napredak prema cilju.  
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Četvrta alineja – za neke je programe, npr. u okviru podijeljenog upravljanja, uobičajeno provoditi 
reviziju ciljnih vrijednosti kako bi se odgovorilo na nove socioekonomske okolnosti u državama 
članicama ili na promjene u raspodjeli financijskih sredstava. 

Kada je riječ o tablici 1.6., u pravnoj osnovi Obzora 2020.2 prvi je put za neki istraživački i 
inovacijski program naveden popis obveznih ključnih pokazatelja uspješnosti koji se upotrebljavaju u 
njegovu sustavu za evaluaciju i praćenje. Komisija je 2015., jednu godinu nakon početka programa i u 
nastojanju da budu što transparentniji, objavila opsežan pregled3 svih pokazatelja Obzora 2020. U 
njemu su prikazane definicije, vrste i izvori podataka koji su potrebni za njihov izračun, polazne 
vrijednosti ako su bile dostupne i ciljne vrijednosti koje treba ispuniti do kraja Obzora 2020., a 
naveden je i vremenski odmak od kraja programa do postizanja ostvarenja i rezultata projekata. 

Metodologija za procjenu polaznih i ciljnih vrijednosti za pokazatelje uspješnosti za višegodišnji 
financijski okvir 2021.–2027. bit će objavljena uz popis novih pokazatelja. 

1.26. Komisija smatra da su ti ciljevi međusobno povezani i komplementarni. Na primjer, klimatski 
ciljevi utvrđeni na međunarodnoj razini na odgovarajući su način preneseni u političke prioritete Unije 
i u ciljeve programa potrošnje. 

1.27. Komisija ima trajnu obvezu promicanja rodne ravnopravnosti, a odnedavno i provedbe ciljeva 
održivog razvoja. Rodna ravnopravnost podupire se različitim politikama i instrumentima EU-a, a 45 
od 60 programa potrošnje u sadašnjem programskom razdoblju pridonosi ciljevima održivog razvoja. 
Programski izvještaji imaju dva posebna odjeljka za izvješćivanje o doprinosu programa tim 
prioritetima. 

Komisija neprestano radi na poboljšanju svojeg izvješćivanja. Za nacrt proračuna za 2021. odjeljak o 
ciljevima održivog razvoja dodatno je usavršen tako što su u njega uključeni ilustrativni primjeri o 
tome kako svaki program pridonosi odgovarajućem cilju održivog razvoja i tako što prikazuje 
usklađenost politike između izrade proračuna EU-a i ciljeva održivog razvoja. 

Osim toga, kao što je najavljeno u strategiji Komisije za rodnu ravnopravnost, Komisija trenutačno 
radi na razvoju sustava za praćenje rashoda povezanih s rodnom ravnopravnošću na razini programa.  

Osim u programskim izvještajima i AMPR-u, Komisija izvješćuje o tim prioritetima i u drugim 
publikacijama (npr. u izvješću Eurostata o ciljevima održivog razvoja, među ostalim o 5. cilju koji se 
odnosi na rodnu ravnopravnost). 

1.28. Komisija pozdravlja pozitivnu procjenu Europskog revizorskog suda o uključivanju pregleda 
uspješnosti programa u AMPR u obliku priloga. Komisija smatra da se tim poboljšanjem podupire 
veza između proračunskih postupaka i postupaka davanja razrješnice. 

1.30. Prva alineja – načela dobrog financijskog upravljanja (djelotvornost, učinkovitost i 
ekonomičnost) važni su aspekti financijskog upravljanja Komisije. To se u velikoj mjeri odražava u 
odjeljku 1. i odjeljku 2. godišnjeg izvješća o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti. 

Djelotvornost se odnosi na razinu ostvarenja ciljeva programa i stoga joj je više pozornosti posvećeno 
u izvješćima o uspjehu. Informacije o ekonomičnosti i učinkovitosti programa nisu dostupne svake 
godine. Ti aspekti u velikoj mjeri proizlaze iz regulatornog okvira i obično se mjere na dugoročnijoj 
osnovi. 
                                                           
2  https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_en.pdf 

3  https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_en.pdf 
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1.32. Učinak vanjskih čimbenika ovisi o značajkama programa potrošnje EU-a. 

Na primjer, Obzor 2020. funkcionira u općenito stabilnom okruženju i na njega manje utječu vanjski 
čimbenici nego na druge programe. No u slučaju krize kao što je pandemija bolesti COVID-19, 
istraživanja i inovacije jedno je od prvih područja politike od kojih se očekuje odgovor u obliku 
sveobuhvatnog pristupa. Kao što je napomenuto u programskom izvještaju za nacrt proračuna za 
2021., Obzor 2020. pokazao je sposobnost da brzo reagira na krizu uzrokovanu pandemijom tako što 
je njime mobilizirana milijarda EUR za razvoj dijagnostičkih i terapijskih postupaka i cjepiva. 

1.34. Komisija pozdravlja pozitivan zaključak Europskog revizorskog suda u pogledu sustavnog 
uvođenja odjeljaka o procjeni uspješnosti te će u predstojećim godinama nastojati dodatno poboljšati 
svoje izvješćivanje o uspješnosti. 

1.35. Komisija napominje da bi, ovisno o predmetnom programu, moglo biti relevantnije da odjeljak o 
procjeni uspješnosti bude usmjeren na program kao cjelinu ili na određene potprograme ili stupove 
programa, u kojima su objedinjeni brojni posebni ciljevi.  

U slučaju Obzora 2020. analiza uspješnosti tog programa u odjeljku o procjeni uspješnosti, koji je dio 
programskog izvještaja za nacrt proračuna za 2021., organizirana je po stupovima (izvrsna znanost, 
vodeći položaj u industriji, društveni izazovi). U njemu se prikazuju i pokazatelji i, ovisno o 
dostupnosti podataka, napredak koji je ostvaren u odnosu na ciljne vrijednosti i ključne etape svih 18 
posebnih ciljeva.  

Programski izvještaj EFJP-a za nacrt proračuna za 2021. sadržava kvalitativne informacije za sva tri 
opća cilja i za posebne ciljeve 1., 2., 3. i 8. te kvantitativne informacije za sve posebne ciljeve. 

Programski izvještaj Europskog instrumenta za susjedstvo (ENI) za nacrt proračuna za 2021. 
uključuje analizu najnovijih podataka o pokazateljima uspješnosti u odjeljcima posvećenima svakom 
posebnom cilju. Komisija objavljuje opsežne informacije o uspješnosti i u svojem godišnjem izvješću 
o provedbi instrumenata EU-a za financiranje vanjskog djelovanja. 

1.36. Komisija općenito smatra da informacije prikazane u programskim izvještajima i pregledu 
uspješnosti programa na odgovarajući način odražavaju upute za odjeljke o uspješnosti. Na temelju 
iskustva stečenog pri prvom provođenju te prakse ove godine Komisija će nastojati dodatno poboljšati 
izvješćivanje, uključujući u pogledu problema povezanih s provedbom, u programskim izvještajima i 
pregledu uspješnosti programa koji će biti objavljeni iduće godine. To se odnosi na pitanje pružanja 
podrobne analize uspješnosti, uz jasnu i sažetu procjenu, ali i na pojednostavnjeni prikaz informacija 
u različitim odjeljcima o provedbi i procjeni uspješnosti. 

1.39. Komisija pozdravlja zaključak Europskog revizorskog suda da je njezino izvješćivanje postalo 
uravnoteženije. Komisija smatra da se AMPR-om i pregledom uspješnosti programa, koji je sada 
sastavni dio AMPR-a, pruža uravnotežena slika uspješnosti različitih programa, uz primjere područja 
politike u kojima se mogu provesti dodatna poboljšanja, ujedno i u pogledu stečenog iskustva u 
prijedlozima Komisije za sljedeću generaciju programa. 

Okvir 1.5. – Primjeri uravnoteženog izvješćivanja u programskim izvještajima i pregledu 
uspješnosti programa  

U slučaju Obzora 2020. programski izvještaj odnosi se na poteškoće s kojima se taj program i dalje 
suočava, kao što je potreba za poboljšanjem u pogledu inovacija kojima se stvaraju nova tržišta, 
smanjenje zaostajanja u inovacijama i jačanje vodećeg položaja u industriji. Osim toga, ulaganje u 
djelovanje u području klime još nije dostiglo svoju ciljnu vrijednost.   
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ZAKLJUČCI I PREPORUKE 

1.40. Komisija pozdravlja zaključak Europskog revizorskog suda da se njezino izvješćivanje i dalje 
poboljšava. To uključuje stvaranje i naknadno uključivanje pregleda uspješnosti programa u AMPR, 
uvođenje odjeljaka o procjeni uspješnosti u programske izvještaje i u pregled uspješnosti programa te 
činjenicu da izvješća postaju uravnoteženija tako što uključuju i pozitivne i negativne aspekte. 

Komisija će u predstojećim godinama i dalje nastojati poboljšavati izvješća. U prvim godinama novog 
razdoblja višegodišnjeg financijskog okvira Komisija će u programskim izvještajima i pregledu 
uspješnosti programa izvijestiti o najrelevantnijim pokazateljima iz razdoblja 2014.–2020., zajedno s 
potpunim informacijama o programima za razdoblje 2021.–2027., a AMPR će sadržavati sažetak 
informacija. 

1.42. Komisija će se i dalje oslanjati na informacije o uspješnosti koje dostavljaju države članice i 
drugi partneri ili organizacije i stoga ne može u potpunosti kontrolirati ili jamčiti pouzdanost 
informacija o uspješnosti. No Komisija se slaže da je važno stalno poboljšavati kvalitetu informacija o 
uspješnosti koje se uvrštavaju u programske izvještaje i AMPR. Komisija je odlučna u svojoj namjeri 
da pruži visokokvalitetne informacije o uspješnosti, čemu se pridaje znatna pozornost u uputama i pri 
izradi izvješća o uspješnosti.  

1.43. Na temelju Financijske uredbe Komisija je dužna izvješćivati o svim pokazateljima utvrđenima 
u pravnim osnovama programa potrošnje. 

Ne ažuriraju se svi pokazatelji jednom godišnje, a razlog tome su prikupljanje podataka ili drugi 
strukturni razlozi. To je specifična značajka tih pokazatelja, a ne problem koji se odnosi na kvalitetu. 
Više informacija o uspješnosti postaje dostupno prema kraju ciklusa višegodišnjeg financijskog okvira 
2014.–2020., posebno za pokazatelje rezultata i učinka.   

Ove je godine Komisija nastavila poboljšavati kvalitetu informacija o uspješnosti, na primjer u 
izračunu napretka prema postizanju ciljne vrijednosti u pregledu uspješnosti programa, i to 
uključivanjem polaznih vrijednosti (prema potrebi) i upotrebom dosljednijeg pristupa u primjeni 
formula. 

Komisija prima na znanje da u obzir mora uzeti izvedivost i troškove te činjenicu da to zahtijeva 
odgovarajuću obvezu, posebno država članica i korisnika, da pravodobno dostave podatke visoke 
kvalitete. 

1.45. Načela dobrog financijskog upravljanja (djelotvornost, učinkovitost i ekonomičnost) razmotrena 
su u odjeljku 1. i odjeljku 2. godišnjeg izvješća o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj 
uspješnosti.  

Djelotvornost se odnosi na razinu ostvarenja ciljeva programa i stoga joj je više pozornosti posvećeno 
u izvješćima o uspjehu. Informacije o ekonomičnosti i učinkovitosti programa nisu dostupne svake 
godine. Ti aspekti u velikoj mjeri proizlaze iz regulatornog okvira i obično se mjere na dugoročnijoj 
osnovi. 

Cilj godišnjeg izvješćivanja o uspješnosti nije pružanje sveobuhvatne i detaljne procjene svakog cilja i 
čimbenika koji utječu na program, već pružiti naznake o uspješnosti programa kao cjeline, uz 
upozorenja ako određeni aspekti zahtijevaju posebnu pozornost. U tom bi kontekstu analiza vanjskih 
čimbenika u godišnjem izvješćivanju trebala biti razmjerna.  

Međutim, Komisija je svjesna utjecaja vanjskih čimbenika na ukupnu uspješnost programa. 
Prepoznaje da je potrebno osigurati da kvantitativna analiza bude dopunjena procjenom ključnih 
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kvalitativnih aspekata, ovisno o značajkama predmetnog programa. Komisija će s obzirom na to u 
predstojećem ciklusu izvješćivanja nastojati uključiti sustavniju analizu vanjskih čimbenika u 
programske izvještaje.  

1.46. Komisija pozdravlja zaključak Europskog revizorskog suda da su novi odjeljci o procjeni 
uspješnosti u programskim izvještajima i u pregledu uspješnosti programa važan pozitivan korak 
prema jasnijem, transparentnijem i sveobuhvatnijem izvješćivanju o uspješnosti. Komisija je odlučna 
u svojoj namjeri da kontinuirano poboljšava kvalitetu svojeg izvješćivanja. Iskustvo stečeno ove 
godine omogućit će Komisiji da u nadolazećim godinama poboljša taj odlomak. 

1.47. Komisija pozdravlja zaključak Europskog revizorskog suda da je njezino izvješćivanje postalo 
uravnoteženije. Komisija će u predstojećim godinama i dalje nastojati poboljšavati izvješća i 
prilagodit će okvirni proračun na temelju iskustva stečenog ove godine. 

1. preporuka: Komisija prihvaća 1. preporuku.  

Komisija i dalje namjerava navesti informacije o završetku programa za razdoblje 2014.–2020., 
uzimajući u obzir godinu za koju su utvrđene konačne ciljne vrijednosti (u mnogim slučajevima: 
2023.). Najveći dio plaćanja za završetak programa za razdoblje 2014.–2020. već će dotada biti 
proveden. Komisija će prestati izvješćivati čim povezane informacije više ne budu korisne. Komisija 
će ujedno izvijestiti o rezultatima konačnih evaluacija programa za razdoblje 2014.–2020. 

2. preporuka: Komisija prihvaća 2. preporuku. 

Komisija je odlučna u svojoj namjeri da pruži visokokvalitetne informacije o uspješnosti, čemu se 
pridaje znatna pozornost u uputama i pri izradi izvješća o uspješnosti. Komisija je otvorena za 
poboljšanje pouzdanosti i kvalitete pruženih informacije, kada je to moguće, i spremna je jasno 
navoditi bilo kakve probleme u pogledu pouzdanosti informacija prikazanih u programskim 
izvještajima i AMPR-u. Višegodišnjim financijskim okvirom 2021.–2027. omogućit će se Komisiji da 
i dalje ostvaruje napredak u tom pogledu. No ne može u potpunosti kontrolirati ili jamčiti pouzdanost 
informacija o uspješnosti koje dostavljaju drugi. 

3. preporuka: Komisija prihvaća 3. preporuku. 

Komisija shvaća važnost nadzora koji obavlja Odbor za nadzor regulative za poboljšanje kvalitete 
odabranih evaluacija, ali i važnu ulogu koju razmjena iskustava stečenih tijekom nadzora tog Odbora 
ima za sve evaluacije kako bi se spriječili propusti u početnom metodološkom okviru. Komisija će 
podupirati tu razmjenu tako što će usporedno s aktivnostima informiranja Odbora za nadzor regulative 
i dalje organizirati osposobljavanja i pružati unutarnje smjernice.  

4. preporuka: Komisija prihvaća 4. preporuku. 

Komisija će poboljšati transparentnost i kvalitetu izvješćivanja o uspješnosti za pokazatelje za 
višegodišnji financijski okvir 2021.–2027. kojima se među ostalim izvješćuje o izvorima osnovnih 
podataka i metodologiji koja je primijenjena za utvrđivanje ciljnih vrijednosti. Te će informacije biti 
uvrštene u skup dokumenata za nacrt proračuna za 2022. 

5. preporuka: Komisija je i dalje predana pružanju visokokvalitetnih informacija o uspješnosti. U 
predstojećim će godinama i dalje nastojati uvoditi dodatna poboljšanja izradom uputa i izvješća o 
uspješnosti. 

a) Komisija prihvaća točku (a) 5. preporuke. 
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Informacije o ekonomičnosti i učinkovitosti programa nisu dostupne svake godine. Ti aspekti u 
velikoj mjeri proizlaze iz regulatornog okvira i obično se mjere na dugoročnijoj osnovi. 

Komisija će poboljšati izvješćivanje o učinkovitosti i ekonomičnosti kada te informacije postanu 
dostupne. Takve su informacije primjerice uvrštene u odjeljak 1. i odjeljak 2. godišnjeg izvješća o 
upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti.  

b) Komisija prihvaća točku (b) 5. preporuke. 

Komisija je svjesna utjecaja vanjskih čimbenika na ukupnu uspješnost programa. Prepoznaje da je 
potrebno osigurati da kvantitativna analiza bude dopunjena procjenom ključnih kvalitativnih aspekata, 
među ostalim vanjskih čimbenika, ovisno o značajkama predmetnog programa.  

Godišnjim izvješćivanjem o uspješnosti nastoje se pružiti naznake o uspješnosti programa kao cjeline. 
Komisija će u okviru toga u programske izvještaje za predstojeći ciklus izvješćivanja nastojati 
uključiti sustavniju analizu vanjskih čimbenika koji bi mogli utjecati na uspješnost programa, u mjeri 
u kojoj je to relevantno i u kojoj postoje dostupni podaci. 

c) Komisija prihvaća točku (c) 5. preporuke. 

Komisija pruža procjene uspješnosti programa u programskim izvještajima i pregledu uspješnosti 
programa. 

Nadalje, Komisija u programskim izvještajima za nacrt proračuna za 2022. namjerava sustavnije 
izvješćivati o tome jesu li pokazatelji uspjeha na putu da ostvare svoje ciljne vrijednosti. 

d) Komisija prihvaća točku (d) 5. preporuke. 

Komisija je odlučna u svojoj namjeri da kontinuirano poboljšava kvalitetu izvješćivanja o uspješnosti. 
Ove je godine (nacrt proračuna za 2021.) u programske izvještaje i pregled uspješnosti programa prvi 
put uvršten poseban odjeljak o procjeni uspješnosti. Komisija će u predstojećim godinama na temelju 
iskustva stečenog ove godine pružati preciznije upute i uključiti dobre prakse u okvirni proračun kako 
bi se dodatno poboljšala kvaliteta odjeljka o procjeni uspješnosti. 
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ODGOVORI KOMISIJE NA IZVJEŠĆE EUROPSKOG REVIZORSKOG SUDA O 
USPJEŠNOSTI PRORAČUNA EU-A – STANJE NA KRAJU 2019. 

 „POGLAVLJE 2. – KONKURENTNOST ZA RAST I ZAPOŠLJAVANJE” 
 

UVOD: OBZOR 2020. 

Intervencija EU-a u okviru uzastopnih okvirnih programa za istraživanje i inovacije već više od 35 
godina ima važnu ulogu kad treba učiniti više na razini EU-a nego samo na nacionalnoj ili regionalnoj 
razini. Programi omogućuju podjelu rizika i izbjegavanje udvostručavanja napora u različitim 
zemljama udruživanjem i usmjeravanjem resursa prema kritičnoj masi. Cilj im je pridonijeti boljem, 
bržem ili učinkovitijem ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Usmjereni su na podupiranje suradnje i 
tržišnog natjecanja temeljenog na izvrsnosti u različitim zemljama kako bi se prevladale zemljopisne, 
sektorske ili disciplinske granice.  

Istraživački i inovacijski projekti dugoročna su nastojanja koja se temelje na višestrukim postupcima 
pokušaja i pogrešaka, a njihovi konkretni rezultati, koji se obično ostvaruju tek nakon 15 do 20 
godina, često odstupaju od početnih ideja i očekivanja. Stoga se uspješnost tih ulaganja mora mjeriti 
na način i u vremenskom okviru koji ne odvraćaju od neusmjerenog istraživanja, preuzimanja rizika 
ili inovativnih ponašanja. Analiza pokazatelja ostvarenja, rezultata ili učinaka tih ulaganja stoga se 
mora provesti u kontekstu kvalitativnih informacija.  

Obzor 2020. privlačan je i uspješan program koji je dobro interno usklađen i vrlo relevantan za 
utvrđene potrebe i izazove te donosi jasnu dodanu vrijednost EU-a zahvaljujući svojim 
prekograničnim aktivnostima suradnje i mobilnosti temeljenima na izvrsnosti. Budući da je program 
privlačan znanstvenoj zajednici, prima se prevelik broj prijava.    

Cilj je dalje pojednostavniti program Obzor Europa većim oslanjanjem na paušalno financiranje kojim 
se uvodi racionalizirano i razumljivije okruženje za uspostavu europskih partnerstava koja uključuju 
države članice, industriju, civilno društvo i zaklade za financiranje. U predloženim pravilima 
kohezijske politike u okviru novog VFO-a predviđaju se posebna pravila za prijenos sredstava među 
programima financiranja EU-a, čime se jačaju sinergije između, među ostalim, programa Obzor 
Europa i fondova kohezijske politike. Naposljetku, Obzor Europa sadržavat će nov okvir za praćenje 
učinaka i izvješćivanje na temelju jasno definiranih ključnih smjerova učinka i revidiranog skupa 
odgovarajućih pokazatelja, metodologija i polaznih vrijednosti. 

OBZOR 2020. 

2.12. Komisija napominje da su odabrani pokazatelji pokazatelji konteksta i stoga samo upućuju na 
neizravan učinak programa na opći cilj te se njima ne mjeri ishod programa Obzor 2020. kao takav. 
Komisija prima na znanje važnost programa Obzor 2020. u postizanju cilja strategije Europa 2020. u 
području istraživanja i razvoja. Međutim, podsjeća da Obzor 2020. čini manje od 10 % ukupnih 
javnih ulaganja u istraživanje i inovacije u EU-u. Stoga bi za postizanje tog cilja prije svega bila 
potrebna jača javna i privatna ulaganja na nacionalnoj i regionalnoj razini. 

Slika 2.4. – Komisija smatra da su općenito svi pokazatelji uspješnosti uključeni u programske 
izvještaje relevantni za ciljeve programa. 

Utvrđivanje ciljeva na početku razdoblja VFO-a uključuje inherentan rizik da će tijekom trajanja 
programa ciljne vrijednosti biti lakše ili teže dostići. To bi moglo biti posljedica čimbenika za koje su 
odgovorni Komisija, države članice, drugi partneri i organizacije ili vanjskih čimbenika. 

Pokazatelji sami po sebi ne odražavaju nužno postizanje ciljeva programa. 
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Stoga činjenica da je pokazatelj (ili nije) „na putu” da ostvari svoj cilj ne znači nužno da je sam 
program (ili nije) „na putu” da ostvari svoje ciljeve. 

Podatke o pokazateljima trebalo bi uvijek analizirati zajedno s drugim kvantitativnim i kvalitativnim 
informacijama kako bi se procijenila uspješnost programa.  

Slika 2.5. – Komisija napominje da su tri odabrana pokazatelja samo pokazatelj neizravnog učinka 
programa na opći cilj. 

2.13. Komisija će ocijeniti ciljne vrijednosti pokazatelja u odnosu na postignuća nekoliko godina 
nakon 2020., kada bude dovršena većina financiranih aktivnosti. Ovisno o pokazatelju, privremeni 
rezultati projekta ne prijavljuju se uvijek na odgovarajući način ili na vrijeme te se stoga ne 
uračunavaju u utvrđene ključne etape ili ciljne vrijednosti. 

2.14. Komisija napominje da su pojednostavnjenje i delegiranje provedbenih zadaća izvršnim 
agencijama pridonijeli većoj učinkovitosti programa. 

Okvir 2.1. – Stajalište Suda o mjerama pojednostavnjenja u okviru programa Obzor 2020.  

Komisija smatra da su pozitivni nalazi iz izvješća Revizorskog suda dokaz stalnih nastojanja Komisije 
u pogledu pojednostavnjenja. U skladu s preporukom Europskog revizorskog suda da se nastavi s 
pojednostavnjenjem Komisija je pokrenula pilot-projekt paušalnog financiranja u okviru programa 
Obzor 2020. i organizirala komunikacijske kampanje različitog formata i sadržaja usmjerene na 
određene korisnike, kao što su MSP-ovi i novi korisnici, koji su skloniji pogreškama pri podnošenju 
zahtjeva za povrat troškova. Obzor Europa, novi okvirni program za razdoblje 2021.–2027., nastavit 
će s novim inicijativama kao što su, na primjer, šire prihvaćanje uobičajenih praksi troškovnog 
računovodstva i veća upotreba jednostavnijih oblika bespovratnih sredstava na temelju iskustva i 
lekcija naučenih tijekom pilot-projekta paušalnog financiranja u okviru programa Obzor 2020. S 
druge strane, zadržana su načela jedinstvenog skupa pravila i dokazanog modela financiranja iz 
programa Obzor 2020., čime se korisnicima jamče kontinuitet i dosljednost.  

2.15. Komisija se slaže sa stajalištem da snažna usmjerenost programa na suradnička, prekogranična 
istraživanja i inovacije pruža jasnu dodanu vrijednost EU-a. 

2.16. Komisija je redovito izvješćivala o poteškoćama i izgubljenim prilikama koje ta situacija 
podrazumijeva. Komisija izražava žaljenje zbog niske stope uspješnosti prijedloga koja je djelomično 
posljedica smanjenih nacionalnih javnih ulaganja u istraživanje i inovacije u brojnim državama 
članicama. Isto tako, prevelik broj prijava i velika konkurencija za bespovratna sredstva način su 
postizanja izvrsnosti, čime se osigurava visoka kvaliteta odabranih projekata, i dokaz privlačnosti 
programa. 

2.17. Pečat izvrsnosti bio je prvi pokušaj stvaranja konkretnih sinergija između programa Obzor 2020. 
i fondova1. Komisija podsjeća da su nacionalna i regionalna tijela ona koja odlučuju o priznavanju 
„pečata izvrsnosti”. Komisija nema ni pravo ni namjeru provoditi takvo priznavanje, ali koristi svaku 
priliku za promicanje njegove upotrebe. Iako je inicijativa zabilježila određeni uspjeh, Komisija 
prihvaća da je učinak bio ograničen. Međutim, njome će se olakšati sinergije između programa Obzor 
Europa i fondova, podložno budućoj Uredbi o zajedničkim odredbama.  
                                                      
1 ESI fondovi su Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski socijalni fond (ESF) i Kohezijski fond 

(KF). 
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2.18. Komisija se slaže sa stajalištem da struktura Programa, koja se sastoji od triju stupova, pridonosi 
usklađenosti djelovanja u okviru programa. Problemi utvrđeni tijekom međuevaluacije programa 
Obzor 2020. osobito su doveli do racionalizacije i pojednostavnjenja okruženja za uspostavu 
europskih partnerstava u okviru programa Obzor Europa, koja uključuju države članice, industriju, 
civilno društvo i zaklade za financiranje2. Osim toga, predloženim pravilima kohezijske politike u 
okviru novog VFO-a predviđaju se posebna pravila za prijenos sredstava između programa i 
instrumenata financiranja EU-a (na primjer iz EFRR-a ili ESF-a plus u Obzor Europa i obratno), čime 
se jačaju sinergije među programima EU-a. 

2.19. Budući da je u okviru programa Obzor 2020. zaključen tek mali dio projekata, u ovoj je fazi 
teško predstaviti sveobuhvatne informacije o učinkovitosti programa. One će se postupno iznositi 
tijekom sljedećih godina. Komisija napominje da ograničeni dostupni rezultati programa Obzor 2020. 
već upućuju na napredak u postizanju ciljeva programa. Potpunija ocjena djelotvornosti provest će se 
u okviru ex post evaluacije programa Obzor 2020. planirane za 2023. koja će uključivati dugoročne 
učinke programa FP7, koji mu je prethodio, na temelju kvantitativne i kvalitativne analize. 

2.25. Komisija se slaže da je ciljna vrijednost postavljena u pogledu patentnih prijava na temelju 
privremenih podataka iz programa FP7 možda precijenjena. Iako je pokazatelj broja dodijeljenih 
patenata bolja mjera za uspješnost, potpuni podaci o programu Obzor 2020. bit će dostupni tek 
nekoliko godina nakon njegova dovršetka. Na primjer, postupak dodjele europskih patenata traje oko 
tri do pet godina od datuma podnošenja prijave. Trenutačno se radi na poboljšanju prikupljanja 
podataka za program Obzor Europa na temelju razvoja IT-a i ojačanog pristupa izvješćivanju o širenju 
i iskorištavanju rezultata. 

2.26. Komisija podsjeća da se zbog nedostatka relevantnih podataka nisu mogle utvrditi ciljne 
vrijednosti ni ključne etape. No sustavnim prikupljanjem relevantnih podataka Komisija će moći 
utvrditi odgovarajuće ključne etape i ciljne vrijednosti za Obzor Europa. 

2.27. Komisija napominje da su aktivnosti u okviru stupa o vodećem položaju industrije dobro 
usmjerene na tržište i popularne među podnositeljima zahtjeva, uključujući MSP-ove. Kad je riječ o 
MSP-ovima, Komisija podsjeća da je udio sredstava programa Obzor 2020. dodijeljenih MSP-ovima 
do kraja 2019. dosegnuo 24,74 %, čime je premašen cilj od 20 % za 2020. te je znatno veći od 
odgovarajućeg udjela programa FP7 od 17 %. Prepreke u fazi podnošenja zahtjeva nisu spriječile 
znatno povećanje stopa sudjelovanja MSP-ova koje se pripisuje znatnim nastojanjima za privlačenje 
MSP-ova u program i pojednostavnjenjima koja su uvedena kako bi se olakšalo njihovo sudjelovanje. 
Komisija je svjesna da još uvijek postoje opterećenja s kojima se MSP-ovi suočavaju u provedbi 
projekata i stalno rješava ta pitanja organiziranjem ciljanih komunikacijskih kampanja.  

2.28. Komisija napominje da veliki projekti koji se financiraju u okviru vodećeg položaja industrije 
donose posebnu dodanu vrijednost EU-a. 

2.29. Komisija potvrđuje da su ciljevi postavljeni za cijeli stup društvenih izazova i da se njihovo 
postizanje može ocijeniti tek nakon dovršetka svih aktivnosti financiranih u okviru tog stupa. Stvarne 

                                                      
2SWD(2018) 307 final, odjeljak 3.2. 
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vrijednosti po pojedinačnom posebnom cilju prikazane su isključivo u informativne svrhe. Komisija 
će razmotriti kako ih bolje predstaviti u budućnosti. 

2.33. Komisija pozdravlja opažanje da svi ocijenjeni projekti odgovaraju cilju programa i 
primjenjivom programu rada. Uz izvješćivanje po posebnim ciljevima Komisija razvija sustav 
izvješćivanja o portfelju koji je definirao korisnik i u kojemu su projekti grupirani prema svojoj 
relevantnosti za portfelj te se u skladu s time prikazuju agregirani rezultati i ostvarenja. Na taj će 
način Komisija moći pravilno izvješćivati o doprinosu Unije ne samo svakom od posebnih ciljeva 
programa, nego i istraživačkim područjima koja obuhvaćaju više od jednog posebnog cilja. 

2.34. U većini slučajeva projekti u području istraživanja i inovacija postižu očekivana ostvarenja i 
rezultate. No oni su po svojoj prirodi rizični i neizvjesni. Uspostavljen je postupak praćenja projekata 
kako bi se procijenio napredak projekata i, prema potrebi, poduzele odgovarajuće mjere. No nije 
uvijek moguće unaprijed zajamčiti da će se moći postići znanstveni i tehnološki ciljevi. 

2.35. Komisija pozdravlja potvrdu Revizorskog suda da u području istraživanja i inovacija prirodno 
postoji znatan vremenski razmak između financiranja projekata, postizanja rezultata i evaluacije 
učinka. Ciljne vrijednosti pokazatelja moći će se procijeniti tek nekoliko godina nakon 2020. po 
završetku većine financiranih aktivnosti. Ex post evaluacijom programa Obzor 2020., planiranom za 
2023., provest će se potpuna procjena uspješnosti programa, uključujući analizu dugoročnih učinaka 
programa FP7. Iako Komisija prihvaća uočena ograničenja nekih pokazatelja uspješnosti, želi 
podsjetiti da su privremeni podaci i rezultati provedbe i uspješnosti programa dostupni na internetu i 
da se ažuriraju u gotovo stvarnom vremenu zajedno s objavljenim periodičnim analizama ključnih 
aspekata programa Obzor 2020. 

2.36. Komisija pozdravlja zaključak Europskog revizorskog suda da nema naznaka da je uspješnost 
ugrožena i da ima mnogo uspješnih projekata. Slaže se i sa stajalištem Revizorskog suda da proračun 
programa Obzor 2020. nije dovoljan za pokrivanje prevelikog broja prijava. Istodobno su prevelik 
broj prijava i velika konkurencija za bespovratna sredstva način postizanja izvrsnosti, čime se 
osigurava visoka kvaliteta odabranih projekata, i dokaz privlačnosti programa. Kad je riječ o 
djelotvornosti programa, Komisija podsjeća da su pojednostavnjenje i delegiranje provedbenih zadaća 
izvršnim agencijama pridonijeli većoj učinkovitosti programa. 

2.37. Komisija pozdravlja zaključke Europskog revizorskog suda o relevantnosti, usklađenosti i 
dodanoj vrijednosti EU-a. Kad je riječ o usklađenosti, problemi utvrđeni tijekom međuevaluacije 
programa Obzor 2020. osobito su doveli do racionalizacije i pojednostavnjenja okruženja za 
uspostavu europskih partnerstava u okviru programa Obzor Europa, koja uključuju države članice, 
industriju, civilno društvo i zaklade za financiranje. Osim toga, u predloženim pravilima kohezijske 
politike u okviru novog VFO-a predviđaju se posebna pravila za prijenos sredstava između programa i 
instrumenata financiranja EU-a, čime se jačaju sinergije među programima EU-a. 

2.38. Godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti sažeto je izvješće na 
visokoj razini o tome kako se proračunom EU-a podupiru politički prioriteti Europske unije i o 
ključnim rezultatima postignutima proračunom EU-a. U nastojanju da poboljša prikaz uspješnosti 
programa potrošnje EU-a Komisija u prilogu predstavlja pregled uspješnosti programa u kojem su 
sažete ključne poruke o uspješnosti iz programskog izvještaja. U njemu se navode detaljnije 
informacije o uspješnosti.  
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UVOD: EUROPSKI FOND ZA STRATEŠKA ULAGANJA 

Poticanje ulaganja i otvaranje radnih mjesta jedan je od glavnih prioriteta Komisije. Od svjetske 
gospodarske i financijske krize EU kontinuirano bilježi niske razine ulaganja. Štoviše, do 2014. razine 
ulaganja pale su znatno ispod prijašnjeg dugoročnog prosjeka. Kao odgovor na niske razine ulaganja 
Komisija je u studenome 2014. pokrenula Plan ulaganja za Europu. 

Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) instrument je koji se temelji na potražnji i pruža povratnu 
potporu krajnjim primateljima. Zbog toga njegova uspješnost uvelike ovisi o tržišnim uvjetima i 
postojećim tržišnim nedostacima povezanima s financiranjem ulaganja. Stoga se uspješnost EFSU-a 
mjeri procjenom postizanja njegovih glavnih ciljeva i ciljnih vrijednosti kako je propisano Uredbom o 
EFSU-u.  

Do srpnja 2020. EFSU je uspješno pridonio prevladavanju nedostatka ulaganja mobiliziranjem 
524,4 milijarde EUR u EU-u3. Na temelju odobrenih projekata EFSU je premašio cilj prije kraja 
razdoblja ulaganja. EFSU je postigao i sve druge ključne ciljeve. Njime se podupiru ulaganja u svim 
državama članicama EU-a i u svim prioritetnim područjima. EFSU je povećao pristup financiranju za 
više od 1,4 milijuna MSP-ova. Nadalje, više od 40 % ulaganja u okviru dijela za infrastrukturu i 
inovacije namijenjeno je borbi protiv klimatskih promjena, čime se ispunjava klimatski cilj EFSU-a 
2.0.  

Dosad nezabilježena gospodarska kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 naglašava 
važnost financiranja EU-a i potpore ulaganjima. Potrebno je nastaviti ulagati napore kako bi se 
ponovno uspostavio dugoročni održivi trend ulaganja i, što je najvažnije, kako bi se odgovorilo na 
gospodarska previranja uzrokovana pandemijom. Stoga je Komisija predložila da se, među ostalim 
inicijativama, nastavi s programom potpore ulaganjima u sljedećem višegodišnjem financijskom 
okviru, odnosno u okviru programa InvestEU. 

 

EUROPSKI FOND ZA STRATEŠKA ULAGANJA 

2.49. Pokazatelj „udio financiranja EFSU-a u okviru dijela za infrastrukturu i inovacije kojim se 
podupiru komponente projekta kojima se pridonosi klimatskoj politici” mogao bi se smatrati i 
pokazateljem rezultata jer se izračunava na temelju iznosa stvarnih troškova projekta kojima se 
podupire djelovanje u području klime. S obzirom na to da se ulaganja mobilizirana u okviru EFSU-a 
procjenjuju na temelju troškova projekta, pokazateljem se mjere konkretna ulaganja za koja se 
očekuje da će se ostvariti u aktivnostima djelovanja u području klime kao udio u ukupnim očekivanim 
ulaganjima. 

Usto, i pokazatelj broja projekata objavljenih na Europskom portalu projekata ulaganja (EPPU) 
mogao bi se smatrati pokazateljem rezultata. U skladu s Uredbom o EFSU-u cilj EPPU-a trebao bi 
služiti „prije svega u svrhu vidljivosti ulagačima i u informativne svrhe”. Objavom projekta na Portalu 
tom se projektu osigurava vidljivost za potencijalne ulagače širom svijeta. 

Slika 2.11. – Komisija smatra da su općenito svi pokazatelji uspješnosti uključeni u programske 
izvještaje relevantni za ciljeve programa. 

                                                      
3 Izvor: EIB-ovo mjesečno izvješćivanje o rezultatima EFSU-a. Najnoviji dostupni podaci prikazuju stanje od 
15. srpnja 2020. 
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Utvrđivanje ciljeva na početku razdoblja VFO-a uključuje inherentan rizik da će tijekom trajanja 
programa ciljne vrijednosti biti lakše ili teže dostići. To bi moglo biti posljedica čimbenika za koje su 
odgovorni Komisija, države članice, drugi partneri i organizacije ili vanjskih čimbenika. 

Pokazatelji sami po sebi ne odražavaju nužno postizanje ciljeva programa. 

Stoga činjenica da je pokazatelj (ili nije) „na putu” da ostvari svoj cilj ne znači nužno da je sam 
program (ili nije) „na putu” da ostvari svoje ciljeve. 

Podatke o pokazateljima trebalo bi uvijek analizirati zajedno s drugim kvantitativnim i kvalitativnim 
informacijama kako bi se procijenila uspješnost programa.  

2.50. Razina rizika dio je kriterija dodatnosti i primjenjuje se na razini cjelokupnog portfelja. 
Pokazatelj „višeg rizika” operacija EFSU-a već je dostupan u izvješćima EIB-a Komisiji u skladu s 
Uredbom o EFSU-u, u okviru informacija o udjelu posebnih aktivnosti EIB-a. Kao što je Europski 
revizorski sud potvrdio u točkama 2.57. i 2.58., viši profil rizika projekata dokumentiran je, među 
ostalim, u izvješću EIB-a o EFSU-u za 2019. i neovisnoj evaluaciji Komisije.  

EFSU se temelji na potražnji te se stalno prati prodiranje u ključnim područjima. Međutim, sektorske 
ciljne vrijednosti ne mogu se odrediti jer to nije u skladu s prirodom EFSU-a koji se temelji na 
potražnji. 

2.52. Cilj je pokazateljâ pratiti napredak prema zadanim ciljnim vrijednostima. Činjenica da je ciljna 
vrijednost postignuta ne znači da pokazatelj ima manju vrijednost. Brza pokrivenost u čitavom EU-u 
dokaz je učinkovite prihvaćenosti programa u različitim zemljopisnim područjima. 

2.55. Svrha je metodologije za izračun multiplikatora za EFSU u potpunosti mjeriti ulaganja 
mobilizirana u okviru operacije, a ne ih samo pripisati EFSU-u. 

Mobilizirana ulaganja odražavaju najbolju procjenu pri odobravanju očekivanih ulaganja u realno 
gospodarstvo, pri čemu se stvarni iznosi revidiraju po završetku projekta. Stoga su, prema definiciji, 
ex ante mobilizirana ulaganja u trenutku odobrenja samo procjena, a ne umanjivanje ili 
preuveličavanje. 

U skladu s metodologijama za izračun multiplikacijskog učinka EFSU-a svako dvostruko računanje 
uklanja se čim se primijeti te se pri odobrenju uzimaju u obzir samo dodatna mobilizirana ulaganja. U 
slučajevima koje je Europski revizorski sud ispitao u reviziji EFSU-a za 2019. potvrđeno je da je EIB 
ispravio dvostruko računanje u skladu s metodologijom čim su informacije postale dostupne. 

2.59. Europski revizorski sud upućuje na strože definirani nalaz primjenom kriterija koji nadilaze 
odredbe Uredbe o EFSU-u. Studije slučaja u evaluaciji EIB-a za 2018. sadržavale su primjere 
jedinstvenih financijskih unosa u usporedbi s onim što bi bilo dostupno na tržištu i što bi EIB mogao 
pružiti u nedostatku EFSU-a, a to su inovativni proizvodi kao što su kvazivlasnički kapital, hibridni 
zajmovi, aranžmani za podjelu rizika i dužnički instrumenti s vrlo dugim rokovima dospijeća. 

2.69. Razina rizika dio je kriterija dodatnosti EFSU-a i primjenjuje se na razini cjelokupnog portfelja 
kako je objašnjeno u odgovoru na točku 2.50. Pokazatelj „višeg rizika” operacija EFSU-a već je 
dostupan u izvješćima EIB-a Komisiji u okviru informacija o udjelu posebnih aktivnosti EIB-a.  

EFSU se temelji na potražnji, a prodiranje u ključna područja, iako se stalno prati, uglavnom je izvan 
kontrole Komisije i EIB-a. Međutim, zabilježeni su napredak i niz namjenskih inicijativa. 
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ODGOVORI KOMISIJE NA IZVJEŠĆE EUROPSKOG REVIZORSKOG SUDA O 
USPJEŠNOSTI PRORAČUNA EU-a – STANJE NA KRAJU 2019. 

 „POGLAVLJE 3. – GOSPODARSKA, SOCIJALNA I TERITORIJALNA KOHEZIJA” 
 

UVOD 

Komisija izražava zadovoljstvo revizijom Europskog revizorskog suda u pogledu izvješćivanja o 
uspješnosti EFRR-a i Kohezijskog fonda. U programima za razdoblje 2014.–2020. naglasak je bio na 
uspješnosti i intervencijskoj logici te, u usporedbi s programskim razdobljem 2007.–2013., širem 
korištenju zajedničkih pokazatelja za pojedine fondove, pa je i izvješćivanje o uspješnosti investicijskih 
aktivnosti i ostvarenjima pouzdanije i usklađenije. Opsežnijim korištenjem zajedničkih pokazatelja EU-
a za razdoblje 2014.–2020. znatno su poboljšane informacije o uspješnosti dostupne na razini EU-a. 
Godišnja izvješća o provedbi programa sada su znatno bolji izvori informacija o uspješnosti. Iako 
postoje razlike u napretku koji su ostvarile države članice i operativni programi, podaci o uspješnosti 
koji odražavaju stanje na kraju 2018. pokazuju neka važna postignuća: 

• potporu je dobilo više od 400 000 poduzeća, što je više nego dvostruko u usporedbi sa stanjem na 
kraju 2017., 
• otvoreno je više od 100 000 novih radnih mjesta, u usporedbi s 40 000 do 2017., 
• potrošnja energije poboljšala se u više od 170 000 kućanstava, čime je udvostručen broj koji je 
kumulativno dosegnut u prethodne četiri godine, 
• koristi od poboljšanih zdravstvenih usluga imalo je 27,5 milijuna građana te je taj broj sada veći za 
10 milijuna u odnosu na stanje do kraja 2017. 

Kako bi se u obzir uzela uspješnost EFRR-a i Kohezijskog fonda, potrebno je voditi računa o nekoliko 
posebnih elemenata. Sredstva iz EFRR-a i Kohezijskog fonda dodijeljena su za razdoblje 2014.–2020., 
ali su troškovi prihvatljivi do kraja 2023. Stoga EFRR i Kohezijski fond imaju provedbeno razdoblje od 
deset godina. Kod dugoročnih politika ulaganja uvijek postoji vremenski odmak između faza izrade 
programa, odabira operacija, provedbe i ostvarivanja rezultata. Provedba je dodatno kasnila zato što su 
suzakonodavci kasno donijeli zakonodavni okvir za kohezijsku politiku za razdoblje 2014.–2020. 
Prijašnja iskustva pokazuju da se glavnina konkretnih postignuća ostvaruje tek u drugoj polovini 
programskog ciklusa. To je usko povezano s napretkom u financijskoj provedbi, koji je obično sporiji u 
prvim godinama provedbe, a kasnije se znatno ubrzava. To potvrđuje niz pokazatelja uspješnosti za 
EFRR i Kohezijski fond, kod kojih vrijednosti za 2018. pokazuju nagli porast u usporedbi s 
kumulativnim postignućima u razdoblju 2014.–2017. 

Nalazi koji se odnose na prethodna programska razdoblja i kojima su obuhvaćeni određeni analizirani 
programi mogu ukazati na probleme koje treba preispitati u razdoblju 2014.–2020. U njima se ne 
odražava nužno i uspješnost aktualnog programskog razdoblja. 

Iako je sveobuhvatni strateški cilj kohezijske politike smanjenje teritorijalnih, gospodarskih i socijalnih 
nejednakosti unutar država članica i među njima, u sklopu više od 300 nacionalnih i regionalnih 
operativnih programa koji se financiraju iz EFRR-a i Kohezijskog fonda ulaže se u brojne aktivnosti 
prilagođene posebnim razvojnim potrebama regija. Pokazatelji koji se koriste za određivanje ciljnih 
vrijednosti i izvješćivanje o uspješnosti prilagođeni su konkretnim aktivnostima koje se financiraju iz 
operativnih programa. U okviru izvješćivanja o uspješnosti na visokoj razini Komisija se usredotočuje 
na zajedničke pokazatelje koji se koriste za više programa i objedinjuju na razini EU-a. Procjenjuje se 
da je njima obuhvaćeno 50–60 % financiranih aktivnosti. Pokazatelji za pojedine programe, koji su 
podjednako relevantni za ocjenjivanje uspješnosti fondova na nacionalnoj i regionalnoj razini, iako se 
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ne koriste u Komisijinu izvješćivanju na visokoj razini, služe za praćenje uspješnosti pojedinog 
programa u skladu s posebnim regionalnim potrebama. U Komisijinoj ocjeni uspješnosti uzimaju se u 
obzir svi pokazatelji postignuća o kojima se izvješćuje u okviru operativnih programa. 

Komisija smatra da dostupni podaci o praćenju ukazuju na to da, osim važnih konkretnih postignuća 
koja su dosad ostvarena, napredak u provedbi fondova ukazuje na dobre izglede za postizanje utvrđenih 
ciljeva. Preliminarni nalazi o učincima intervencija financiranih iz programâ za razdoblje 2014.–2020., 
koji su izvedeni na temelju najpouzdanijih evaluacija koje su provele države članice1, ukazuju na 
pozitivne rezultate te se u njima daju preporuke za razradu tih intervencija u cilju konsolidacije i 
proširenja koristi koje one donose. 

EFRR i KF 

3.13. U evaluacijama i revizijama provedenima za prethodna programska razdoblja razmatraju se 
određeni programi koji su analizirani. U njima se ne odražava nužno i uspješnost aktualnog 
programskog razdoblja.  

Mjera u kojoj je moguće ocijeniti učinak aktivnosti politike ovisi o vremenu obavljanja evaluacija i 
njihovoj prirodi, koji su utvrđeni u pravnoj osnovi, a često i o dostupnosti i kvaliteti podataka koje su 
dostavile države članice i drugi partneri ili organizacije. Pri ocjenjivanju učinka programâ svakako 
treba uzeti u obzir vremenski okvir unutar kojeg se učinci ostvaruju. Ranije obavljanje evaluacija 
uzrokovalo bi znatna ograničenja u pogledu rezultata i/ili učinaka koji još nisu ostvareni.  

Komisija smatra da je raspored obavljanja evaluacija primjereno uravnotežen kako bi se ispravno 
ocijenio učinak financiranja u okviru kohezijske politike. Evaluacije u sredini programskog razdoblja, 
kako su predviđene u Komisijinu Prijedlogu uredbe o zajedničkim odredbama za razdoblje nakon 
2020., pružaju korisne informacije za drugi dio programskog razdoblja, a na njima se ujedno temelji i 
procjena učinka zakonodavnih prijedloga za sljedeće programsko razdoblje.  

3.14. Ex post evaluacija za razdoblje 2007.–2013. bila je ograničena slabo utvrđenim ciljevima, 
nedostatnim podacima o praćenju i ograničenim nacionalnim evaluacijama učinka. Za razdoblje 2014.–
2020. ti su elementi poboljšani jer su za programe utvrđeni jasniji i usmjereniji ciljevi, pojačana je 
intervencijska logika, proširena je upotreba zajedničkih pokazatelja i uvedena obvezna evaluacija 
učinka za svaku prioritetnu os barem jednom u programskom razdoblju. 

Kohezijska politika pridonosi ciljevima sektorskih područja politika samo u onoj mjeri u kojoj je 
usklađena s vlastitim ciljevima. Ipak, ex post evaluacija za razdoblje 2007.–2013. uključivala je, među 
ostalim, tematske radne pakete, u okviru kojih se razmatrao doprinos kohezijske politike predmetnim 
sektorima. Razmatrao se i odnos između intervencija u okviru kohezijske politike i strategije 
Europa 2020. 

3.15. U Prijedlogu uredbe o zajedničkim odredbama za razdoblje 2021.–2027. predviđaju se evaluacije 
u sredini programskog razdoblja koje Komisija provodi za svaki fond do kraja 2024. 

3.16. Vidjeti odgovor Komisije na točku 3.13. 

1. Komisija uvažava to što Revizorski sud priznaje važnost tih čimbenika (stopa financijskog izvršenja, 
nelinearan napredak u ostvarivanju pokazatelja ciljnih vrijednosti tijekom vremena) pri ocjenjivanju 

                                                      
1 Radni dokument službi Komisije SWD(2019) 445 final „Sažetak nalaza iz evaluacija programa 

europskih strukturnih i investicijskih fondova” od 17. prosinca 2019. 
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uspješnosti. To je navodi na pozitivnije razmatranje postignuća, ponajprije s obzirom na točke o 
ocjenama pokazatelja (točke 3.20., 3.26., 3.34., 3.42. i 3.54. u ovom izvješću) – osobito uzimajući u 
obzir brzinu financijskog napretka u provedbi operativnih programa. 

3.19. Vidjeti odgovor Komisije na točku 3.16. podtočku 1. 

3.20. Komisija smatra da je za većinu pokazatelja ostvaren zadovoljavajući napredak u postizanju 
njihovih ciljnih vrijednosti. Dostupni podaci o praćenju ukazuju na to da je postizanje ciljnih vrijednosti 
pokazatelja usko povezano s razinom rashoda iz sufinanciranih operacija. Nadalje, vrijednosti 
pokazatelja za odabrane operacije pokazuju da mnogi programi ostvaruju zadovoljavajući napredak u 
postizanju svojih ciljnih vrijednosti jer postoji potrebni plan provedbe projekata radi ostvarivanja 
dogovorenih rezultata u preostalih pet godina provedbe (tj. do 2023.). 

Slika 3.4.: 

Komisija smatra da su općenito svi pokazatelji uspješnosti koji su uključeni u programska izvješća 
relevantni za programske ciljeve. 

Utvrđivanje ciljnih vrijednosti na početku razdoblja VFO-a nosi sa sobom inherentan rizik da će 
postizanje tih ciljnih vrijednosti tijekom vijeka trajanja programa postati lakše ili teže. To se može 
dogoditi zbog čimbenika za koje su odgovorni Komisija, države članice, drugi partneri i organizacije ili 
zbog vanjskih čimbenika. 

Pokazatelji sami po sebi nužno ne odražavaju postizanje programskih ciljeva. 

Stoga činjenica da za određeni pokazatelj postoji (ili ne postoji) „zadovoljavajući napredak” u 
postizanju njegove ciljne vrijednosti ne znači nužno da u samom programu postoji (ili ne postoji) 
„zadovoljavajući napredak” u ostvarivanju njegovih ciljeva. 

3.21. Izvori podataka o pokazateljima koji su povezani s posebnim ciljevima su operativni programi. Te 
su ciljne vrijednosti pokazatelja sastavni dio operativnih programa te se uz odobrenje Komisije mogu 
izmijeniti u skladu s člankom 30. Uredbe o zajedničkim odredbama. Glavni su razlozi za izmjenu 
ciljnih vrijednosti pokazatelja 1. izmjene u dodjeli financijskih sredstava; 2. promijenjeni 
socioekonomski uvjeti; i 3. primjena pogrešnih pretpostavki pri početnom utvrđivanju ciljnih 
vrijednosti. 

3.22. Prognoze se temelje na dogovorenim projektima. Budući da postizanje ciljnih vrijednosti za 
ostvarenja nije linearno tijekom vremena, informacije o dogovorenim projektima važan su izvor 
informacija o pouzdanosti ciljnih vrijednosti i vjerojatnosti postizanja ciljnih vrijednosti. 

3.26. Dostupni podaci o praćenju ukazuju na to da su stope ostvarenja ciljnih vrijednosti za 2018. u 
uskoj korelaciji sa stopom financijskog izvršenja na kraju 2018. (19 % i za EFRR i za KF) u slučaju 
triju pokazatelja. Nadalje, očekivana ostvarenja odabranih projekata pokazuju ohrabrujuće vrijednosti u 
pogledu postizanja ciljnih vrijednosti. 

3.28. Komisija smatra da pandemija bolesti COVID-19 dovodi u opasnost postizanje izvornih ciljeva 
utvrđenih operativnim programima. Kako bi se kohezijskoj politici omogućilo da odgovori na 
neposredne negativne učinke krize na zdravstveni sektor i gospodarstvo (odgovor na krizu), u okviru 
programa postoji mogućnost prilagodbe i preusmjeravanja njihovih programskih ciljeva. Utvrđeni 
ciljevi u smislu ciljnih vrijednosti pokazatelja znatno ovise o iznosu potpore koja je dodijeljena za 
odgovarajuće aktivnosti. U slučaju preraspodjela financijskih sredstava potaknutih izbijanjem bolesti 
COVID-19 i olakšanih inicijativom CRII(+) (Uredba (EU) 2020/558) na odgovarajući se način 
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prilagođavaju i ciljne vrijednosti pokazatelja. 

3.29. Komisija smatra da se pitanje troškovne učinkovitosti može najbolje riješiti evaluacijama jer se, 
osim usporedbe ulaznih i izlaznih čimbenika, u obzir moraju uzeti i različite vrste aktivnosti, različite 
ciljne skupine i posebne razvojne potrebe predmetnih regija. 

3.31. Kohezijska politika pridonosi ciljevima sektorskih područja politika samo u onoj mjeri u kojoj je 
usklađena s vlastitim ciljevima. Problemi u tim područjima politika koje još treba riješiti ne mogu se 
pripisati samo uspješnosti EFRR-a/KF-a. 

U odnosu na ciljne vrijednosti za energetsku učinkovitost do 2020. Komisija je u svojoj Komunikaciji 
(COM(2019) 285 final) iznijela opažanje da ciljevi EU za 2020. možda neće biti ostvareni zbog 
povećane potrošnje energije posljednjih godina. Svim državama članicama čiji se doprinosi u fazi 
ocjenjivanja ocijenjeni nedovoljnima preporučila je da ih preispitaju i razmotre povećanje razine 
ambicioznosti. 

U odnosu na ciljne vrijednosti za energiju iz obnovljivih izvora do 2020. Komisija napominje da je do 
2017. polovina država članica već postigla svoje ciljne vrijednosti za 2020. ili je bila blizu toga. 
Preostale države članice morat će uložiti dodatni trud kako bi postigle svoje nacionalne ciljne 
vrijednosti. Komisija prati napredak u iskorištavanju obnovljivih izvora energije i u bliskom je kontaktu 
s državama članicama. Aktivnosti u tom smjeru kontinuirano se povećavaju. 

3.32. Klimatske promjene jedan su od najvećih izazova današnjice te EU ima za cilj svladavanje tog 
izazova. U govoru o stanju Unije predsjednica Komisije najavila je strože ciljne vrijednosti za emisije 
CO2 do 2030., čime je cilj smanjenja emisija za 40 posto u odnosu na razine iz 1990. povećan na barem 
55 posto. Kako bi se to postiglo, Komisija će do sljedećeg ljeta revidirati cjelokupno zakonodavstvo 
EU-a povezano s klimatskom i energetskom politikom. 

3.34. Dostupni podaci o praćenju ukazuju na to da su za dva od preostalih šest pokazatelja stope 
ostvarenja ciljnih vrijednosti za 2018. u skladu sa stopom financijskog izvršenja na kraju 2018. (34 % i 
za EFRR i za KF). U slučaju drugih dvaju pokazatelja ostvaren je znatan napredak u odnosu na 
prethodnu godinu. Za pet od tih šest pokazatelja očekivana ostvarenja odabranih projekata pokazuju 
ohrabrujuće vrijednosti u pogledu postizanja ciljnih vrijednosti. 

3.36. Vidjeti odgovor Komisije na točku 3.31. 

3.37. Vidjeti i odgovor Komisije na točku 3.31. 

3.38. U istoj je evaluaciji iznesen i zaključak da, iako su ti projekti prvenstveno odgovor na potrebe 
zaštite okoliša, njima se ostvaruju i šire koristi te oni utječu na gospodarski razvoj i kvalitetu života 
time što omogućuju učinkovito i održivo upravljanje prirodnim resursima te osiguravaju pružanje 
osnovnih usluga ekosustava u područjima u kojima se one prethodno nisu pružale. 

Okvir 3.1. Primjeri nezadovoljavajuće usmjerenosti projekata i programa u području okoliša koji se 
sufinanciraju sredstvima EU-a na uspješnost  

S obzirom na planove upravljanja rizicima od poplava Komisija napominje da su EFRR i KF u 
razdoblju 2014.–2020. dali ograničen doprinos provedbi tih planova.  

3.40. Nalaz iz 2018. danas više ne vrijedi.   
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Na primjer, grad Sofija korisnik je dviju mjera u okviru operativnog programa za okoliš za razdoblje 
2014.–2020. koje su usmjerene na probleme kvalitete zraka koji su posljedica grijanja kućanstava. 

3.43. U razdoblju 2014.–2020. pokazateljima rezultata iz operativnih programa u okviru EFRR-a i KF-a 
mjere se socioekonomski učinci intervencija (izmjereni na temelju statističkih pokazatelja) kojima 
pridonose sufinancirane intervencije i vanjski čimbenici. Komisija nema obvezu prikupljanja 
informacija na razini projekata o, primjerice, izravnim rezultatima operacija. 

Važni projekti prometne infrastrukture veliki su infrastrukturni projekti koji traju nekoliko desetljeća, a 
od kojih do danas nijedan nije dovršen. Pri provođenju ex post evaluacije programa Komisija će za 
projekte pod izravnim upravljanjem koristiti mjerenje učinka i rezultata. U trenutačnoj fazi, u kojoj se 
projekti provode, takvi se pokazatelji ne mogu koristiti za tehnički nadzor projekata ili za pravodobnu 
isplatu sredstava koje sufinancira EU.  

3.47. Dovršetak transeuropske prometne mreže ima visoki prioritet za Uniju, koja podupire države 
članice u ostvarenju te zadaće.  

Komisija napominje da je zahvaljujući radu država članica i upraviteljâ infrastrukture, uz potporu 
Komisije, ostvaren znatan napredak prema dovršetku osnovne mreže TEN-T. Određivanje zajedničkog 
roka do 2030. za sve države članice dalo je zamah i u mnogim slučajevima potaklo države članice da u 
skladu s tim planiraju svoje radove. 

Objedinjeni odgovor Komisije na točke 3.48. i 3.49.: 

Komisija smatra da su okvir za mrežu TEN-T, financijska potpora EU-a i njegove političke intervencije 
bili glavni pokretači koji su omogućili realizaciju prekograničnih projekata koji se razmatraju u 
izvješću o važnim projektima prometne infrastrukture. Za te složene i izazovne projekte potrebna je 
stalna suradnja među državama članicama i znatna uključenost europskih koordinatora.   

Komisija potvrđuje da su dugotrajna razdoblja razvoja i provedbe projekata svojstvena velikim 
infrastrukturnim projektima, a osobito prekograničnim projektima. Komisija naglašava da se realizacija 
prekograničnih projekata očekuje do 2030., a to stajalište dijele i predmetne države članice. Potrebno je 
dodatno raditi na tome. Komisija će nastaviti blisko surađivati s relevantnim stranama. Planira 
predložiti reviziju Uredbe o mreži TEN-T u 2021. 

Financiranje u okviru kohezijske politike usmjereno je na posebne razvojne potrebe predmetnih regija 
kako bi se na najbolji način pridonijelo ostvarivanju ciljeva kohezijske politike. Prema stajalištu 
Komisije, potrebno je voditi računa o primjerenoj ravnoteži između projekata u okviru mreže TEN-T i 
onih usmjerenih na zadovoljavanje lokalnih i regionalnih potreba. 

Vidjeti i odgovor Komisije na točku 3.31. 

3.51. Komisija ne priznaje opis povećanog rizika u odnosu na takva sufinancirana ulaganja koja se više 
ne odobravaju u postupku za velike projekte. Veliki projekti nisu obuhvaćeni pregovorima koji se 
trenutačno vode o propisima u području kohezijske politike za razdoblje 2021.–2027. Programska tijela 
i dalje će morati osigurati pravilnu primjenu svih kriterija za odabir projekata te, osobito, odabir 
operacija koje se odlikuju najboljim odnosom između iznosa potpore, poduzetih aktivnosti i ostvarenih 
ciljeva. U tu svrhu u nekim slučajevima može biti potrebno provesti analizu troškova i koristi u skladu s 
najboljom međunarodnom praksom i posebnim nacionalnim propisima. Komisija će nastaviti poticati 
države članice da dodatno poboljšaju ekonomsko ocjenjivanje projekata (uključujući njegovo 
pojednostavnjivanje) kako bi se mogla ostvariti najveća moguća vrijednost za uloženi novac. 
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3.52. Komisija se ne slaže sa stajalištima o održivosti koja je Revizorski sud iznio u okviru revizije 
važnih projekata prometne infrastrukture. Predmetne linije su mješovite linije (za prijevoz putnika i 
tereta). Osim toga, u ocjeni se ne uzima u dovoljnoj mjeri u obzir mrežni učinak „važnih projekata 
prometne infrastrukture”. Naime, ti „važni projekti prometne infrastrukture” strateški su segmenti 
duljih koridora te će promet dolaziti i iz područja izvan same fizičke lokacije projekta. 

3.56. Nalazi iz te evaluacije odnose se na prethodno programsko razdoblje i ne odražavaju nužno stanje 
u aktualnom razdoblju.  

Trenutačno nema dostupnih evaluacija za aktualno programsko razdoblje. 

3.57. Vidjeti odgovor Komisije na točku 3.13. 

Komisija smatra da su novi elementi u pristupu izradi programa za razdoblje 2014.–2020., kao što su 
jasnije i usmjerenije utvrđivanje ciljeva, ex ante uvjeti, poveznice s gospodarskim upravljanjem EU-a i 
poboljšano praćenje, uvedeni u cilju jačanja strateške usmjerenosti programâ. 

Zaključci 

3.62. Uzimajući u obzir temeljna postignuća u području financijskog izvršenja, Komisija smatra da je 
za većinu pokazatelja ostvaren zadovoljavajući napredak u postizanju njihovih ciljnih vrijednosti. 
Vrijednosti pokazatelja za odabrane operacije pokazuju da mnogi programi ostvaruju zadovoljavajući 
napredak u postizanju svojih ciljnih vrijednosti jer postoji potrebni plan provedbe projekata radi 
ostvarivanja dogovorenih rezultata u preostalih pet godina provedbe. 

3.63. Kohezijska politika pridonosi ciljevima sektorskih područja politika samo u onoj mjeri u kojoj je 
usklađena s vlastitim ciljevima. Problemi u tim područjima politika koje još treba riješiti ne mogu se 
pripisati samo uspješnosti EFRR-a/KF-a. 

3.65. U pokazateljima o kojima je Komisija izvijestila jasno je vidljiv doprinos EFRR-a i KF-a općim i 
posebnim ciljevima. Zadaća je evaluacije ocijeniti doprinos intervencija u okviru kohezijske politike 
općim i posebnim ciljevima te ih razlučiti od vanjskih čimbenika. 

Države članice o postignućima (ostvarenjima) po svakom operativnom programu izvješćuju jednom 
godišnje, no u prvoj polovini programskog razdoblja nije dostupno mnogo evaluacijskih rezultata 
(osobito onih za ocjenu učinaka) i to iz jednostavnog razloga što nije prikupljeno dovoljno dokaza koji 
bi činili pouzdanu osnovu za evaluaciju. 

Pokazatelji rezultata postali su istaknuti element operativnih programa u programskom razdoblju 
2014.–2020. To je bila jedna od novina u odnosu na razdoblje 2007.–2013. Ti pokazatelji daju vrlo 
korisne podatke za evaluacije, osobito na nacionalnoj razini. 

Kad je riječ o platformi otvorenih podataka, o iskazanom priznanju za tu platformu svjedoči, među 
ostalim, nagrada Europskog ombudsmana za otvorenu javnu upravu primljena 2017., kada je i prvi put 
dodijeljena. 

3.66. Komisija pomno prati provedbu operativnih programa i, prema potrebi, pruža pomoć državama 
članicama. Dostupni podaci o praćenju pokazuju da je stopa odabira projekata usporediva sa stopom iz 
programskog razdoblja 2007.–2013., što ukazuje na to da provedba na terenu napreduje sličnim 
tempom kao i u prethodnom programskom razdoblju. 
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Komisija napominje da se izvršenje proračuna ubrzava, kao što to, primjerice, pokazuje izmjena 
proračuna br. 8/2020, kojom se odgovara na dodatne potrebe za plaćanjima za koheziju nakon 
donošenja Investicijske inicijative plus kao odgovor na koronavirus (CRII+). 

Komisija se obvezuje na preispitivanje uspješnosti i pravilnosti potkraj programskog razdoblja i 
provođenje redovnih revizija zakonitosti i pravilnosti rashoda. 
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ODGOVORI KOMISIJE NA IZVJEŠĆE EUROPSKOG REVIZORSKOG SUDA O 
USPJEŠNOSTI PRORAČUNA EU-A – STANJE NA KRAJU 2019. 

„POGLAVLJE 4. – PRIRODNI RESURSI” 

 

UVOD 
 
Zajednička poljoprivredna politika (ZPP), najstarija zajednička politika EU-a, od svojeg se početka 
1962. neprestano razvija kako bi ispunila izričite ciljeve Ugovora koji se odnose na produktivnost u 
poljoprivredi, životni standard poljoprivredne zajednice, stabilnost tržišta i dostupnost/cijenu ponude. 

Potporom ZPP-a pomaže se poljoprivrednom sektoru EU-a da odgovori na javne potrebe u pogledu 
sigurnosti opskrbe hranom te sigurnosti, kvalitete i održivosti hrane na iznimno integriranom 
jedinstvenom tržištu. U kontekstu rastućeg globalnog pritiska na prirodne resurse ZPP-om se jamči 
sigurnost opskrbe hranom za stanovništvo od približno 500 milijuna ljudi i upravlja se održivim 
zajedničkim zahtjevima koji se odnose na 48 % područja EU-a. 

Udio ZPP-a u ukupnom proračunu EU-a kontinuirano se smanjivao od 1980-ih, te je u višegodišnjem 
financijskom okviru za razdoblje 2014.–2020. (VFO) činio 37,6 %. Istodobno se pri oblikovanju 
politike počeo primjenjivati otvoreni, tržišno orijentirani pristup kojim poljoprivrednici u EU-u mogu 
odgovoriti na tržišne signale i pritom svladati poteškoće nastale zbog niske profitabilnosti i troškova 
povezanih s visokim standardima proizvodnje EU-a. 

Poljoprivredni sektor EU-a sada se u većini sektora natječe po svjetskim tržišnim cijenama, vodeći je 
u tom području u pogledu raznolikosti, sigurnosti i kvalitete prehrambenih proizvoda i najveći je 
svjetski izvoznik poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Zahvaljujući promjenama ZPP-a povećao 
je od 2005. svoju produktivnost za 10 % (a da pritom nije izgubio znatna poljoprivredna područja 
zbog intenzifikacije) i smanjio je upotrebu gnojiva uz istodobno povećanje prinosa. Osim toga, 
smanjio je od 1990. emisije stakleničkih plinova za 24 % (no ne i u posljednjim godinama). ZPP-om 
se istodobno pridonosi očuvanju poljoprivrednih aktivnosti u cijelom EU-u, sprečavanju napuštanja 
zemljišta i smanjenju razlike između poljoprivrednog dohotka i dohotka u drugim sektorima. No 
osiguravanje obilne i povoljne opskrbe hranom imalo je svoju cijenu te se zbog znatnih utjecaja na tlo, 
vodu, zrak i posebno na bioraznolikost pojavila potreba da se u okviru ZPP-a posveti veća pozornost 
upravljanju prirodnim resursima. 

Kako bi se riješili brojni problemi u poljoprivrednom sektoru, u okviru ZPP-a vodi se računa o 
činjenici da se gospodarski i ekološki ciljevi mogu ostvariti samo ako se rješavaju zajednički. ZPP-om 
se stoga uzimaju u obzir višeslojne veze između instrumenata i ciljeva. Komisija je radi procjene 
uspješnosti ZPP-a i poboljšanja njegove djelotvornosti uspostavila zajednički okvir za praćenje i 
evaluaciju za razdoblje 2014.–2020. Kako bi dopunila i potkrijepila svoju procjenu uspješnosti ZPP-a, 
Komisija prati kretanja na poljoprivrednim tržištima, ruralni razvoj i upotrebu sredstava ZPP-a na 
temelju pokazatelja konteksta, ostvarenja, rezultata i utjecaja. Nadalje, evaluacija je alat za procjenu 
utjecaja intervencija politike kojim se pružaju dokazi za donošenje odluka i poboljšavaju 
djelotvornost, relevantnost i učinkovitost tih intervencija. 

U prijedlogu Komisije za budući ZPP iz 2018. djelovanje u području klime i okoliša uvršteno je među 
ključne prioritete. Europskim zelenim planom povećavaju se i ambicije u tim područjima i označava 
daljnji pomak prema pravednom, zdravom i ekološki prihvatljivom prehrambenom sustavu s obzirom 
na sve veću važnost dosljednosti i sinergija među politikama EU-a. 
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Komisija je predložila daljnje jačanje sustava za praćenje i evaluaciju budućeg ZPP-a, čime se nastoji 
postići ravnoteža između koristi praćenja i evaluacije te povezanih troškova i administrativnog 
opterećenja. 

 
 
Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) 
 
4.14. Mjera u kojoj se učinak aktivnosti politike može ocijeniti ovisi o vremenskom rasporedu i 
karakteru evaluacija koji su utvrđeni u pravnoj osnovi, a često i o raspoloživosti i kvaliteti podataka 
koje dostavljaju države članice i drugi partneri ili organizacije. Ranije provođenje evaluacija dovelo bi 
do znatnih ograničenja u pogledu rezultata i/ili utjecaja koji još nisu ostvareni.  
Komisija smatra da je vremenski raspored evaluacija primjereno uravnotežen za odgovarajuću 
procjenu utjecaja financiranja ruralnog razvoja. Privremenom evaluacijom, kako je predviđeno 
prijedlogom Komisije za ZPP nakon 2020., pružit će se podaci ne samo za drugi dio programskog 
razdoblja, nego i osnove za procjenu učinka zakonodavnog prijedloga za sljedeće programsko 
razdoblje. 

Zajednički odgovor Komisije na odlomke 4.16.–4.21. 

Pri predlaganju reformi ZPP-a popratne procjene učinka omogućavaju Komisiji da utvrdi područja u 
kojima je potrebno poduzeti određene mjere te da uobliči te mjere u jasne ciljeve politike i izradi niz 
„logika intervencije”1 kojima se obuhvaćaju različite intervencije ZPP-a. 

U okviru svake politike kojom se žele riješiti brojni problemi u poljoprivrednom sektoru potrebno je 
voditi računa o činjenici da se gospodarski i ekološki ciljevi mogu ostvariti samo ako se rješavaju 
zajednički. To znači da uspješne poljoprivredne politike moraju uzeti u obzir kompleksne veze 
između instrumenata i ciljeva umjesto da se primjenjuje pojednostavnjena logika intervencije. Stoga 
evaluatori politika razvijaju detaljne logike intervencije i analiziraju djelotvornost u ostvarivanju 
ciljeva ZPP-a. 

Kada je riječ o razdoblju 2014.–2020., Komisija je uspostavila zajednički okvir za praćenje i 
evaluaciju kako bi procijenila uspješnost ZPP-a i poboljšala njegovu učinkovitost. Rezultati praćenja i 
evaluacije: 

 pomažu u određivanju ciljeva politika i programa te se upotrebljavaju za mjerenje njihova 
dugoročnog ispunjenja,  

 pridonose odgovornosti javne potrošnje, zbog čega imaju važnu ulogu u odgovaranju na 
zabrinutost i pitanja građana u pogledu potrošnje novca poreznih obveznika, i 

 pružaju dobru analitičku bazu za oblikovanje budućih politika. 

Kako bi potkrijepila svoju procjenu uspješnosti ZPP-a, Komisija prati kretanja na poljoprivrednim 
tržištima, ruralni razvoj i upotrebu sredstava ZPP-a na temelju pokazatelja konteksta, ostvarenja, 
rezultata i utjecaja. 

                                                           
1  Za ZPP 2014.–2020. vidjeti: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-

fisheries/key_policies/documents/technical-handbook-monitoring-evaluation-framework_june17_en.pdf 
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Zajednički okvir za praćenje i evaluaciju alat je za procjenu utjecaja intervencija politike. Njime se 
pružaju dokazi za donošenje odluka i poboljšavaju se djelotvornost, relevantnost i učinkovitost tih 
intervencija. Ujedno pridonosi boljoj transparentnosti, učenju i odgovornosti. 

Za programski izvještaj utvrđene su ciljne vrijednosti za pokazatelje rezultata koji se odnose i na 
Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i na Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 
(EPFRR). Neki su ciljevi kvantificirani, dok se drugima (za koje je važnije da pokažu željeni „smjer 
napredovanja”) utvrđuje određeno kretanje. Na primjer, s obzirom na to da na dohodak 
poljoprivrednika utječu vanjski čimbenici kao što su suša i bolesti, cilj je ZPP-a pridonijeti povećanju 
poljoprivrednih dohodaka.  

Iako se uspješnost politike može promatrati na godišnjoj razini i relativno pouzdano na razini 
ostvarenja, snažan utjecaj vanjskih čimbenika (kao što su klimatske prilike ili zdravstvene krize) 
postaje sve važniji ako se nastoje izmjeriti rezultati i, posebno, utjecaji. Međutim, ako se pokaže da je 
mjera ZPP-a bila djelotvorna u ostvarenju svojeg cilja, praćenje godišnjeg napretka njezine provedbe 
samo će po sebi pružiti dobre naznake o tome je li ZPP na dobrom putu. Osim toga, vrijednosti 
različitih pokazatelja ne mogu se promatrati zasebno, već ih je potrebno tumačiti u kontekstu. 
Evaluacije će naposljetku pružiti činjenice i nalaze o uspješnosti ZPP-a u mjeri u kojoj je to moguće. 

S obzirom na prethodno navedeno, Komisija smatra da može dokazati da ZPP ispunjava svoje ciljeve 
i tvrdi da naglasak na rezultate potrošnje ne omogućava pretjerano optimističan pogled na ostvarenja. 
Kada je riječ o primjerima koje je naveo Europski revizorski sud, trebalo bi napomenuti da se 
izvješćivanje Komisije temelji na činjenicama i da prikazuje najnovije raspoložive statističke 
informacije i stupanj u kojem se poljoprivrednici koriste mjerama prema ciljevima ZPP-a u 
područjima u kojima se pokazalo da su određena djelovanja izmjerena pokazateljima rezultata bila 
djelotvorna u postizanju određenog cilja. 

Kao što se vidi na primjeru djelovanja u području klime (okvir 4.1., prva alineja), prije nego što 
odobri programe ruralnog razvoja, Komisija procjenjuje doprinos obveza upravljanja u odnosu na 
ciljne vrijednosti, npr. dugoročna smanjenja emisija stakleničkih plinova. Provedba tih obaveza 
pridonijet će postizanju tih ciljnih vrijednosti. Što je ciljna vrijednost veća, veći je i potencijalni 
doprinos. Neke države članice već su pokušale procijeniti opseg doprinosa, a ex post evaluacije pružit 
će potpuniji uvid. 

Kada je riječ o širokopojasnom pristupu u ruralnim područjima, (okvir 4.1., druga alineja), postoji 
vrlo izravna veza između financiranih operacija i utjecaja koji treba ostvariti. To je primjerice slučaj u 
Švedskoj i Litvi. U Litvi se od 2015. do 2019. pristup širokopojasnim mrežama sljedeće generacije u 
ruralnim područjima povećao s 15,6 % na 28,7 %, dok se u Švedskoj povećao s 13,9 % na 40,9 %. 
Postoji nekoliko primjera širokopojasnih projekata koji su omogućeni doprinosima iz EPFRR-a2. 

Važno je napomenuti da stopa izvršenja ne odražava nužno razinu napretka mjera. Budući da ima 
mnogo slučajeva u kojima se rashodi prijavljuju tek nakon završetka projekta, podaci pokazuju da 
mjera nije provedena iako je njezina provedba još u tijeku. 

Slika 4.3. Komisija smatra da su općenito svi pokazatelji uspješnosti uključeni u programski izvještaj 
relevantni za ciljeve programa. 

Pri utvrđivanju ciljnih vrijednosti na početku razdoblja višegodišnjeg financijskog okvira postoji 
inherentni rizik od toga da će tijekom trajanja programa neke ciljne vrijednosti biti lakše postići, a 

                                                           
2  Vidjeti stranicu na portalu Europa posvećenu jedinstvenom digitalnom tržištu https://ec.europa.eu/digital-

single-market/en/projects/75980/3608 
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druge teže. To bi mogla biti posljedica čimbenika koji su u nadležnosti Komisije, država članica, 
drugih partnera i organizacija ili vanjskih čimbenika. 

Sami pokazatelji ne odražavaju nužno jesu li ciljevi programa ostvareni. 

Stoga činjenica da je pokazatelj „na putu” ili da „nije na putu” da ostvari ciljnu vrijednost ne znači 
nužno da je određeni program sam po sebi „na putu” ili da „nije na putu” da ispuni svoje ciljeve. 

Podaci o pokazateljima uvijek bi se trebali analizirati zajedno s drugim kvantitativnim i kvalitativnim 
informacijama kako bi se procijenila uspješnost programa. 

 
Okvir 4.1 – Primjeri pretjerano optimističnog izvješćivanja o uspješnosti u godišnjem izvješću o 
upravljanju proračunom EU a i njegovoj uspješnosti – vidjeti odgovor Komisije u odlomcima od 
4.16. do 4.21. 

4.21. Služba Komisije za unutarnju reviziju prepoznala je u naknadnoj reviziji opsežan rad Glavne 
uprave AGRI na pripremi za ZPP 2021.–2027. i pozitivne učinke prelijevanja na trenutačno praćenje i 
izvješćivanje u okviru ZPP-a 2014.–2020. 

Zajednički odgovor Komisije na odlomke 4.23.–4.24. 

Uspješnost ZPP-a može se relativno pouzdano promatrati na razini pokazatelja ostvarenja. Utjecaj 
vanjskih čimbenika postaje važniji ako se nastoje izmjeriti rezultati i, posebno, učinci na terenu. To 
znači da se ciljne vrijednosti utvrđene za pokazatelje koji pripadaju cilju „održive proizvodnje hrane” 
ne mogu promatrati zasebno, već ih je potrebno tumačiti u kontekstu. Prema tome, i s obzirom na 
specifičnosti poljoprivrednog sektora, ciljne vrijednosti iz godišnjeg izvješća o radu i programskog 
izvještaja pokazuju željeni „smjer napredovanja”, a konačne vrijednosti ovisit će o brojnim drugim 
čimbenicima. Pokazatelji imaju polazne vrijednosti i kvalitativne ciljeve koji Komisiji omogućavaju 
procjenu napretka. 

Dokazi potvrđuju da ZPP pridonosi osiguravanju održivog poljoprivrednog dohotka. Na primjer, 
popratna studija za potrebe evaluacije o njegovu utjecaju na održivu proizvodnju hrane pokazuje da 
mjere ZPP-a u tom području imaju važnu ulogu u podupiranju poljoprivrednog dohotka, čak i ako na 
njega uglavnom utječu drugi čimbenici, kao što su uloženi rad i tržišna kretanja. Osim toga, izravna 
plaćanja i tržišne mjere koje pomažu u ograničavanju nestabilnosti domaćih cijena pridonose 
stabilnosti poljoprivrednog dohotka. Studija pokazuje da EU zahvaljujući mjerama ZPP-a ima 
stabilnije cijene od svjetskog tržišta. Svjetska banka3 utvrdila je da plaćanja u okviru drugog stupa 
(ruralni razvoj itd.) pridonose povećanju poljoprivredne produktivnosti. Usto, procjena učinka 
priložena zakonodavnom prijedlogu za ZPP nakon 2020. pokazuje da bi ukidanje ZPP-a dovelo do 
prosječnog pada poljoprivrednog dohotka u EU-u od 18 %, što bi ugrozilo gospodarsku održivost 
poljoprivrede i privlačnost ruralnih područja. To pokazuje važnost ZPP-a i njegovih mjera potpore 
dohotku. 

Zajednički odgovor Komisije na odlomke 4.25.–4.32. 

                                                           
3  Svjetska banka (2017.), „Razmatranja o potpori zajedničke poljoprivredne politike radnim mjestima u 

poljoprivredi i poljoprivrednom dohotku u EU-u”. Redovno gospodarsko izvješće 4. Washington, D. C. 
Međunarodna banka za obnovu i razvoj. Svjetska banka. 
http://pubdocs.worldbank.org/en/369851513586667729/Thinking-CAP-World-Bank-Report-on-the-EU.pdf 
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U skladu s Ugovorom važan je cilj ZPP-a podupirati dohodak poljoprivrednika. To se provodi 
podupiranjem poljoprivrednih aktivnosti. Stoga je razumno pratiti dohodak koji se ostvaruje tim 
aktivnostima. Podaci o ukupnom dohotku poljoprivrednih kućanstava u EU-u zanimljivi su, no na 
temelju njih ne može se utvrditi potreba za potporom koja je posebno usmjerena na poljoprivredne 
aktivnosti. „Raspoloživi dohodak poljoprivrednih kućanstava” i „poljoprivredni dohodak” različiti su 
pojmovi. 

Izravna plaćanja usmjerena su na potporu održivoj razini poljoprivrednog dohotka i znatno de facto 
pridonose stabiliziranju poljoprivrednog dohotka. Trenutačnim pravnim okvirom predviđa se nekoliko 
alata politike za pružanje usmjerenije potpore (na primjer, prosječna izravna plaćanja po hektaru 
smanjuju se s povećanjem veličine poljoprivrednog gospodarstva, dok se prosječan dohodak po 
radniku povećava). 

Istodobno se čini da su izravna plaćanja koncentrirana jer 20 % korisnika prima 80 % potpore. No 
trebalo bi naglasiti da profesionalna obiteljska gospodarstva koja gospodare zemljištima veličine od 5 
do 250 hektara primaju 71,5 % ukupnih izravnih plaćanja. Nadalje, taj omjer točno odražava 
koncentraciju zemljišta. Naposljetku, sam omjer nije sporan, nego je važno dodatno poboljšati 
distribuciju izravnih plaćanja u pogledu pravednosti, djelotvornosti i učinkovitosti. Upravo se to 
nastoji postići prijedlogom Komisije za ZPP nakon 2020., i to uključivanjem nekoliko novih alata za 
osiguravanje pravednije i djelotvornije distribucije izravnih plaćanja. 

4.26. Komisija smatra da, s obzirom na snažnu radnu produktivnost u poljoprivredi, stabilnost omjera 
nije nedosljedna s ciljem politike koji se odnosi na povećanje osobne zarade osoba koje se bave 
poljoprivredom. 

4.27. Poduzetnički dohodak po obiteljskoj jedinici rada pruža se samo na razini poljoprivrednog 
sektora i ne može se raščlaniti prema dobnim skupinama. 

Kada je riječ o raspoloživom dohotku poljoprivrednih kućanstava, vidjeti naše odgovore na odlomke 
4.25.–4.32. 

4.32. Komisijinom predloženom klauzulom o „pravim poljoprivrednicima” zahtijeva se od država 
članica da iz izravnih plaćanja isključe pojedince koji se bave poljoprivredom, no ostvaruju prihod i 
drugim djelatnostima (zato što ta aktivnost čini tek neznatan dio njihove ukupne gospodarske 
aktivnosti). 

Tablica 4.1. – Komisija smatra da evaluatori pri procjeni djelotvornosti mjera za obrano mlijeko u 
prahu nisu prosudili te mjere u odnosu na alternative koje pruža pravni okvir. 

Komisija smatra da se potporom za privatno skladištenje pružila potpora gospodarskim subjektima u 
razdoblju u kojem su tragali za alternativnim mogućnostima prodaje. Nabava velikih količina u okviru 
javne intervencije pomogla je u zaustavljanju smanjenja cijena, čak i ako su opteretile tržište obranog 
mlijeka u prahu i pridonijele kasnijem oporavku cijena. Zalihe su ponovno prodane na tržište 
2018./2019., u relativno kratkom razdoblju u kojem su to tržišni uvjeti dopuštali. 

4.34. Komisija ponavlja svoj komentar na Stabilizaciju prihoda poljoprivrednika (Tematsko izvješće 
Europskog revizorskog suda br. 23/2019) koji glasi da za predmetnu vrstu proizvoda nisu postojale 
spremne alternative za rusko tržište. Na rusko tržište otpadala su dva milijuna tona voća i povrća, 
uključujući 700 000 tona jabuka sorte Idared iz Poljske, za koje drugdje nije bilo zamjenske potražnje. 
U takvim je okolnostima prilagodba novim tržištima morala biti postepena pa se i potpora EU-a u tom 
razdoblju postupno smanjivala. 
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Službe Komisije trenutačno rade na zakonskoj izmjeni kako bi se otklonio rizik od prekomjerne 
naknade. 

4.35. Udio poljoprivrednih gospodarstava koja sudjeluju u različitim programima upravljanja rizicima 
EPFRR-a u određenoj je mjeri manji nego što je predviđeno. No Komisija je uočila određene razlike 
među različitim alatima koji se nude i sve veće zanimanje država članica za osmišljavanje 
odgovarajućih instrumenata u svojim programima ruralnog razvoja, posebno s obzirom na brojne i sve 
veće poteškoće s kojima se poljoprivrednici danas suočavaju. Komisija je odlučna u svojoj namjeri da 
poboljša situaciju u okviru budućeg ZPP-a. Zbog toga je predložila da alati za upravljanje rizikom 
budu obavezni za države članice i da se dodatno poboljšaju njihova privlačnost i raznovrsnost, u 
kombinaciji s drugim alatima ZPP-a, kako bi taj sektor postao otporniji. 

4.36. Poboljšanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava dugotrajan je proces i djelotvornost 
potpore ne može se mjeriti na godišnjoj razini. Budući da mnogi projekti, kao što su ulaganja, traju 
dulje od godine i rezultati se priopćavaju tek nakon dovršetka projekata, relevantni pokazatelji ciljnih 
vrijednosti obično se povećavaju prema kraju programskog razdoblja. Rane evaluacije već pokazuju 
da mjere ruralnog razvoja već imaju pozitivan učinak na sljedeće pokazatelje ZPP-a: „poljoprivredni 
poduzetnički dohodak” i „poljoprivredni faktorski dohodak”. Usto pokazuju da potpora ruralnom 
razvoju pridonosi povećanju konkurentnosti restrukturiranjem i modernizacijom sektora, ali i 
poboljšanjem odnosa između poljoprivrednih gospodarstava i tržišta4. 

Osim toga, Svjetska banka5 ustanovila je da plaćanja u okviru drugog stupa imaju važnu ulogu u 
povećanju konkurentnosti zbog toga što pridonose povećanju poljoprivredne produktivnosti.  

4.38. Mjerama ZPP-a podupiru se prakse koje su pogodne za prirodne resurse i klimu. Godišnje 
praćenje njihova iskorištavanja već pruža vrijedne informacije o sposobnosti ZPP-a za ostvarivanje 
rezultata u tim područjima. Stvarne koristi za okoliš mogu se procijeniti samo evaluacijama i uz 
određeni vremenski odmak. 

Zajednički odgovor Komisije na odlomke 4.39.–4.43. 

Određenim ključnim instrumentima u okviru ZPP-a nastoji se promicati održiva upotreba prirodnih 
resursa u interakciji s drugim instrumentima ZPP-s. Ne može se izdvojiti učinak pojedinačnih 
instrumenata politike u uočenim kretanjima zato što na njih utječu različiti čimbenici. 

 Standardi za dobro poljoprivredno i okolišno stanje zemljišta (GAEC) dio su „višestruke 
sukladnosti” i odraz su najboljih praksi koje se ne podupiru financiranjem u okviru ZPP-a te služe 
kao dio polazne vrijednosti za zahtjevnije prakse koje primaju potporu. Državama članicama 
omogućena je određena fleksibilnost u utvrđivanju nacionalnih standarda GAEC-a kako bi se 
uzele u obzir nacionalne potrebe i situacije, no postoji zajednički obavezni okvir EU-a kojim se 
podupiru ujednačeni uvjeti. 

 „Ekologizacija” je ekološka i klimatska komponenta izravnih plaćanja, kojom se 
poljoprivrednicima isplaćuje naknada za pružanje javnih dobra na temelju propisanih zahtjeva. 
Što je veća površina obuhvaćena zahtjevima ekologizacije, veći je i doprinos ekološkom i 
klimatskom cilju. Primjena ekologizacije ne mora nužno promijeniti prakse poljoprivrednika ako 
one već uključuju dovoljno visoke ciljeve, no ako prakse nisu na potrebnoj razini, 

                                                           
4  Izvješće službe za pomoć pri evaluaciji – Sažeto izvješće, sinteza komponenata evaluacije poboljšanih 

godišnjih izvješća o provedbi, 2019., poglavlje 7., prosinac 2019. i Popratna studija za potrebe evaluacije o 
učinku mjera ZPP-a na postizanje općeg cilja „održive proizvodnje hrane” 

5  Vidjeti bilješku 3. 
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poljoprivrednici ih moraju prilagoditi u skladu sa zahtjevima ekologizacije. U svakom slučaju, 
ekologizacijom se sprečava daljnja intenzifikacija kojom se prelazi ograničenje utvrđeno na razini 
EU-a. 

 Mjere u području poljoprivrede, okoliša i klime pridonose održivoj upotrebi prirodnih resursa i 
mogu se nadovezati na različite dobre primjere koji su već provedeni. U razdoblju od 2014. do 
2020. više od 17 % korištenih poljoprivrednih površina u EU-u bilo je obuhvaćeno praksama 
upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima koje su pogodne za bioraznolikost. One uključuju 
prakse koje se podupiru u okviru mjera u području poljoprivrede, okoliša i klime, mjera za 
ekološku poljoprivredu i mreže Natura 2000. Na temelju okvira EPFRR-a programi država 
članica pružaju katalog obveza u području poljoprivrede, okoliša i klime iz kojeg upravitelji 
zemljišta mogu odabrati one koje su najprikladnije za njihove specifične uvjete, od onih koje se 
mogu lakše ispuniti pa do širih obveza i vrlo usmjerenih obveza koje se primjenjuju na ograničena 
područja. Sve te obveze uključuju ekološki ambiciozne poljoprivredne prakse koje uvijek nadilaze 
zahtjeve višestruke sukladnosti, čime se ostvaruju dodatna ekološka javna dobra. Isti se pristup 
primjenjuje i u sektoru šumarstva, iako u ograničenijoj mjeri i dosad su se potencijalni korisnici 
mnogo manje služili njime zbog same prirode tog sektora. 

Prijedlog Komisije za ZPP nakon 2020. ambiciozan je u pogledu ekoloških i klimatskih ciljeva EU-a. 
„Zelena arhitektura” budućeg ZPP-a zadržat će sve sadašnje prakse ekologizacije u okviru 
unaprijeđenih aranžmana ispunjavanja uvjeta. Zadržat će se i ojačati alati drugog stupa, kao što su 
obveze u području poljoprivrede, okoliša i klime, neproduktivna ulaganja i razmjena 
znanja/informacija. Osim toga, novi ZPP uključivat će nov alat u obliku praksi financiranja ekoloških 
programa koji su korisni za okoliš i klimu. Naposljetku, usmjerenost na uspješnost i strateško 
planiranje u okviru oba stupa bit će ključna za postizanje uvjerljivih rezultata u pogledu okoliša i 
klime. 

Zajednički odgovor Komisije na odlomke 4.44.–4.48. 

U popratnoj studiji za potrebe evaluacije iz 2018. o učinku ZPP-a na klimatske promjene6 zaključeno 
je da ZPP ima djelotvorne instrumente za rješavanje klimatskih potreba, no teško je izmjeriti njihov 
učinak jer ovisi o kombinaciji čimbenika. 

„Održivo upravljanje prirodnim resursima i djelovanje u području klime” jedan je od triju ključnih 
ciljeva ZPP-a. Upotreba zemljišta i prakse upravljanja zemljištem koje su klimatski prihvatljive te 
financiranje klimatski prihvatljivih ulaganja podupiru se u okviru kombinacije obveznih i 
dobrovoljnih instrumenata ZPP-a. Od 1990. emisije u poljoprivredi smanjile su se za 20 % i ZPP je 
pridonio tome. No činjenica je da su emisije već nekoliko godina stabilne, a za to postoje dva moguća 
objašnjenja: 

 poljoprivreda je sektor u kojem je iznimno teško smanjiti emisije koje ne sadržavaju CO27 i koji 
ima niži potencijal za ublažavanje od drugih sektora8 zbog biološkog karaktera emisija i 
višestrukih funkcija sektora (sigurnost opskrbe hranom, radna mjesta i dohodak itd.); i  

 politikama EU-a ne utvrđuju se ciljne vrijednosti za pojedinačne sektore. Svaka država članica 
mora sama utvrditi, na temelju troškovne učinkovitosti mjera i potencijala za ublažavanje, kako će 
i u kojim sektorima raditi na smanjenju emisija. Budući da poljoprivreda ima niži potencijal za 

                                                           
6  Evaluacijska studija o učinku ZPP-a na klimatske promjene i emisije stakleničkih plinova, 2018. 
7  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52014SC0015 
8  https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/economic-assessment-

ghg-mitigation-policy-options-eu-agriculture-ecampa-2 
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smanjenje emisija, moguće je da su države članice odlučile da će to pitanje prvo riješiti u drugim 
sektorima. 

Komisija je nedavno donijela Komunikaciju9u kojoj predlaže cilj smanjenja emisija stakleničkih 
plinova na razini EU-a do 2030., i to za najmanje 55 % u odnosu na razine iz 1990. Poljoprivreda i 
šumarstvo imat će ključnu ulogu u postizanju klimatske neutralnosti u EU-u do 2050. Poljoprivreda je 
dio dugoročne strategije EU-a do 2050., koja je temelj europskog zelenog plana. U potpunosti je 
integrirana u nacionalne energetske i klimatske planove, dugoročne strategije Okvirne konvencije 
Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) i strateške planove u okviru ZPP-a. Želimo li postići 
klimatsku neutralnost do 2050., taj sektor mora dati svoj obol i pridonijeti povećanim klimatskim 
ambicijama za 2030.  

Komisija u skladu s tom Komunikacijom10 planira pokrenuti i niz revizija ključnih zakonodavnih 
instrumenata kako bi se postigla ta nova ciljna vrijednost. Strateški planovi u okviru ZPP-a koje će 
izraditi države članice ključna su prilika za usmjeravanje više resursa za postizanje trajnih smanjenja 
emisija u poljoprivredi, uz istodobno poboljšanje njezine gospodarske i ekološke održivosti i 
otpornosti.  

Zeleni plan, strategija „od polja do stola” i plan za postizanje klimatskog cilja do 2030. ukazuju na 
koristi djelovanja u tom sektoru, a to su znatno smanjenje emisija i istodobno osiguravanje trajne 
sigurnosti opskrbe hranom u EU-u. Djelotvorna primjena gnojiva, precizna poljoprivreda, zdravija 
stada uzgajanih životinja i anaerobna digestija (koja uključuje proizvodnju bioplina i upotrebu 
organskog otpada) primjeri su postojećih tehnologija koje imaju znatan neiskorišteni potencijal.  

Komisija će izraditi preporuke za države članice u kojima se ističu područja u kojima su potrebne 
mjere u okviru planova ZPP-a, uz poseban naglasak na ciljne vrijednosti iz zelenog plana. 

Slika 4.9. – Brojke jasno pokazuju da su emisije u poljoprivredi EU-a od 2010. do 2018. oscilirale 
oko sličnih vrijednosti, bez znatnog povećanja ili smanjenja, i stoga se iz njih i dalje ne mogu izvući 
jasni zaključci. 

Kretanja ukupnih emisija stakleničkih plinova u EU-28 vjerojatno su preciznija od pojedinačnih 
apsolutnih godišnjih procjena, koje ne ovise jedne o drugima. Međuvladin panel o klimatskih 
promjenama (IPPC) smatra da nesigurnost u pogledu kretanja ukupnih emisija stakleničkih plinova 
iznosi 4–5 %. 

Podaci o emisijama u poljoprivredi za 2018. sada su dostupni i pokazuju smanjenje. 

Zajednički odgovor Komisije na odlomke 4.49.–4.51. 

EPFRR pridonosi uravnoteženom teritorijalnom razvoju, no nije osmišljen tako da bi se samo njime 
rješavali svi problemi u ruralnim područjima u EU-u. 

                                                           
9  https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/communication-com2020562-stepping-

europe%E2%80%99s-2030-climate-ambition-investing-climate_en 
10  Povećanje klimatskih ambicija Europe za 2030. – Ulaganje u klimatski neutralnu budućnost za dobrobit 

naših građana; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562 

336



HR   HR 
 

 

U izvješću Svjetske banke „Razmatranja o ZPP-u”11 ističe se da se ZPP povezuje sa smanjenjem 
siromaštva i stvaranjem boljih radnih mjesta za poljoprivrednike u cijelom EU-u. U njemu se 
zaključuje da „ZPP ima dalekosežne posljedice i može biti moćan instrument strukturne preobrazbe”. 
Razlika između poljoprivrednih dohodaka i dohodaka u drugim sektorima smanjuje se, a 
poljoprivredni dohoci u cijelom EU-u sve su usklađeniji. Oba stupa ZPP-a pridonose tim 
ostvarenjima. U predstojećoj evaluaciji učinka ZPP-a na „uravnotežen teritorijalni razvoj” (koja će 
biti objavljena 2021.) pružit će se dodatni uvidi. 

Zajednički okvir za praćenje i evaluaciju sadržava niz pokazatelja za praćenje napretka u pogledu 
općeg cilja „uravnoteženog teritorijalnog razvoja”. Oni uključuju stope (ne)zaposlenosti i strukturu 
gospodarstva (vidjeti https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/cap-context-indicators-table_2019_en.pdf). To se odnosi i na prijedlog 
za budući ZPP (Prilog I. predloženoj Uredbi o strateškom planu u okviru ZPP-a). 

Zajednički odgovor Komisije na odlomke 4.52.–4.54. 

ZPP pridonosi generacijskoj obnovi u poljoprivredi, uz pozitivne popratne učinke na zapošljavanje. 

Ciljeve kao što su generacijska obnova u poljoprivredi i stvaranje radnih mjesta u ruralnim 
područjima nije moguće postići samo jednim instrumentom potpore, već su oni rezultat sinergija 
među različitim nacionalnim instrumentima i instrumentima EU-a i specifičnog nacionalnog ili 
regionalnog konteksta. ZPP nudi niz instrumenata koji tome pridonose. Zbog same prirode projekata 
za koje se dodjeljuje potpora (posebno u slučaju inicijative LEADER) do stvaranja radnih mjesta 
dolazi tek nakon određenog vremena. Osim toga, iako se potpora EPFRR-a obično ne povezuje 
izravno s time, njome se stvaraju uvjeti u kojima se mogu ponuditi radna mjesta i u kojima ih 
pojedinci na koje se potpora odnosi mogu prihvatiti. 

Nedavna popratna studija za potrebe evaluacije12 ukazuje na to da mjere ZPP-a za mlade 
poljoprivrednike pozitivno utječu na zapošljavanje i generacijsku obnovu (u odnosu na 
protučinjenični scenarij), a to uključuje i potporu EFJP-a. Važne su za uspješnost i otpornost 
poljoprivrednih poduzeća. No vjerojatnije je da će se njima poboljšati socioekonomska održivost 
poljoprivrednih poduzeća nakon što ih preuzmu mladi poljoprivrednici, a ne potaknuti nasljeđivanje 
poljoprivrednih gospodarstava. 

Socioekonomski kontekst u ruralnim područjima i prepreke za ulazak mladih poljoprivrednika (kao 
što su cijene zemljišta i pristup kapitalu) imaju snažan odvraćajući učinak za nove sudionike koji se 
ne može prevladati samo u okviru ZPP-a. 

Zakonodavnim prijedlogom Komisije za ZPP nakon 2020. predviđa se nov okvir potpore za mlade 
poljoprivrednike koji uključuje veće sinergije između potpore u okviru prvog i drugog stupa kako bi 
se osigurala usklađenost među intervencijama, usmjerenim i prilagođenim rješenjima te kako bi se 
maksimalno povećala troškovno učinkovita primjena svih dostupnih resursa na načine koji najbolje 
odgovaraju lokalnim uvjetima i stvarnim potrebama. S obzirom na utjecaj nacionalnih čimbenika na 
generacijsku obnovu, države članice morat će ispitati međudjelovanje između nacionalnih 
instrumenata i intervencija EU-a kako bi se osigurala usklađenost. 

                                                           
11  Svjetska banka (2017.), „Razmatranja o potpori zajedničke poljoprivredne politike radnim mjestima u 

poljoprivredi i poljoprivrednom dohotku u EU-u”. Redovno gospodarsko izvješće 4. Washington, D. C. 
Međunarodna banka za obnovu i razvoj. Svjetska banka. 
http://pubdocs.worldbank.org/en/369851513586667729/Thinking-CAP-World-Bank-Report-on-the-EU.pdf 

12  Evaluacija učinka ZPP-a na generacijsku obnovu, lokalni razvoj i radna mjesta u ruralnim područjima, 2019. 

337

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/cap-context-indicators-table_2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/cap-context-indicators-table_2019_en.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/369851513586667729/Thinking-CAP-World-Bank-Report-on-the-EU.pdf


HR   HR 
 

 

Zajednički odgovor Komisije na odlomke 4.55.–4.57. 

EPFRR pruža niz instrumenata potpore za ulaganja u ruralnim područjima, koji obuhvaćaju različite 
vrste ulaganja i ciljeve ruralnog razvoja. Nije moguće obuhvatiti sve projekte uz ograničen skup 
pokazatelja. Nadalje, djelotvornost potpore može se procijeniti samo evaluacijama, pri čemu se 
upotrebljavaju dodatne informacije za analizu. Komisija je predložila rješenja za brojne probleme koji 
se odnose na sustav za praćenje i evaluaciju za programsko razdoblje 2014.–2020., no uvijek će biti 
potrebno uspostaviti ravnotežu između koristi praćenja i evaluacije te povezanih troškova i 
administrativnog opterećenja. Kada je riječ o širokopojasnom pristupu u ruralnim područjima, vidjeti i 
odgovor na okvir 4.1. 

4.58. Očekivani rezultati i pripadajuće ciljne vrijednosti u kontekstu ruralnog razvoja utvrđuju se na 
razini ciljeva (žarišna područja), a ne na razini pojedinačnih vrijednosti. Služe za utvrđivanje 
operativnih ciljnih vrijednosti koje treba postići provedbom brojnih odgovarajućih mjera potpore u 
okviru programa ruralnog razvoja. S obzirom na velik broj mogućih mjera, pokazatelji rezultata 
definirani na toj razini ne bi bili operativni. No države članice mogu osim zajedničkih pokazatelja 
utvrditi i pokazatelje za pojedinačne programe kako bi pratile specifična ostvarenja u okviru svojih 
programa ruralnog razvoja. 

ZAKLJUČCI 
 
Zajednički odgovor Komisije na odlomke 4.59.–4.60. 
Komisija smatra da godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti za 2019. 
sadržava adekvatne kvantificirane informacije o rezultatima i učinku ZPP-a te da pruža uravnotežen 
prikaz postignuća politike tako što je stavljen naglasak i na ostvarenja i na rezultate. 
Komisijinim stalnim praćenjem kretanja na poljoprivrednim tržištima, ruralnog razvoja i upotrebe 
sredstava ZPP-a na temelju pokazatelja konteksta, ostvarenja, rezultata i utjecaja kako bi potkrijepila 
svoju procjenu uspješnosti ZPP-a stvaraju se informacije koje postaju sve transparentnije, 
pristupačnije za upotrebu i pravodobnije te je njime ujedno pružen temelj za unutarnje i vanjske 
analize uspješnosti ZPP-a. To ne bi bilo moguće bez kvantificiranja tih informacija. 
 
Iako se uspješnost politike može promatrati na godišnjoj razini i relativno pouzdano na razini 
ostvarenja, snažan utjecaj vanjskih čimbenika (kao što su klimatske prilike ili zdravstvene krize) 
postaje sve važniji ako se nastoje izmjeriti rezultati i, posebno, utjecaji. Unatoč ograničenjima koja iz 
toga proizlaze, godišnji napredak u provedbi djelovanja u okviru ZPP-a pružit će dobre naznake o 
tome je li na dobrom putu da ostvari svoj cilj i pridonijet će evaluaciji njegove djelotvornosti. 
 
U okviru svake politike kojom se žele riješiti brojni problemi u poljoprivrednom sektoru i ruralnim 
područjima potrebno je voditi računa o činjenici da se gospodarski i ekološki ciljevi mogu ostvariti 
samo ako se rješavaju zajednički. Važno je razmotriti pokazatelje u njihovu širem kontekstu i s 
obzirom na potencijalne sinergije/kompromise, a ne zasebno.  
 
To znači da djelotvorne poljoprivredne politike moraju biti odraz višeslojnih veza između 
instrumenata i ciljeva umjesto da se primjenjuje pojednostavnjena logika intervencije, i to kako bi se 
obuhvatili i problemi i prilike koje nastaju u svim vrstama modernih poljoprivrednih praksi u pogledu 
gospodarske i ekološke učinkovitosti. Detaljna logika intervencije ZPP-a uzeta je u obzir u 
Komisijinoj procjeni učinka iz 2018. i razvijena je u svakoj evaluaciji, kojima se detaljno procjenjuje 
djelotvornost te politike u postizanju ciljeva. 
 
4.61. Vidjeti prvi odlomak odgovora Komisije na odlomak 4.14. 
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4.62. S obzirom na to da na dohodak poljoprivrednika utječu vanjski čimbenici kao što su suše i 
bolesti, cilj je ZPP-a pridonijeti povećanju poljoprivrednog dohotka. Osim toga, potpora ruralnom 
razvoju pridonosi povećanju konkurentnosti restrukturiranjem i modernizacijom sektora 
poljoprivrednog sektora EU-a, ali i poboljšanjem odnosa između poljoprivrednih gospodarstava i 
tržišta13. 
 
4.63. Trenutačnim okvirom EU-a za djelovanje u području klime nisu utvrđeni specifični ciljevi, već 
se njime predviđaju nacionalne ciljne vrijednosti za smanjenje emisija u sektorima izvan sustava 
trgovanja emisijama, kao što su poljoprivreda, promet, otpad i zgrade. Svaka država članica mora 
sama utvrditi, na temelju troškovne učinkovitosti mjera i potencijala za ublažavanje, kako će i u kojim 
sektorima raditi na smanjenju emisija. Budući da su troškovi za daljnja smanjenja u poljoprivredi 
prilično visoki u usporedbi s drugim sektorima, moguće je da su države članice odlučile da će prvo 
riješiti probleme u drugim sektorima. No povećane ambicije u novom planu za postizanje klimatskog 
cilja do 2030. zahtijevat će ponovnu evaluaciju trenutačnog okvira i sredinom 2021. dovest će do 
prijedloga kojima se obuhvaćaju relevantni sektori. 
 
4.64. Dostupan je niz informacija o ZPP-u i istraživači mogu pristupiti podrobnim informacijama o 
(veoma brojnim) pokazateljima zajedničkog okvira za praćenje i evaluaciju. 

                                                           
13 Izvješće službe za pomoć pri evaluaciji – Sažeto izvješće, sinteza komponenata evaluacije poboljšanih 

godišnjih izvješća o provedbi, 2019. Poglavlje 7., prosinac 2019. i Popratna studija za potrebe evaluacije o 
učinku mjera ZPP-a na postizanje općeg cilja „održive proizvodnje hrane”. 
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ODGOVORI KOMISIJE NA IZVJEŠĆE EUROPSKOG REVIZORSKOG SUDA O 
USPJEŠNOSTI PRORAČUNA EU-a – STANJE NA KRAJU 2019. 

POGLAVLJE 5. – SIGURNOST I GRAĐANSTVO 

 

UVOD 

Fond za azil, migracije i integraciju (FAMI) promiče učinkovito upravljanje migracijskim tokovima te 
provedbu, jačanje i razvoj zajedničkog pristupa Unije azilu i migracijama. Njime se podupiru 
aktivnosti koje se odnose na azil, uključujući preseljenje i premještanje, zakonite migracije i 
integraciju državljana trećih zemalja te operacije vraćanja.  

Za vrijeme tekuće VFO-a Komisija je potporu u okviru FAMI-ja usmjerila na pružanje djelotvornih 
odgovora na izbjegličku krizu čime je osiguravala provedbu Migracijskog programa. Fleksibilan 
mehanizam za odgovor na hitne situacije („hitna pomoć”), kojim upravlja Komisija u okviru izravnog 
upravljanja, smatra se osobito djelotvornim alatom za odgovor na nepredviđene potrebe. U tom je 
kontekstu važan prioritet bilo postizanje boljeg usklađivanja FAMI-ja s ciljevima politike i posebnim 
operativnim potrebama radi djelotvorne potpore predloženim rješenjima za izbjegličku krizu te 
jačanja sinergija i komplementarnosti između FAMI-ja i drugih instrumenata EU-a za financiranje 
(ponajprije europskih strukturnih i investicijskih fondova, Instrumenta za razvojnu suradnju i 
instrumenata EU-a za humanitarnu pomoć).  

Izvješćivanje o uspješnosti Fonda koji se provodi u okviru podijeljenog upravljanja obavlja se u 
redovitim vremenskim razmacima i na dvije razine: prvu razinu čine podaci o praćenju koje 
prikupljaju države članice i dostavljaju Komisiji u svojim godišnjim izvješćima o provedbi. Ti podaci 
obuhvaćaju pokazatelje utvrđene u Uredbi o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju (Uredba 
br. 516/2014). Drugu razinu izvješćivanja o uspješnosti čine evaluacije. U postojećim se uredbama od 
država članica i Komisije zahtijeva da provode evaluacije u sredini programskog razdoblja i ex post 
evaluacije. Svaki od tih dvaju skupova podataka služi različitoj svrsi. Dok se u podacima o praćenju 
daje pregled napretka u provedbi Fonda, u evaluacijama se ocjenjuje učinak potpore. U ex post 
evaluaciji Komisije ponajprije će se ocijeniti učinak djelotvornog upravljanja migracijskim tokovima 
u Uniju, razvoj zajedničkog europskog sustava azila te pravedno i ravnopravno postupanje prema 
državljanima trećih zemalja. Evaluacija u sredini programskog razdoblja dovršena je u lipnju 2018. 
Zbog kasnog donošenja uredbi, što je imalo za posljedicu kasno započinjanje provedbe programa, u 
okviru evaluacije u sredini programskog razdoblja dana je samo prva ocjena rane faze provedbe 
FAMI-ja. U ex post evaluaciji Komisije, koja bi trebala biti dovršena do kraja lipnja 2024., dat će se 
daleko sveobuhvatnija ocjena uspješnosti FAMI-ja. 

Fond za azil, migracije i integraciju (FAMI) 

5.10. U okviru Fonda za azil, migracije i integraciju osiguravaju se financijska sredstva za poticanje 
razvoja sveobuhvatnog programa EU-a o migracijama koji se odvija u nestabilnom kontekstu i 
izazovnoj migracijskoj situaciji u razdoblju 2014.–2019.  

Slika 5.3. – Provedba programa trajat će do kraja 2022., nakon čega će Komisija konačno ocijeniti 
uspješnost FAMI-ja s obzirom na ciljne vrijednosti. U članku 57. Uredbe br. 514/2014 od država 
članica zahtijeva se da do prosinca 2023. Komisiji dostave ex post evaluacije. Na temelju tih izvješća 
Komisija mora dostaviti svoju ex post evaluaciju do 30. lipnja 2024. 

Slika 5.4. – Komisija smatra da su općenito svi pokazatelji uspješnosti koji su uključeni u programska 
izvješća relevantni za programske ciljeve. 

340



 

HR   HR 
 

 

Utvrđivanje ciljnih vrijednosti na početku razdoblja VFO-a nosi sa sobom inherentan rizik da će 
postizanje tih ciljnih vrijednosti tijekom vijeka trajanja programa postati lakše ili teže. To se može 
dogoditi zbog čimbenika za koje su odgovorni Komisija, države članice, drugi partneri i organizacije 
ili zbog vanjskih čimbenika. 

Pokazatelji sami po sebi nužno ne odražavaju postizanje programskih ciljeva. 

Stoga činjenica da za određeni pokazatelj postoji (ili ne postoji) „zadovoljavajući napredak” u 
postizanju njegove ciljne vrijednosti ne znači nužno da u samom programu postoji (ili ne postoji) 
„zadovoljavajući napredak” u ostvarivanju njegovih ciljeva. 

Kako bi se ocijenila uspješnost programa, podaci o pokazateljima trebali bi se uvijek analizirati 
zajedno s drugim kvantitativnim i kvalitativnim informacijama. 

5.14. Ni u Uredbi br. 516/2014 ni u njezinu Prilogu IV., u kojem se utvrđuju zajednički pokazatelji, ti 
pokazatelji nisu klasificirani kao pokazatelji ostvarenja ili pokazatelji rezultata. 

5.15. Budući da se pokazatelji koriste za praćenje napretka u provedbi nacionalnih programa, ciljne 
vrijednosti utvrđuju se na početku programskog razdoblja i općenito se prilagođavaju naviše ili naniže 
kada se nacionalnim programima dodijele dodatna sredstva za financiranje. Premašivanje ciljnih 
vrijednosti samo je po sebi odraz potencijala za opsežnije povećanje učinkovitosti. 

5.16. U naknadnoj reviziji koju je 2020. provela Služba za unutarnju reviziju (IAS) zaključeno je da je 
„preporuka provedena na odgovarajući i djelotvoran način”. 

5.17. Ciljne vrijednosti utvrđuju države članice u nacionalnim programima na početku programskog 
razdoblja i one se prilagođavaju kada se nacionalnim programima dodijele dodatna sredstva za 
financiranje. 

Kad je riječ o procjeni potreba: 

- u okviru svakog programa analiziraju se potrebe u različitim područjima obuhvaćenima tim 
programom (odjeljak 2. odobrenih programa). One su osnova za određivanje dodjele financijskih 
sredstava, a slijedom toga i razine ciljnih vrijednosti. Stoga se ciljne vrijednosti koje su države 
članice utvrdile, a Komisija odobrila, smatraju relevantnim informacijama za ocjenu napretka u 
okviru FAMI-ja; 
 

- u evaluaciji u sredini programskog razdoblja zaključeno je da su intervencije koje su primile 
potporu iz FAMI-ja odgovarale potrebama koje su utvrdile države članice (vidjeti točku 5.20. i 
tekst u okviru 5.1.). 

 
Države članice nemaju pravnu obvezu prikupljanja kvantitativnih informacija o svojim ukupnim 
potrebama i izvješćivanja o njima. To je u skladu s obvezom koju su tri institucije preuzele u 
Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva prema kojoj one u zakonodavstvu, 
prema potrebi, utvrđuju zahtjeve o izvješćivanju, praćenju i evaluaciji izbjegavajući pritom donošenje 
prekomjernih propisa i uvođenje administrativnih opterećenja, posebice u odnosu na države članice. 

5.18. – Svi podneseni zahtjevi za hitnu pomoć ocjenjuju se u skladu s Financijskom uredbom 
uzimajući u obzir nekoliko kriterija. Među njima je i sljedeće: jesu li opći cilj (očekivani učinak) i 
odgovor na zahtjev za hitnu pomoć u skladu s ciljevima fonda i politike te pridonose li utvrđeni 
posebni ciljevi (očekivani rezultati) općem cilju. Za svaki posebni cilj utvrđeni su odgovarajući 
pokazatelji za mjerenje napretka u postizanju cilja, uključujući mjernu jedinicu te polaznu i ciljnu 
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vrijednost, koji se prate usporedno s provedbom sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, kako bi 
se osiguralo da se trošenje sredstava odvija prema planu. Tijekom cjelokupne provedbe hitne pomoći 
Komisija prati uspješnost s obzirom na djelotvornost i učinkovitost korištenja sredstava EU-a, 
osiguravanjem komplementarnosti s drugim fondovima i aktivnostima EU-a. Kako bi se ocijenila 
uspješnost programa, podaci o pokazateljima trebali bi se uvijek analizirati zajedno s drugim 
kvantitativnim i kvalitativnim informacijama. 

Kad je riječ o budućem Fondu za azil i migracije (FAM), Komisija će, nastavno na preporuku 
Revizorskog suda i pod uvjetom da se donesu relevantne uredbe za VFO za razdoblje 2021.–2027., 
utvrditi kriterije za dodjelu sredstava za hitnu pomoć do 30. lipnja 2021. 
 

5.19. Informacije o ekonomičnosti i učinkovitosti programâ nisu dostupne na godišnjoj osnovi. Ti 
aspekti u velikoj mjeri proizlaze iz regulatornog okvira i obično se mjere tijekom duljeg razdoblja. 

Sveobuhvatnija ocjena uspješnosti programâ potrošnje provodi se u kontekstu evaluacija, pri čemu se 
koriste sve dostupne kvalitativne i kvantitativne informacije. Informacije o učinkovitosti prikupljaju 
se u okviru evaluacija. U Uredbi br. 514/2014 propisuje se da se za FAMI moraju provesti dvije 
evaluacije: jedna evaluacija u sredini programskog razdoblja 2017. i jedna ex post evaluacija na kraju 
programa. 

Rezultati evaluacije u sredini programskog razdoblja iz 2017. opisani su u programskim izvješćima za 
nacrt proračuna za 2020.  

Do 31. prosinca 2023. države članice dostavit će izvješće o ex post evaluaciji o učincima aktivnosti u 
okviru svojih nacionalnih programa, a Komisija će do 30. lipnja 2024. objaviti izvješće o ex post 
evaluaciji o učincima pravnih osnova. U ex post evaluaciji Komisije ispitat će se i učinak posebnih 
uredaba na razvoj područja slobode, sigurnosti i pravde u smislu njihova doprinosa odabranim 
ciljevima. 

5.20. Općenito, Fond je ostvario značajnu dodanu vrijednost EU-a, unatoč relativno malom iznosu 
sredstava u usporedbi sa značajnim problemima nastalima uslijed migracijske krize. 

5.23. Prva alineja – U okviru FAMI-ja osigurava se relativno ograničen iznos sredstava u tom 
području u usporedbi s ukupnim potrebama u državama članicama. Jasno je da se sredstvima iz Fonda 
neće osigurati sredstva za 100 % potreba. Unatoč tomu, FAMI može dati pozitivan doprinos. 

Potrebe, koje države članice nastoje zadovoljiti sredstvima iz Fonda, utvrđuju se u nacionalnom 
programu (odjeljak 2.) na početku programskog razdoblja.  

U evaluaciji u sredini programskog razdoblja zaključeno je da su intervencije koje su podupirane u 
okviru FAMI-ja odgovarale potrebama koje su utvrdile države članice (vidjeti točku 5.20. i tekst u 
okviru 5.1.). 

Nadalje, u ex post evaluaciji analizirat će se jesu li učinci aktivnosti financiranih iz sredstava FAMI-ja 
u okviru nacionalnih programa zaista pridonijeli zadovoljavanju tih potreba. 

Druga alineja – Vidjeti odgovor Komisije na točku 5.15. 

5.24. Potporom u okviru FAMI-ja ostvaren je odlučujući doprinos razvoju programa i aktivnosti za 
preseljenje u velikoj većini država članica. Broj preseljenja u EU stalno je u porastu od 2015. Čak i 
ako je pandemija bolesti COVID-19 privremeno zaustavila preseljenja – iako su se operacije 
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preseljenja u nekim državama članicama polako nastavile nakon ljeta – Komisija općenito smatra da 
se, uzimajući u obzir više od 60 000 preseljenja dovršenih do 2019., ta politika može smatrati 
uspjehom koji će Komisiji služiti kao temelj za buduća djelovanja. 

5.25. FAMI može pridonijeti konvergenciji stopa priznavanja jačanjem suradnje među državama 
članicama. Međutim, postupanje sa zahtjevima za azil i dalje je političko pitanje koje se ne može 
uvijek popraviti isključivo financiranjem. 

5.26. Prema izvješću EASO-a iz 2020. o trendovima u području azila, značajan broj neriješenih 
zahtjeva za azil ne postoji u svim državama članicama. U izvješću se navodi da se broj neriješenih 
zahtjeva u Njemačkoj smanjio te da u Belgiji, Grčkoj, Francuskoj i Španjolskoj postoji znatan broj 
neriješenih predmeta koji se povećava. 

Komisija je 23. rujna 2020. donijela novi pakt o migracijama i azilu nakon intenzivnih savjetovanja s 
Europskim parlamentom, državama članicama i raznim dionicima. Paktom su obuhvaćeni svi različiti 
elementi koji su potrebni za sveobuhvatni europski pristup pitanjima migracija. 

U okviru pakta predlažu se učinkovitiji i brži postupci uvođenjem integriranog postupka na granici, 
koji uključuje provjeru prije ulaska koja obuhvaća identifikaciju svih osoba koje prelaze vanjske 
granice EU-a bez dopuštenja ili su iskrcane nakon operacije traganja i spašavanja. To će uključivati 
zdravstvene i sigurnosne provjere, uzimanje otisaka prstiju i registraciju u bazi podataka Eurodac. 
Nakon te provjere osobe se može usmjeriti u odgovarajući postupak, bilo u postupak na samoj granici 
za određene kategorije podnositelja zahtjeva ili u redovni postupak azila. U tom postupku na granici 
donosit će se brze odluke o davanju azila ili vraćanju. 

5.27. Komisija u nastavku navodi aktivnosti poduzete nakon objavljivanja izvješća Revizorskog suda 
br. 24/2019 prije godinu dana: 

- EASO je znatno pojačao potporu u Grčkoj kroz operativni program koji su EASO i Grčka 
potpisali u prosincu 2019. Na temelju tog plana agencija već povećava svoju operativnu prisutnost 
radi potpore grčkim tijelima. Broj raspoređenih članova osoblja EASO-a udvostručit će se 2020. s 
približno 500 na više od 1 000. Oni će raditi kao potpora grčkoj službi za azil, nacionalnoj 
dublinskoj jedinici, službi za prihvat i identifikaciju te žalbenom tijelu; 
 

- Europski potporni ured za azil (EASO) i grčka Vlada potpisali su 28. siječnja 2020. sporazum o 
sjedištu radi pružanja domaćinstva operativnom uredu EASO-a u Grčkoj. Sporazumom o 
domaćinstvu pojašnjava se pravni i administrativni status EASO-a u Grčkoj, čime se toj agenciji 
omogućuje djelotvornije pružanje potpore grčkim tijelima za azil i prihvat; 

 
- Komisija već pruža hitnu pomoć Grčkoj radi potpore grčkoj službi za azil (kao korisniku) u 

rješavanju problema neriješenih predmeta u području azila i drugim aktivnostima kojima se 
nastoji osigurati pravedan i učinkovit postupak azila u Grčkoj. EASO, u okviru svojeg najnovijeg 
operativnog plana, podupire i operacije koje provodi grčka služba za azil; 

 
- u okviru grčkog nacionalnog programa koji se financira sredstvima FAMI-ja (podijeljeno 

upravljanje) podupiru se i aktivnosti i funkcioniranje grčke službe za azil; 
 

- kad je riječ o Italiji, Komisija je tijelu odgovornom za FAMI izrazila svoje sumnje u pogledu 
kapaciteta za obradu velikog broja žalbi te ga je pozvala da održava kontakte s Ministarstvom 
pravosuđa radi razmatranja načina za osiguravanja dugoročne financijske potpore za tumačenje 
tijekom žalbenog postupka. Na sastanku odbora za praćenje nacionalnog programa koji se 
financira sredstvima FAMI-ja održanom 9. prosinca 2019. tijelo odgovorno za FAMI obavijestilo 
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je Komisiju da je pozitivno prihvatilo njezinu preporuku i da će u skladu s njom poduzeti mjere s 
Ministarstvom pravosuđa; 

 
- kao napomena, prema podacima Eurostata, broj neriješenih predmeta u Grčkoj smanjio se u 

razdoblju od ožujka do srpnja 2020.: sa 112 370 predmeta na kraju veljače 2020. na 83 325 
predmeta na kraju srpnja 2020. (posljednji dostupni podaci). To je vjerojatno povezano sa 
situacijom nastalom zbog bolesti COVID-19. Osim toga, broj neriješenih predmeta u Italiji znatno 
se smanjio u posljednje dvije godine: sa 152 420 predmeta na kraju 2017. na 47 020 predmeta na 
kraju 2019. 

5.28. Kad je riječ o integraciji, u novom paktu o migracijama i azilu (1) Komisija je najavila svoju 
namjeru o donošenju novog akcijskog plan za integraciju i uključivanje do kraja 2020., kojim će se 
pružiti strateške smjernice i utvrditi konkretne mjere za poticanje uključivanja migranata i šire 
socijalne kohezije.  

(1) Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom 
odboru i Odboru regija o novom paktu o migracijama i azilu, COM(2020) 609. 

5.30. Druga alineja – Iako je integracija složen problem u kojemu mnogi elementi utječu na ishode 
integracije državljana trećih zemalja, Komisija je kroz FAMI podupirala sveobuhvatni pristup 
integraciji, vodeći računa o različitim aspektima koji mogu utjecati na proces integracije. Potpora koja 
se pružala u okviru FAMI-ja nije obuhvaćala samo tečajeve jezika i građanske tečajeve, već su se 
njome rješavala i pitanja povezana s aktivnim sudjelovanjem u društvu i pristupom uslugama koja 
mogu utjecati na dugoročnu integraciju državljana trećih zemalja. 

Unatoč tomu, Komisija želi naglasiti da se bez tečajeva jezika i građanskih tečajeva teško može 
postići bilo kakva integracija pa čak i kratkoročna. 

Treća alineja – Doprinos FAMI-ja tom pokazatelju vrlo je ograničen, ujedno i iz perspektive 
cjelokupnog proračuna EU-a. Glavnina financiranja povezanog sa zapošljivošću dolazi iz Europskog 
socijalnog fonda. Pravna osnova FAMI-ja omogućuje samo pripremne mjere prije ulaska na tržište 
rada. Stoga promjene pokazatelja uspješnosti državljana trećih zemalja na tržištu rada ovise o mnogim 
drugim čimbenicima osim o doprinosu FAMI-ja integraciji državljana trećih zemalja, a ponajprije o 
cjelokupnom razvoju gospodarske situacije. Povezanost tih dvaju čimbenika trebalo bi analizirati 
imajući to na umu. 

5.31. Akcijski plan Komisije iz 2016. uključivao je aktivnosti koje je trebala provoditi samo Komisija, 
a ne države članice. Uključivao je neobvezujuće poticaje u cilju usmjeravanja na određena područja. 
Trenutačno je u tijeku ocjenjivanje postignuća tog akcijskog plana koje provodi Komisija. 

5.32. Komisija prati ispravno prenošenje direktiva i njihovu konkretnu primjenu, među ostalim i s 
pomoću postupaka zbog povrede prava. Prenošenje okvira EU-a za zakonite migracije može se u 
nekim svojim aspektima razlikovati među državama članicama zbog postojanja nekoliko odredbi koje 
sadržavaju (neobvezujuće) mogućnosti. 

5.33. Činjenica da je postojeći okvir za zakonite migracije imao ograničen učinak na globalne 
migracijske izazove s kojima se Europa suočava izlazi izvan područja primjene FAMI-ja. Nije riječ 
samo o tome da Fond ima relativno ograničena financijska sredstva, već i o tome da je sveobuhvatna 
imigracijska politika prvenstveno stvar političke odluka i tek je nakon toga potrebna financijska 
potpora za nju.  
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Nadalje, rezultati provjere prikladnosti iz 2019. u pogledu učinka okvira EU-a za zakonite migracije 
bili su pozitivniji. Ključni nalaz bio je taj da su općenito, a usprkos određenim nedostacima, direktive 
o zakonitim migracijama dovele do pozitivnih učinaka koje države članice ne bi mogle ostvariti 
samostalnim djelovanjem. Svi dionici, uključujući države članice, potvrdili su da se zahvaljujući 
postojanju zajedničkog pravnog okvira EU-a za zakonite migracije stalno ostvaruje dodana vrijednost 
EU-a. U evaluaciji su utvrđeni sljedeći glavni pozitivni učinci: 

 određeni stupanj usklađenosti uvjeta, postupaka i prava, što pomaže u stvaranju ravnopravnih 
uvjeta među državama članicama, 

 pojednostavnjeni upravni postupci, 
 poboljšana pravna sigurnost i predvidljivost za državljane trećih zemalja, poslodavce i javne 

uprave, 
 poboljšano priznavanje prava državljana trećih zemalja (to jest prava da se prema njima postupa 

na jednak način kao i prema državljanima država članica u nizu važnih područja, kao što su radni 
uvjeti, pristup obrazovanju i naknadama socijalne sigurnosti te postupovna prava), 

 poboljšana mobilnost unutar EU-a za određene kategorije državljana trećih zemalja (npr. osobe 
premještene unutar trgovačkog društva, istraživače i studente). 

5.34. Kako je najavljeno 23. rujna 2020. u paktu o migracijama i azilu, Komisija je pozvala 
suzakonodavce da brzo zaključe pregovore o Direktivi o plavoj karti EU-a. 

5.35. Kako bi ostvarila mjerljivije rezultate u vraćanju nezakonitih migranata, Komisija je u 
ožujku 2017. donijela ažurirani Akcijski plan EU-a o vraćanju i Preporuku Komisije o djelotvornijoj 
provedbi vraćanja u okviru Direktive o vraćanju, kako bi osigurala da EU bude spreman za odgovor 
na nove izazove. Nadalje, Komisija je 12. rujna 2018. podnijela Prijedlog revidirane direktive o 
vraćanju (preinaka), koji uključuje niz ciljanih izmjena, a da pritom na utječe na područje primjene 
izvorne Direktive o vraćanju. Revidiranom Direktivom o vraćanju nastoji se u najvećoj mogućoj mjeri 
povećati djelotvornost EU-ova režima vraćanja i osigurati dosljednija primjena u svim državama 
članicama, uz istodobnu zaštitu temeljnih prava i poštovanje načela zabrane prisilnog udaljenja ili 
vraćanja. 

Izmijenjeni prijedlog Uredbe o postupcima azila, koji je donesen 23. rujna 2020. u okviru novog pakta 
o migracijama i azilu, u skladu je s tim pristupom po tome što se njime jača pravni, operativni i 
institucionalni okvir sustava EU-a za vraćanje te se popunjavaju pravne praznine u području azila. On 
stoga čini novu inicijativu za stvaranje zajedničkog i djelotvornog europskog sustava vraćanja, 
kojemu će temelj i dalje biti Prijedlog preinačene direktive o vraćanju. 

Komisija je državama članicama kao poželjnu opciju uvijek preporučivala dobrovoljno vraćanje jer je 
ono dostojanstvenije i troškovno učinkovitije. Kako je najavljeno u novom paktu o migracijama i 
azilu, Komisija će sljedeće godine iznijeti posebnu strategiju o dobrovoljnom vraćanju i reintegraciji. 

5.38. Usprkos svim projektima i inicijativama Komisije, država članica i Agencije za europsku 
graničnu i obalnu stražu (Frontex) posljednjih godina, apsolutni broj stvarnih vraćanja i dalje pada 
iako se broj migranata koji su obvezni otići povećava, premda sporo.  

U kontekstu krize uzrokovane bolešću COVID-19 Komisija je surađivala s državama članicama i 
trećim zemljama kako bi osigurala da se u potpunosti poštuju mjere opreza za povratnike i uključeno 
osoblje koje su povezane s bolešću COVID-19 i da se postupci vraćanja mogu nastaviti u što većoj 
mjeri. Kao poseban prioritet određeno je promicanje dobrovoljnih vraćanja. 

Komisija je 16. travnja 2020. izložila smjernice za države članice o provedbi pravila EU-a o 
postupcima vraćanja u kontekstu pandemije bolesti COVID-19. Njima se odgovara na zahtjev država 
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članica za smjernicama o načinima osiguravanja kontinuiteta postupaka i poštovanja temeljnih prava i 
Povelje EU-a. 

Od primarne je važnosti ispuniti dvostruki cilj iz Direktive, to jest poboljšati djelotvornost nacionalnih 
postupaka i osigurati zaštitu prava migranata. 

Novi pakt o migracijama i azilu u skladu je s tim pristupom te se u okviru njega pokreću nove 
inicijative za stvaranje zajedničkog i djelotvornog europskog sustava vraćanja, kojim se jača pravni, 
operativni i institucionalni okvir sustava EU-a za vraćanje te se popunjavaju pravne praznine u 
području azila. Prijedlog preinačene direktive o vraćanju i dalje će biti temelj tog okvira, zajedno s 
novim prijedlogom o izmjeni Prijedloga uredbe o postupcima azila iz 2016. 

5.39. FAMI je pridonio provedbi strategija vraćanja pružanjem potrebne pomoći državama članicama 
u različitim područjima politike vraćanja: od povećanja kapaciteta zadržavanja, čime su poboljšani 
uvjeti zadržavanja i osigurana provedba zaštitnih mjera (npr. besplatna pravna pomoć), do pokrivanja 
troškova operacija vraćanja u slučajevima u kojima Frontex nije mogao pružiti potporu ili ako su 
države članice smatrale da takva pomoć nije potrebna. 

5.41. Komisija želi naglasiti i da se aktivnosti prisilnog vraćanja na komplementaran način podupiru i 
operativnom pomoći koju Frontex pruža državama članicama i nacionalnim programima koji se 
financiraju sredstvima FAMI-ja: 

 Frontex osigurava komplementarnost i koordinaciju u pogledu potpore za vraćanje koja se 
financira sredstvima FAMI-ja tako što s državama članicama i Europskom komisijom razmjenjuje 
katalog dostupnih usluga u području vraćanja;  

 U okviru predstojećeg financijskog instrumenta EU-a (Fond za azil i migracije – FAM) predložen 
je još koordiniraniji pristup za aktivnosti povezane s vraćanjem.  

Mogućnost organiziranja operacija vraćanja u okviru nacionalnih programa koji se financiraju 
sredstvima FAMI-ja daje potrebnu fleksibilnost državama članicama u vraćanju migranata u 
slučajevima kad agencija ne može pružiti potporu ili kad države članice smatraju da nije potrebno 
uključiti agenciju. 

5.42. Komisija je 23. rujna 2020. donijela novi pakt o migracijama i azilu nakon intenzivnih 
savjetovanja s Europskim parlamentom, državama članicama i raznim dionicima. Paktom su 
obuhvaćeni svi različiti elementi koji su potrebni za sveobuhvatni europski pristup pitanjima 
migracija. 

Osim što se njime predlažu učinkovitiji i brži postupci iz primjedbe Komisije u okviru točke 5.26., 
pakt se temelji na načelu pravedne podjele odgovornosti i načelu solidarnosti. Države članice moraju 
pridonositi solidarnosti. U paktu se uzimaju u obzir različite situacije u državama članicama i 
promjenjivi migracijski pritisci te se predlaže sustav fleksibilnih doprinosa država članica. Oni mogu 
biti u rasponu od premještanja tražitelja azila iz zemlje prvog ulaska do preuzimanja odgovornosti za 
vraćanje osoba koje nemaju pravo boravka ili različitih oblika operativne potpore.  

Pakt se sastoji od prilagođenih i uzajamno korisnih partnerstava s trećim zemljama. Ona će pomoći u 
suočavanju sa zajedničkim izazovima kao što je krijumčarenje migranata, u izgradnji zakonitih načina 
ulaska i učinkovitoj provedbi sporazuma i aranžmana o ponovnom prihvatu. 

5.43. Komisija želi naglasiti da je djelotvornost premještanja, žarišnih točaka i politika azila ovisila o 
političkim odlukama/kriterijima prihvatljivosti.   
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Glavna korist od FAMI-ja na razini EU-a proizlazi iz transnacionalne dimenzije određenih aktivnosti, 
ali i iz koristi od solidarnosti na razini EU-a, što se posebno podupiralo hitnom pomoći i 
mehanizmima za premještanje i preseljenje. 

O premještanjima vidjeti odgovore Komisije (ponajprije točke od 33. do 48.) na tematsko izvješće 
Revizorskog suda br. 24/2019 „Azil, premještanje i vraćanje migranata: vrijeme je da se poduzmu 
odlučnije mjere za usklađivanje ciljeva i rezultata” (COM(2019) 592 final). 

Prva alineja – Taj čimbenik povezan je s političkim odlukama/kriterijima prihvatljivosti i ne može se 
povezivati s djelotvornošću Fonda kao takvog. 

Druga alineja – Vidjeti odgovor Komisije na prethodno navedenu prvu natuknicu. 

Treća alineja – Komisija želi podsjetiti na to da premještanja ovise o odlukama koje donose države 
članice i, u vezi s programom iz 2015., o relevantnim kriterijima prihvatljivosti za taj program. Broj 
premještanja mogao bi se korisno upotrijebiti u kvalitativnoj analizi učinaka FAMI-ja, no ne bi se 
smio izravno upotrebljavati za evaluaciju djelotvornosti Fonda jer fond sam po sebi nije ograničavao 
premještanja. 

Kako je navela Komisija u svojem službenom odgovoru na izvješće Revizorskog suda br. 24/2019, 
programi premještanja bili su uspješni u ublažavanju pritiska na talijanske i grčke sustave azila koji je 
nastao zbog znatnog broja zahtjeva osoba kojima je nedvojbeno bila potrebna zaštita (a stoga su bili 
uspješni i u ublažavanju dugoročnog pritiska povezanog s integracijom). 

Četvrta alineja – Iako su premještanja bila dobrovoljna i na ad hoc osnovi, financiranje sredstvima 
EU-a imalo je ključnu ulogu u podupiranju premještanja nakon iskrcavanja te je njime osiguran važan 
poticaj za podupiranje država članica pod pritiskom. 

Suzakonodavci su se 2018. dogovorili o tome da se preostala neiskorištena sredstva iz privremenih 
programa premještanja preraspodijele za druge prioritete u području migracija. Revidiranjem 
nacionalnih programa 2019. ta su financijska sredstva, među ostalim ključnim prioritetima u području 
migracija, ponajprije preraspodijeljena za dobrovoljno premještanje (26 milijuna EUR) i preseljenje 
(116 milijuna EUR). 

5.44. Državama članicama na raspolaganje su stavljena dostatna financijska sredstva iz FAMI-ja za 
potrebe premještanja, no premještanje se nije provodilo u mjeri u kojoj je to planirano. To se ne može 
povezati s funkcioniranjem FAMI-ja, već s činjenicom da države članice nisu zatražile premještanja. 

ZAKLJUČCI 

5.45. Od 2015. u okviru FAMI-ja mobilizirano je znatno dodatno financiranje radi odgovora na 
migracijsku krizu, a osobito radi potpore najizloženijim državama članicama. Potporu iz FAMI-ja 
potrebno je promatrati uzimajući u obzir izrazito težak i osjetljiv politički kontekst u kojem su države 
članice imale vrlo različita stajališta i potrebe. Postoje jasna ograničenja u pogledu onoga što Fond 
može pridonijeti u takvom političkom kontekstu i s relativno ograničenim iznosom financijskih 
sredstava na raspolaganju, a u okolnostima izazova koji su postojali u tom području. 

FAMI ostvaruje svoje ciljeve uzimajući u obzir nestabilnu i izazovnu migracijsku situaciju. 

5.46. Vidjeti odgovor Komisije na točku 5.16. o tome da je preporuka iz revizije provedena na 
odgovarajući i djelotvoran način. 
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Komisija je u okviru točke 5.18. opisala detaljne informacije o uspješnosti koje su dostupne za hitnu 
pomoć (EMAS), unatoč činjenici da nije izradila okvir za praćenje uspješnosti. 

Tijekom cjelokupne provedbe hitne pomoći Komisija prati uspješnost s obzirom na djelotvornost i 
učinkovitost korištenja sredstava EU-a, osiguravanjem komplementarnosti s drugim fondovima i 
aktivnostima EU-a. 

Kad je riječ o budućem Fondu za azil i migracije (FAM), Komisija će, nastavno na preporuku 
Revizorskog suda i pod uvjetom da se donesu relevantne uredbe za VFO za razdoblje 2021.–2027., 
utvrditi kriterije za dodjelu sredstava za hitnu pomoć do 30. lipnja 2021. 

5.47. Bilo kakvi nedostaci u odnosu na pokazatelje učinka mogli bi se u većoj mjeri pripisati provedbi 
političkih ciljeva nego funkcioniranju Fonda. 

Utjecaj političkog konteksta na pokazatelje potvrđuje se u točki 5.10.  

Nadalje, informacije o učinkovitosti prikupljaju se u okviru evaluacija. U Uredbi br. 514/2014 
propisuje se da se za FAMI moraju provesti dvije evaluacije: jedna evaluacija u sredini programskog 
razdoblja 2017. i jedna ex post evaluacija na kraju programa. 

Podaci o pokazateljima koje su dostavile države članice ukazuju na to da općenito postoji dobar 
napredak u postizanju ciljnih vrijednosti utvrđenih u nacionalnim programima. 

5.48. U okviru FAMI-ja pružena je znatna financijska potpora za preseljenje izbjeglica, što je 
državama članicama pomoglo u razvoju njihovih kapaciteta za preseljenje. Zbog toga je od 2014. 
stalno rastao broj preuzetih obveza u pogledu preseljenja. Postoji zadovoljavajući napredak u 
postizanju ciljne vrijednosti koju je utvrdila Komisija, a aktivnosti preseljenja su u tijeku. Stoga ta 
ciljna vrijednost još nije postignuta. 

5.49. Promjene pokazatelja uspješnosti državljana trećih zemalja na tržištu rada ovise o mnogim 
drugim čimbenicima (npr. o cjelokupnom razvoju gospodarske situacije), a ne samo o doprinosu 
FAMI-ja, koji je usmjeren na pripremne mjere prije ulaska na tržište rada. 

Komisija želi naglasiti da primarni cilj FAMI-ja nije integracija visokokvalificiranih radnika. 
Općenito je točno da bi postojeća pravila EU-a o zakonitim migracijama, među ostalim i o privlačenju 
visokokvalificiranih radnika, trebalo poboljšati. To je Komisija i predložila 2016. u okviru reforme 
sustava plave karte za visokokvalificirane radnike, o kojoj se i dalje pregovara. Konačno, kako je 
najavljeno u paktu o migracijama i azilu, Komisija je pozvala suzakonodavce da brzo zaključe 
pregovore o Direktivi o plavoj karti EU-a. Komisija je pokrenula i javno savjetovanje o zakonitim 
migracijama te je najavila određene mjere za poboljšanje postojećeg okvira (u područjima koja se ne 
odnose na visokokvalificirane migrante). 

5.50. Razlozi za nisku djelotvornost vraćanja nisu izravno povezani s uspješnošću FAMI-ja iako 
potrošnja sredstava iz Fonda može pridonijeti odgovarajućoj ciljnoj vrijednosti.  

U okviru pakta o migracijama i azilu pokrenut će se nove inicijative za uspostavu zajedničkog i 
djelotvornog europskog sustava vraćanja, kojim se jača pravni, operativni i institucionalni okvir 
sustava EU-a za vraćanje te se popunjavaju pravne praznine u području azila. Prijedlog preinačene 
direktive o vraćanju i dalje će biti temelj tog okvira, zajedno s izmijenjenim prijedlogom uredbe o 
postupcima azila. 
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Programi premještanja iz rujna 2015. bili su uspješni u ublažavanju pritiska na talijanske i grčke 
sustave azila koji je nastao zbog znatnog broja zahtjeva osoba kojima je nedvojbeno bila potrebna 
zaštita (a stoga su bili uspješni i u ublažavanju dugoročnog pritiska povezanog s integracijom). Od 
svih migranata koji su zatražili premještanje i ispunjavali uvjete, u okviru programâ iz 2015. stvarno 
je premješteno njih 96 % (34 700). Preostala neiskorištena sredstva iz privremenih programa 
premještanja preraspodijeljena su za druge prioritete u području migracija. 

Financiranje sredstvima EU-a imalo je ključnu ulogu u podupiranju premještanja nakon iskrcavanja te 
je njime osiguran važan poticaj za podupiranje država članica pod pritiskom. 

O premještanjima vidjeti i odgovore Komisije (ponajprije točke od 33. do 48.) na tematsko izvješće 
Revizorskog suda br. 24/2019 „Azil, premještanje i vraćanje migranata: vrijeme je da se poduzmu 
odlučnije mjere za usklađivanje ciljeva i rezultata” (COM(2019) 592 final). 

Konačno, u novom paktu o migracijama i azilu Komisija je predložila mehanizam solidarnosti za 
situacije migracijskog pritiska te u cilju rješavanja specifičnih pitanja povezanih s iskrcavanjima 
nakon operacija traganja i spašavanja, koji se temelji na obveznim doprinosima, uključujući i za 
premještanje. Sredstva iz proračuna EU-a za takva premještanja bit će ključan element u njihovoj 
potpori. 
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ODGOVORI KOMISIJE NA IZVJEŠĆE EUROPSKOG REVIZORSKOG SUDA O 
USPJEŠNOSTI PRORAČUNA EU-A – STANJE NA KRAJU 2019. 

POGLAVLJE 6. – GLOBALNA EUROPA 

UVOD 

Europskim instrumentom za susjedstvo (ENI) i Instrumentom za razvojnu suradnju (DCI) učinkovito 
se podupire provedba Programa održivog razvoja do 2030., Akcijskog plana iz Addis Abebe o 
financiranju razvoja i Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama, na globalnoj razini i izravno s 
partnerskim zemljama. Financijska potpora EU-a pridonijela je poboljšanju kvalitete života milijuna 
ljudi diljem svijeta, borbi protiv nejednakosti te potpori pravednom i održivom rastu i društvima 
diljem svijeta, koja prihvaćaju ljudski razvoj i omogućuju mladima da ostvare svoj potencijal.  

To pokazuje da je Komisija stalno poboljšavala svoj pristup procjeni uspješnosti vanjskih 
instrumenata na razini programa i intervencija te izvješćivanje o postignutom napretku. Europski 
instrument za susjedstvo napreduje prema ostvarenju svojih ciljeva, posebno u pogledu broja 
postojećih partnerstava za mobilnost, za koja su ostvarene ključne etape i čiji su rezultati na dobrom 
putu. Uspješnost instrumenata mjeri se upotrebom različitih alata, uključujući pokazatelje i procjenu 
uspješnosti u programskim izvještajima za nacrt proračuna1, praćenje usmjereno na rezultate i 
pokazatelje uključene u godišnje izvješće o provedbi instrumenata Europske unije za financiranje 
vanjskog djelovanja2 te evaluacije na razini projekata/programa i na strateškoj razini3. Dobar 
napredak ostvaren je i u nekim ključnim područjima Instrumenta za razvojnu suradnju, posebno u 
onima povezanima s ciljevima održivog razvoja za pristup djevojčica obrazovanju i smanjenje 
učestalosti zaostajanja u razvoju među djecom mlađom od pet godina. No Komisija priznaje da je 
potrebno poduzeti daljnje korake da bi mjerenje uspješnosti bilo pouzdanije kako bi se dodatno uzeli u 
obzir globalni ciljevi politike Instrumenta za razvojnu suradnju (iskorjenjivanje siromaštva radi 
podupiranja održivog razvoja, potpora ljudskim pravima i dobrom upravljanju). Za Instrument za 
susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju, program koji će naslijediti Instrument za razvojnu 
suradnju i Europski instrument za susjedstvo, Komisija je predložila novu kombinaciju pokazatelja 
učinka i ishoda/ostvarenja s pomoću koje će se poboljšati točnost procjene uspješnosti u ključnim 
područjima intervencije kako bi se postigli njegovi ciljevi. Komisija objavljuje sveobuhvatne 
informacije o uspješnosti u svojem godišnjem izvješću o provedbi instrumenata EU-a za financiranje 
vanjskog djelovanja. Komisija objavljuje i izvješće o rezultatima postignutima u ispunjavanju obveza 
koje je EU preuzeo na globalnoj razini, i to na temelju pokazatelja iz Okvira EU-a za rezultate 
međunarodne suradnje i razvoja. 

Instrument za razvojnu suradnju 

Slika 6.4. – Komisija smatra da su općenito svi pokazatelji uspješnosti uključeni u programske 
izvještaje relevantni za ciljeve programa. 

                                                       
1 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/db_2021_programme_s
tatement_european_neighbourhodd_instrument_eni.pdf 

2  https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/devco-annual-report-2019-en-web.pdf  
3  https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/monitoring-and-evaluation_en 
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Utvrđivanje ciljnih vrijednosti na početku razdoblja VFO-a uključuje inherentan rizik da će tijekom 
trajanja programa ciljne vrijednosti biti lakše ili teže dostići. To bi moglo biti posljedica čimbenika za 
koje su odgovorni Komisija, države članice, drugi partneri i organizacije ili vanjskih čimbenika. 

Pokazatelji sami po sebi ne odražavaju nužno postizanje ciljeva programa. 

Stoga činjenica da je pokazatelj (ili nije) „na putu” da postigne svoju ciljnu vrijednost ne znači nužno 
da je sam program (ili nije) „na putu” da ostvari svoje ciljeve. 

Podatke o pokazateljima trebalo bi uvijek analizirati zajedno s drugim kvantitativnim i kvalitativnim 
informacijama kako bi se procijenila uspješnost programa.  

6.12. Financijskom uredbom od Komisije se zahtijeva da u programskim izvještajima izvješćuje o 
svim pokazateljima utvrđenima u pravnim osnovama programa potrošnje kako su Europski parlament 
i Vijeće dogovorili na temelju prijedlogâ Komisije. 

Odabir pokazatelja učinka odražava željeni karakter ciljeva Instrumenta za razvojnu suradnju. 
Godišnje izvješće o provedbi instrumenata Europske unije za financiranje vanjskog djelovanja od 
2015. uključuje poglavlje o postignutim rezultatima, koje se temelji na pokazateljima okvira rezultata 
EU-a koji uključuju nekoliko pokazatelja ostvarenja i rezultata. Konceptualno gledano okvir rezultata 
EU-a pruža dosljedan pregled i konteksta i rezultata određenih intervencija. Pokazatelji na razini 
ostvarenja izravnije su povezani s intervencijama EU-a, dok su rezultati i pokazatelji na razini učinka 
mnogo čvršći pokazatelji ciljeva politike. S obzirom na suradničku prirodu razvojne suradnje 
Komisija primjenjuje pristup procjeni uspješnosti koji se temelji na doprinosu. Za primjenu pristupa 
koji se temelji na dodjeli bilo bi potrebno znatno povećati trenutačna ulaganja u izvješćivanje, što bi 
znatno ugrozilo učinkovitost. 

6.13. Komisija je tijekom godina stalno ulagala napore kako bi dobila dodatna donatorska sredstva za 
uzajamne fondove EU-a. 

Od svojeg osnutka Uzajamni fond EU-a za Afriku dobio je znatnu razinu sredstava od država članica 
EU-a i drugih donatora u ukupnom iznosu od 619 milijuna EUR (stanje od 30. rujna 2020.), što čini 
12,4 % ukupnih sredstava tog uzajamnog fonda. Sve države članice EU-a te Ujedinjena Kraljevina, 
Švicarska i Norveška pridonijele su Uzajamnom fondu EU-a za Afriku. Od svojeg osnutka Uzajamni 
fond EU-a Bêkou gotovo je upeterostručio svoja financijska sredstva, čime su doprinosi dosegnuli 
iznos od 308 milijuna EUR (stanje od 30. rujna 2020.). Gotovo 30 % tih doprinosa dolazi iz država 
članica (i Švicarske). Nadalje, Uzajamni fond EU-a za Afriku redovito je aktivirao stručno znanje i 
iskustvo donatora utvrđivanjem, razvojem i zajedničkom provedbom programa. U okviru Uzajamnog 
fonda EU-a Bêkou uloženi su i napori u jačanje dijaloga i koordinacije među donatorima koji djeluju 
u Srednjoafričkoj Republici. 

6.15. Komisija se zalaže za usklađenost politika radi razvoja. Komisijin Prijedlog uredbe o uspostavi 
Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (vidjeti COM(2018) 460 final) potvrđuje 
namjeru Komisije da osigura usklađenost, dosljednost i komplementarnosti (uključujući usklađenost 
politika radi razvoja). 

6.16. Komisija nastoji odgovoriti na nalaze Europskog revizorskog suda i poduzima mjere za 
provedbu njegovih preporuka. Predanost Komisije provedbi preporuka Europskog revizorskog suda 
povezanih s vanjskim djelovanjem EU-a dokazana je rezultatima mjera poduzetih na temelju 
preporuka koje je Revizorski sud iznio u svojem tematskom izvješću o Hondurasu iz 2016.: 
Revizorski sud zaključio je da su sve preporuke u potpunosti provedene.  
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Kad je riječ o nalazima iz Tematskog izvješća Europskog revizorskog suda o Kriznom uzajamnom 
fondu EU-a za Afriku, sustavno se procjenjuju komplementarnost i sinergije s mjerama EU-a u okviru 
drugih instrumenata. Koordinacija na terenu osigurava se u okviru redovitih koordinacijskih skupina 
donatora i partnera. 

6.17. Komisija je 2015. uspostavila Okvir EU-a za rezultate koji se upotrebljava za praćenje programa 
i projekata usmjereno na rezultate, te godišnje izvješćivanje o rezultatima. Okvir EU-a za rezultate 
obuhvaća ostvarenja, rezultate i učinke. 

6.18. Komisija je od 2014. dovršila 27 evaluacijskih izvješća povezanih s međunarodnim razvojem i 
suradnjom. U slučaju vanjske pomoći samo odabrani broj podliježe radnom dokumentu službi 
(SWD). Nalazi i preporuke iz izvješća o evaluaciji po zemljama i tematskih izvješća o evaluaciji na 
odgovarajući se način uzimaju u obzir u vrijeme izrade programa i preispitivanja instrumenata za 
vanjsko djelovanje u sredini programskog razdoblja. Sva izvješća o strateškoj evaluaciji, uključujući 
nalaze i preporuke, objavljuju se na internetskim stranicama Komisije. 

6.19. Komisija je i dalje predana stalnom poboljšanju svojeg pristupa u procjenjivanju uspješnosti na 
razini programa i intervencija. 

Kad je riječ o nalazima Tematskog izvješća Europskog revizorskog suda o Uzajamnom fondu EU-a 
za Afriku, Komisija ističe da je od objave izvješća ostvaren napredak. Sustav praćenja i učenja za tri 
sastavnice Uzajamnog fonda EU-a za Afriku sad je uspostavljen i u potpunosti operativan. U okviru 
sustava za praćenje i učenje Uzajamnog fonda EU-a jedinstveni okvir za rezultate dijeli se u tri 
zemljopisna područja. Zajednički pokazatelji ostvarenja Uzajamnog fonda EU-a dio su tog okvira, 
koji se sastoji od 41 zajedničkog pokazatelja ostvarenja u odnosu na koje se izvješćuje o svim 
projektima. Taj sustav omogućuje zajedničko izvješćivanje o Uzajamnom fondu EU-a za Afriku u 
obliku tromjesečnih izvješća koja su javno dostupna. Kad je općenito riječ o praksi Komisije da 
poduzima daljnje korake na temelju revizija Europskog revizorskog suda, Komisija upućuje na svoj 
odgovor na odlomak 6.16. 

6.24. Iako se Komisija slaže s opažanjima Europskog revizorskog suda iz 2016. o mjeri koja se 
financira iz Instrumenta za razvojnu suradnju i koja je imala neujednačene rezultate u obrazovnom 
sektoru u Hondurasu, ipak napominje da se revizori u tom slučaju pozivaju na određeni program čija 
je provedba završila 2014. 

6.26. EU je iznimno predan promicanju i zaštiti svih ljudskih prava, neovisno o tome je li riječ o 
građanskim i političkim, gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, te demokratskih načela i 
vladavine prava. Te su vrijednosti ključni elementi partnerstava EU-a i sporazuma o suradnji s 
partnerskim zemljama. U razvojnoj suradnji EU obično surađuje s vladama i preko njih te stoga ovisi 
o političkoj volji i kapacitetima nacionalnih javnih uprava. Tijekom provedbe intervencija koje 
financira EU nastoji blisko koordinirati procjenu i praćenje temeljnih vrijednosti, pri čemu uzima u 
obzir analizu i prioritete strategije za ljudska prava partnerske zemlje te u politički dijalog s njom 
uključuje rezultate tih dodatnih mjera. 

Kako je navedeno u Europskom konsenzusu o razvoju, EU i njegove države članice postupno 
integriraju pristup temeljen na pravima, kojim su obuhvaćena sva ljudska prava, u sve programe i 
mjere razvojne suradnje. Komisija ističe da je, iako je potpora demokraciji, vladavini prava, ljudskim 
pravima i temeljnim slobodama prioritet Komisije, sam proces izazovan i vrlo politiziran. U tom je 
kontekstu teško mjeriti ga i u smislu rezultata. 

352



 

HR   HR 
 

 

Programi EU-a kojima je cilj poduprijeti navedene vrijednosti znatno su pridonijeli napretku u 
mnogim zemljama. Rezultati su ponekad neujednačeni jer se može pojaviti niz ozbiljnih prepreka 
potpori demokratskim reformama, često zbog čimbenika koji su izvan kontrole EU-a.  

6.27. U pogledu potpore EU-a ljudskim pravima Komisija upućuje na svoje odgovore na 
odlomak 6.26. 

Kad je riječ o upućivanju na Mjanmar/Burmu, Komisija naglašava da je u evaluaciji te zemlje 
obuhvaćena suradnja s EU-om do 2017. Nakon preispitivanja višegodišnjeg okvirnog programa za 
Mjanmar/Burmu za razdoblje 2014.–2020. u sredini programskog razdoblja 2017. Komisija je 
programu za poboljšanje životnih uvjeta dodijelila dodatan iznos od 5 milijuna EUR za posebne 
aktivnosti usmjerene na postizanje rodne ravnopravnosti.  

Europski instrument za susjedstvo 

6.31. Komisija je 2015. uspostavila Okvir EU-a za rezultate koji se upotrebljava za praćenje programa 
i projekata usmjereno na rezultate, te godišnje izvješćivanje o rezultatima Europskog instrumenta za 
susjedstvo. Okvir EU-a za rezultate obuhvaća ostvarenja, rezultate i učinke. 

Slika 6.10. – Vidjeti odgovor Komisije na sliku 6.4. 

6.34. Financijskom uredbom od Komisije se zahtijeva da u programskim izvještajima izvješćuje o 
svim pokazateljima utvrđenima u pravnim osnovama programa potrošnje kako su Europski parlament 
i Vijeće dogovorili na temelju prijedlogâ Komisije. 

Pokazatelji su utvrđeni uzimajući u obzir popis područja koja treba obuhvatiti koji nije konačan, a 
naveden je u Uredbi o Europskom instrumentu za susjedstvo. Kombinacija pokazatelja, koja se 
prvenstveno sastoji od pokazatelja učinka, ali i pokazatelja ostvarenja i rezultata, odabrana je kako bi 
se omogućilo razumijevanje uspješnosti programa. 

6.37. Komisija pozdravlja prepoznavanje korisnosti i učinkovitosti alata kao što su dijalog, twinning i 
uzajamni fondovi EU-a. Europski instrument za susjedstvo pomogao je u poticanju reformi u 
područjima u kojima EU i određena partnerska zemlja imaju zajedničke interese ili koja se bave 
pitanjima koja zabrinjavaju građane. Točnije, nakon ponovne suradnje s Azerbajdžanom na svim 
razinama 2017. i donošenja Prioriteta partnerstva između EU-a i Azerbajdžana 2018. proširena je 
suradnja s Azerbajdžanom kako bi se obuhvatila područja upravljanja, gospodarstva, povezivosti i 
međuljudskih kontakata. Ta će pomoć biti usko povezana s političkim i sektorskim dijalozima jer će 
se oni dodatno strateški upotrebljavati za praćenje provedbe reformi. 

Kad je riječ o civilnom društvu, EU i dalje pruža financijsku potporu za rješavanje pitanja stalnog 
sužavanja prostora za djelovanje, uključujući restriktivne propise o nevladinim organizacijama. 

6.38. Procjene potreba obuhvaćene su kriterijem relevantnosti pet evaluacijskih kriterija za bolju 
izradu zakonodavstva, iako u nekim evaluacijama nije uvijek moguće izričito upućivanje na te 
procjene4. Nadalje, procjene potreba temelj su logičkih okvira za dokumente o djelovanju, glavne 
godišnje programske dokumente. 

6.39. Komisija upućuje na svoj odgovor u odlomku 6.31. 

                                                       
4  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-47_en_0.pdf 
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6.40. Pokazatelji koji se upotrebljavaju za praćenje posebnih ciljeva kombinacija su pokazatelja 
ostvarenja ili učinka, a ne pokazatelja rezultata. U vrijeme kad su utvrđivani pokazatelji iz 
programskih izvještaja sustavi uspješnosti nisu bili u potpunosti razvijeni i Komisija nije imala niz 
pokazatelja rezultata koje trenutačno ima i upotrebljava. 

6.41. GU za susjedsku politiku i pregovore o proširenju uložio je mnogo vremena i napora u jačanje 
kapaciteta svojeg osoblja i ključnih dionika, posebno s pomoću funkcije praćenja i evaluacije te tima 
za proračunsku potporu. 

Ta glavna uprava upravlja portfeljem od više tisuća projekata. Praćenje je funkcija koju čini nekoliko 
parametara, kao što su dostupnost posebnog stručnog znanja, sigurnost konteksta provedbe, udaljenost 
aktivnosti i potreba da se osigura proporcionalnost administrativnih troškova praćenja i kontrole u 
usporedbi s ulaganjem. 

Komisija neprestano radi na poboljšanju oblikovanja pokazatelja koji se upotrebljavaju za isplatu 
ugovora o proračunskoj potpori. Nadalje, pojačan je nadzor nad novim ugovorima o proračunskoj 
potpori. 

6.42. Komisija propisno ocjenjuje sve zaključke vanjske evaluacije. Nisu sve evaluacije dovele do 
izrade radnog dokumenta službi, no to ne znači da se zaključci vanjskih evaluacija ne ocjenjuju. 

Okvirom za bolju regulativu uvedeni su radni dokumenti službi Komisije kojima se u zasebnom 
dokumentu formalizira stajalište Komisije u pogledu nalaza i zaključaka vanjskih evaluacija. 
Konkretno, nakon objave svake vanjske evaluacije uspostavlja se akcijski plan za daljnje postupanje u 
skladu s kojim službe prihvaćaju ili odbijaju preporuke iz evaluacije. Godinu dana kasnije provodi se 
dodatno preispitivanje akcijskog plana za daljnje postupanje, u kojem se opisuje napredak u provedbi. 
Za GU za susjedsku politiku i pregovore o proširenju učenje koje proizlazi iz funkcije evaluacije 
prvenstveno se temelji na brojnim operativnim i strateškim evaluacijama koje se provode i objavljuju, 
iako ne dovode sve do objave službenog radnog dokumenta službi Komisije. 

Prva alineja – Komisija je bila svjesna određenih nedostataka u evaluaciji gospodarskog upravljanja i 
donijela je prosudbu o mjeri u kojoj su nedostatci u postupku evaluacije utjecali na zaključke 
evaluacije. Unatoč poznatim nedostatcima zaključci vanjske evaluacije smatrali su se valjanima. 

Druga alineja – Komisija je objavila vanjsko evaluacijsko izvješće jer je smatrala da je ono tražene 
kvalitete i da zadovoljava relevantne standarde. 

Treća alineja – Kad je riječ o evaluaciji reforme javne uprave, Komisija i ugovaratelj dogovorili su se 
da će raskinuti ugovor zbog nepomirljive razlike između stranaka. 

6.43. Iako su od 1. siječnja 2020. izvršena plaćanja činila 42 % financijskog planiranja za razdoblje 
2014.–2020., izvršeno je gotovo 100 % planiranih plaćanja.  

Programi kojima se potiču složene, dugoročne strukturne reforme po svojoj prirodi zahtijevaju dugo 
razdoblje provedbe.   

Programi vanjskog djelovanja zahtijevaju srednjoročnu i dugoročnu provedbu te svi dionici to 
razumiju. To je prepoznato i u trenutačnoj pravnoj osnovi i prijedlogu Instrumenta za susjedstvo, 
razvoj i međunarodnu suradnju za razdoblje nakon 2020. s obzirom na to da se konačne evaluacije 
planiraju tek u sredini sljedećeg VFO-a. 
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6.45. Kad je riječ o uspostavi istinske i održive demokracije, nakon što su godišnja izvješća 
zamijenjena izvješćima po zemljama za relevantne zemlje, prikupljanje podataka bilo je manje 
sustavno za taj pokazatelj. Budući da je skup pokazatelja za Programski izvještaj o Europskom 
instrumentu za susjedstvo bio definiran na početku razdoblja provedbe, vrlo je malo prostora za 
promjenu ili smanjenje pokazatelja tijekom provedbe instrumenta, čak i ako neki pokazatelj postane 
zastario. 

6.46. Evaluatori nisu imali pristup informacijama koje se odnose na „krovni program” zbog njegove 
osjetljive prirode. 

6.48. Komisiji je vladavina prava i dalje na vrhu njezina političkog angažmana i dijaloga s trećim 
zemljama, u kojem nastoji postići konsenzus o reformama. Taj je pristup međusektorski i njime se 
ispituje uspješnost institucija i primjerenost zakonodavstva. Pri uključivanju trećih zemalja u 
utvrđivanje prioriteta za potporu EU-a Komisija zauzima dugoročno stajalište i promiče smislene i 
strukturirane mjere u relevantnim područjima. 

6.55. Kad je riječ o opažanjima o reformi sigurnosnog sektora u Gruziji, Komisija bi željela pružiti 
dodatni kontekst. Nakon donošenja zakona o državnoj inspekciji 2018. u svibnju 2019. uspostavljen je 
neovisni istražni mehanizam s mandatom za istragu kaznenih djela koja su počinili službenici za 
izvršavanje zakonodavstva. Započeo je s radom u studenome 2019., a do lipnja 2020. u tri ureda 
zaposleno je 16 istražitelja i 6 operativnih djelatnika, od kojih su dva u Tbilisiju i jedan u Kutaisiju. 

Okvir 6.3. – Projekt u okviru Instrumenta za razvojnu suradnju bez jasnih ciljnih vrijednosti – 
Komisija poduzima mjere na temelju nalaza Revizorskog suda. Predmetni program služi kao okvir za 
utvrđivanje i dodjelu sredstava preko svojih instrumenata temeljnim prihvatljivim infrastrukturnim 
investicijskim projektima. Stoga će se njegova postignuća ispitati s obzirom na očekivane rezultate 
predviđene u okviru različitih odobrenih projekata i njihove doprinose očekivanim rezultatima i 
pokazateljima programa na visokoj razini. 

Revidirani program bio je predmet izvješća o preispitivanju u sredini programskog razdoblja. 
Predložene su ciljne vrijednosti i ključne etape za praćenje uspješnosti te se o njima raspravljalo s 
partnerima na temelju izvješća o evaluaciji. No ti će se ciljevi službeno utvrditi tek kad se zaključe 
pregovori o rekonfiguraciji programa koji su u tijeku. 

ZAKLJUČCI 

6.57. Komisija objavljuje sveobuhvatne informacije o uspješnosti. U slučaju Instrumenta za razvojnu 
suradnju u razdoblju primjene povećavale su se količina i kvaliteta informacija o uspješnosti. 
Komisija je u tom razdoblju, uz 40 izvješća o evaluaciji povezanih s razvojnom suradnjom i 
suradnjom sa susjednim zemljama, objavila dva posebna izvješća o postignutim rezultatima s 
detaljima o konkretnim projektima u različitim geografskim područjima. Od 2015. u godišnjem 
izvješću o provedbi instrumenata Europske unije za financiranje vanjskog djelovanja navode se 
pojedinosti i za Europski instrument za susjedstvo i za Instrument za razvojnu suradnju o 
kvalitativnom i kvantitativnom izvješćivanju o rezultatima. Stoga godišnje izvješće pruža vjeran 
prikaz uspješnosti Instrumenta za razvojnu suradnju i Europskog instrumenta za susjedstvo u 
ostvarivanju relevantnih globalnih ciljeva EU-a. 

6.58. Pokazatelji za Instrument za razvojnu suradnju i Europski instrument za susjedstvo kombinacija 
su pokazatelja ostvarenja ili učinka. U vrijeme kad su utvrđivani pokazatelji iz programskih izvještaja 
Komisija nije imala niz pokazatelja rezultata koje sada ima i upotrebljava. 
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Godišnje izvješće o provedbi instrumenata Europske unije za financiranje vanjskog djelovanja od 
2015. uključuje poglavlje o postignutim rezultatima, koje se temelji na pokazateljima okvira rezultata 
EU-a (ostvarenja i ishodi). Okvir rezultata EU-a pruža dosljedan pregled konteksta i rezultata 
određenih intervencija. Pokazatelji ostvarenja izravnije su povezani s intervencijama EU-a, dok su 
pokazatelji ishoda i učinka znatno bolji pokazatelji ciljeva politika. 

Za Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju, program koji će naslijediti Instrument za 
razvojnu suradnju i Instrument za susjedstvo, Komisija je prvi put predložila popis pokazatelja, koji 
sada uključuju novu kombinaciju pokazatelja učinka i rezultata kojima se mjeri uspješnost u ključnim 
područjima intervencije. 

6.60. EU je čvrsto predan temeljnim vrijednostima ljudskih prava, demokracije i vladavine prava, koje 
su ključni elementi svih partnerstava i sporazuma o suradnji EU-a s trećim zemljama. 

Komisija naglašava da osim što je proces podupiranja demokracije, vladavine prava, ljudskih prava i 
temeljnih sloboda sam po sebi složen, vrlo politiziran i ovisi o specifičnom kontekstu, teško je i 
mjeriti njegove rezultate. 

Komisija je i dalje predana stalnom poboljšanju svojeg pristupa procjenjivanju uspješnosti na razini 
programa i projekata. U tu svrhu Komisija poduzima i mjere kako bi odgovorila na nalaze Europskog 
revizorskog suda i provela prihvaćene preporuke iz tematskih izvješća. 
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ODGOVORI KOMISIJE NA IZVJEŠĆE EUROPSKOG REVIZORSKOG SUDA O 
USPJEŠNOSTI PRORAČUNA EU-A – STANJE NA KRAJU 2019. 

„POGLAVLJE 7.: PRAĆENJE PROVEDBE PREPORUKA” 

UVOD 

7.8. Komisija je u svojim službenim odgovorima objavljenima zajedno s pripadajućim izvješćima 
Europskog revizorskog suda dostavila opravdanja za sve slučajeve u kojima je smatrala da se nije 
mogla obvezati na provedbu određenih preporuka. 

Okvir 7.3. Primjeri preporuka koje nisu prihvaćene ni provedene 

Komisija je jasno prikazala osnovne razloge zbog kojih nije prihvatila neke od preporuka Europskog 
revizorskog suda koje su navedene u tematskim izvješćima br. 19/2016, br. 17/2016 i br. 26/2016. Oni 
su naknadno potvrđeni u podrobnim odgovorima Europskom parlamentu1, kojima se dopunjuje 
izvješće Komisije o mjerama poduzetima na temelju preporuka iz razrješnice za financijsku godinu 
2015.2  

Kada je riječ o tematskom izvješću 19/2016 „Izvršavanje proračuna EU-a s pomoću financijskih 
instrumenata – pouke koje se mogu izvući iz programskog razdoblja 2007.–2013.”, Komisija je 
izrazila bojazan u pogledu izvedivosti i proporcionalnosti 12. preporuke. Komparativna analiza koju 
je preporučio Europski revizorski sud zahtijevala bi znatno zalaganje država članica jer bi uključivala 
posebne troškove za bespovratna sredstva i financijske instrumente koje snosi svako upravljačko 
tijelo. Zbog te bi prakse svaki zaposlenik morao rasporediti svoje radne sate na financijske 
instrumente i bespovratna sredstva jer isto osoblje često radi i na jednom i na drugom. Takav rad ne bi 
bio proporcionalan. Nadalje, bespovratna sredstva i financijski instrumenti imaju drugačiju strukturu 
troškova pa bi takva praksa imala ograničenu dodanu vrijednost.  

Naposljetku, kada je Europski revizorski sud 2015. preporučio Komisiji da provede komparativnu 
analizu troškova bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata Europskog socijalnog fonda 
(ESF)3, Vijeće se složilo s Komisijom da bi bilo teško provesti tu preporuku4. 

Kada je riječ o tematskom izvješću 17/2016 „Institucije EU-a mogu dodatno poraditi na tome da 
postupke javne nabave koje provode učine pristupačnijima”, Komisija ponavlja da je Financijska 
uredba iz 2012. već sadržavala odgovarajuće odredbe u tom pogledu. Te su odredbe zadržane u 
Financijskoj uredbi iz 2018. 

Neuspješni ponuditelji obavještavaju se o osnovama i detaljnim razlozima zbog kojih su odbijeni i 
mogu zatražiti dodatne informacije. Ti se zahtjevi moraju obraditi u određenom roku: javni naručitelj 
mora dostaviti te informacije što prije i u svakom slučaju 15 dana od zaprimanja zahtjeva.  

1 https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/129482/2017-10-10-Draft%20EP%20Detailed%20replies%20FINAL.PDF 

2 COM(2017) 379 final. 

3 Tematsko izvješće Europskog revizorskog suda 8/2015 „Pružaju li se financijskom potporom EU-a odgovarajuća 
rješenja za potrebe mikropoduzetnika?”. 

4 Zaključci Vijeća 14194/15 doneseni 17. studenoga 2015. na njegovu 3427. sastanku. 
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Osim toga, kad god se radnja koja negativno utječe na prava kandidata ili ponuditelja priopći 
gospodarskim subjektima tijekom postupka javne nabave (npr. odbijanje), u takvom se priopćenju 
navode dostupni pravni lijekovi (pritužba Ombudsmanu i sudsko preispitivanje). 

Kada je riječ o tematskom izvješću br. 26/2016 „Povećanje djelotvornosti sustava višestruke 
sukladnosti i njegovo pojednostavnjenje i dalje su izazov”, Komisija ponavlja da ne prihvaća 3. 
preporuku. Tom se preporukom ne bi pojednostavnio sustav višestruke sukladnosti, nego bi se de 
facto smanjio njegov opseg. Opseg višestruke sukladnosti u prošlosti je već nekoliko puta 
pojednostavnjen. Nadalje, države članice sada imaju mnogo širi manevarski prostor za vođenje računa 
o rizicima u kontrolnom uzorkovanju i optimiziranje svojih sustava kontrole. Komisija smatra da bi ta 
preporuka mogla dovesti do ublažavanja pravila o terenskim provjerama, čime bi se u konačnici 
narušila djelotvornost sustava višestruke sukladnosti. 

7.10. Zajednički odgovor Komisije na odlomke 7.10.–7.12. 

Komisija je prihvatila golemu većinu preporuka Europskog revizorskog suda, što svjedoči o velikoj 
usklađenosti stajališta i zaključaka između tih dviju institucija. Komisija pridaje iznimno veliku 
važnost praćenju i provedbi tih preporuka. No treba imati na umu da Europski revizorski sud smatra 
da su preporuke djelomično provedene, dok Komisija smatra da su provedene u potpunosti. 

ZAKLJUČAK 

7.15. Komisija napominje da su preporuke koje joj upućuje Europski revizorski sud katkad vrlo 
složene. One mogu ovisiti o vanjskim čimbenicima, intervencijama država članica ili drugih partnera i 
dionika ili o još nepoznatim elementima kao što je oblik budućih zakona, programa i planova. 
Obuhvaćaju aspekte provedbe politike, ali i oblikovanje politika, i to katkad o veoma širokim ili 
horizontalnim aspektima. 

Komisija pridaje iznimno veliku važnost provedbi svih prihvaćenih preporuka Europskog revizorskog 
suda. Praćenje i provedba sastavni su dio Komisijina sustava upravljanja. 

 

ODGOVORI KOMISIJE NA PRILOG 7.1. „DETALJAN PRIKAZ STATUSA PREPORUKA 
IZ 2016. PO IZVJEŠĆIMA – EUROPSKA KOMISIJA” 

Tematsko izvješće br. 1/2016: Je li sustav kojim se Komisija služi za mjerenje uspješnosti u vezi 
s dohodcima poljoprivrednika dobro osmišljen i temelji li se na pouzdanim podatcima? 

Odgovor na 1. preporuku, odlomak 92.: Komisija je djelomično prihvatila preporuku i smatra da je 
preporuka u potpunosti provedena u pogledu dijela koji je prihvaćen. Kada je riječ o mjerenju 
raspoloživog dohotka poljoprivrednih kućanstava, to među ostalim ovisi o prihodu koji članovi 
obitelji ostvare izvan poljoprivrednog gospodarstva i o politikama koje su u nadležnosti pojedinačnih 
zemalja i koje se uvelike razlikuju među državama članicama. Teško je utvrditi relevantnost 
zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) za te mjere, a još je teže usporediti uzroke razlika u 
razinama dohotka kućanstava jer na njih utječe vrlo mnogo različitih čimbenika. 

Bilo bi vrlo zahtjevno uspostaviti pravnu osnovu za takav okvir jer bi došlo do iznimnog povećanja 
administrativnog opterećenja, što nadmašuje potencijalne koristi. Eurostat je 2002. prestao prikupljati 
podatke o raspoloživom dohotku poljoprivrednih kućanstava od ograničenog broja država članica koje 
su ih dostavljale. 
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Odgovor na 2. preporuku (prva alineja), odlomak 94.: Pitanje podrobnijih informacija o čimbenicima 
koji utječu na poljoprivredni dohodak razmotreno je sa stručnjacima iz država članica. Komisija će na 
temelju toga i dalje istraživati mogućnosti za daljnji razvoj poljoprivrednih računa kako bi se njihov 
potencijal mogao bolje iskoristiti za pružanje podrobnijih informacija o čimbenicima koji utječu na 
poljoprivredni dohodak. Kada je riječ o statističkim podacima o cijenama i zakupninama 
poljoprivrednih zemljišta, one se redovito izrađuju u okviru sporazuma o europskom statističkom 
sustavu. U idućem će se koraku, kao što je predviđeno, predložiti uključivanje tih statističkih podataka 
u uredbu. Trenutačno se radi na tome. 

Odgovor na 2. preporuku (druga alineja), odlomak 94.: Kako bi se regionalni poljoprivredni računi s 
vremenom uključili u Uredbu (EZ) br. 138/2004 o ekonomskim računima u poljoprivredi, Komisija je 
stručnim skupinama već 2020. predstavila sadržaj nacrta prijedloga Vijeću i Europskom parlamentu 
koji sadržava potrebne izmjene. Komisija će potom, u skladu sa svojim pravom inicijative, poduzeti 
potrebne pripremne zakonodavne korake. 

Odgovor na 2. preporuku (četvrta alineja), odlomak 94.: Komisija smatra da je preporuka u 
potpunosti provedena. Komisija smatra da se pokazatelji dohotka koji se temelje na ekonomskim 
računima u poljoprivredi mogu usporediti među različitim državama članicama, no to ne uključuje 
podatke o godišnjim jedinicama rada u apsolutnoj vrijednosti. Oni se upotrebljavaju u određenim 
pokazateljima kako bi se prikazale razlike u apsolutnim razinama poljoprivrednog dohotka među 
zemljama, što nije moguće provesti upotrebom indeksa. Ako se upotrebljavaju apsolutne vrijednosti, 
one su popraćene potrebnom izjavom o ograničenju odgovornosti. 

Odgovor na 4. preporuku, odlomak 96.: Komisija je poslala podsjetnike zemljama koje još nisu 
poslale izvješća o kvaliteti ekonomskih računa u poljoprivredi i odredila je rok u kojem ih moraju 
dostaviti. Komisija će stoga 2021. izraditi izvješće o kvaliteti na razini EU-a, bez obzira na to bude li 
tada imala izvješća svih zemalja. 

Odgovor na 5. preporuku, odlomak 98.: Komisija smatra da je preporuka u potpunosti provedena. 

Odgovor na 6. preporuku (prva alineja), odlomak 100.: Komisija smatra da je preporuka u potpunosti 
provedena. Komisija je donijela zakonodavni prijedlog za Uredbu o strateškom planu u okviru ZPP-a 
za programsko razdoblje nakon 2020., uključujući novi mehanizam provedbe ZPP-a. To uključuje 
specifične ciljeve i okvir uspješnosti s jasnim ciljnim vrijednostima i ključnim etapama kojima se 
omogućava mjerenje uspješnosti planova država članica za ZPP u pogledu dohotka poljoprivrednika. 
Države članice moraju provesti analizu snaga, slabosti, prilika i prijetnji (SWOT analiza) kako bi se 
procijenile potrebe za poljoprivredni sektor i ruralni razvoj te kako bi se na temelju tih potreba 
osmislile odgovarajuće intervencije. U SWOT analizi prikazuju se dokazi i potrebe kako bi se pružio 
pregled trenutačne situacije. Budući da se ZPP provodi u okviru podijeljenog upravljanja, države 
članice utvrdit će u svojim strateškim planovima za ZPP kvantificirane ciljne vrijednosti za 
pokazatelje rezultata. 

Tematsko izvješće br. 2/2016: Izvješće za 2014. godinu o praćenju provedbe preporuka iz 
tematskih izvješća Europskoga revizorskog suda 

Odgovor na preporuku, odlomak 29., točku (a): U kontekstu redovitih analiza stanja šalju se 
podsjetnici svim odjelima Komisije da, kad god je to potrebno, dostave opsežne odgovore na 
preporuke Europskog revizorskog suda uz popratne dokumentarne dokaze. Svi odjeli Komisije 
moraju osigurati dostupnost odgovarajućih dokumentarnih dokaza za mjere. 

Odgovor na preporuku, odlomak 29., točku (d): Odjeli Komisije označuju preporuku kao „djelomičnu 
provedenu” ako su aktivnosti i mjere pokrenute, no ne i potpuno dovršene. Ta je kategorija nekonačna 
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procjena preporuke čija je provedba u tijeku. Europski revizorski sud ima drugačiju perspektivu jer 
procjenjuje provedbu preporuke ex post u određenom trenutku. No treba imati na umu da Europski 
revizorski sud smatra da su preporuke djelomično provedene, dok Komisija smatra da su provedene u 
potpunosti. 

 

Tematsko izvješće br. 5/2016: Je li Komisija zajamčila djelotvornu provedbu Direktive o 
uslugama? 

Odgovor na 7. preporuku, odlomak 119.: Komisija je djelomično prihvatila preporuku i smatra da je u 
potpunosti provela dio u kojem se obvezala na poduzimanje mjera. Sud priznaje pretpostavku 
neotkrivanja dokumenata koji se odnose na postupke zbog povrede prava tijekom predsudske faze tog 
postupka. To se primjenjuje na neformalan dijalog proveden u okviru mehanizma „EU Pilot”. 
Komisija redovito objavljuje opće informacije i statističke podatke o mehanizmu „EU Pilot”. 

Tematsko izvješće br. 6/2016: Suzbijanje bolesti životinja programima za iskorjenjivanje, 
kontrolu i praćenje tih bolesti 

Odgovor na preporuku, odlomak 72., točku (a): Važno je napomenuti da se postojeći sustav za prijavu 
bolesti životinja (ADNS) i dalje aktivno upotrebljava i da se njegove funkcionalnosti redovito 
poboljšavaju kako bi se osigurala razmjena epidemioloških informacija među državama članicama. 
Usporedno se razvija nov sustav, ADIS, kako bi se spriječilo dvostruko unošenje podataka u sustave 
za prijavu na razini EU-a i OIE-a5. Podaci EU-a automatski će se prenositi u sustav za prijavu OIE-
WAHIS. ADIS će istodobno uključivati i koncept „izbijanja”, ali i pristup koji je usmjeren na 
„slučajeve bolesti”. Povezivanjem tih dvaju pristupa omogućit će se pretraživanje i vizualiziranje 
podataka s pomoću oba parametra pretraživanja. Osim toga, u ADIS će se uključiti novi alati za 
izvlačenje i vizualiziranje podataka. 

Tematsko izvješće br. 8/2016: Željeznički prijevoz tereta u EU-u i dalje nije na pravome putu 

Odgovor na točku (a) 4. preporuke, odlomak 97.: Provedba te preporuke trenutačno je u tijeku. U 
okviru evaluacije Uredbe (EU) 913/2010 o europskoj željezničkoj mreži za konkurentni prijevoz robe 
(Uredba o željezničkim teretnim koridorima), koja je u tijeku, Komisija surađuje s organizacijom 
RailNetEurope kao pružateljem podataka o razvoju željezničkog prijevoza tereta te će prikupiti i 
analizirati podatke o razvoju željezničkog prijevoza tereta. 

Zbog toga će rezultati željezničkog prijevoza tereta u odnosu na druge vrste prijevoza biti prikazani u 
obliku tablice. Kada je riječ o privremenim ciljnim vrijednostima, one će s vremenom prema potrebi 
biti razmotrene u kontekstu nove prometne politike nakon Bijele knjige o prometu iz 2011. 

Odgovor na točku (b) 4. preporuke, odlomak 97.: Komisija smatra da je provela preporuku. Dionici iz 
željezničkog sektora provode redovite ankete o zadovoljstvu korisnika, u skladu sa zakonodavstvom 
koje je na snazi. Naime, u skladu s člankom 19. stavkom 3. Uredbe (EU) 2010/913, upravni odbor 
svakog željezničkog teretnog koridora „organizira ispitivanje o zadovoljstvu korisnika na teretnom 
koridoru te jednom godišnje objavljuje rezultate tog ispitivanja”.  

                                                      
5  OIE je Svjetska organizacija za zdravlje životinja koja upravlja svjetskim informacijskim sustavom za zdravlje životinja. 

Od 2012. se u okviru zajedničkog projekta Komisije i OIE-a radi na povezivanju sustava ADNS i WAHIS s pomoću 
zajedničkog sučelja pod nazivom „informacijski sustav za bolesti životinja” (ADIS). 
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Iako su te ankete usmjerene na dio željezničke mreže koja je najrelevantnija za željeznički prijevoz, 
namijenjene su korisnicima koji su ujedno aktivni u cijeloj željezničkoj mreži. Ankete u tom pogledu 
prikazuju mišljenje svih korisnika željeznice.   

Komisija se služi dokazima o zadovoljstvu korisnika iz različitih izvora, koji uključuju statističke 
podatke, sastanke i radionice. Nadalje, razmotrit će mogućnost izvješćivanja o rezultatima ankete 
provedene u kontekstu željezničkih teretnih koridora u svojem predstojećem izvješću o praćenju 
željezničkog tržišta. 

Odgovor na 8. preporuku, odlomak 100.: Komisija je napomenula da je prvi dio preporuke bio 
upućen državama članicama i prihvatila je drugi dio preporuke. 

Komisija je osigurala da države članice pravilno prenesu odredbe članka 8. Direktive 2012/34/EU i 
provela je anketu o njezinoj provedbi. Time je provela preporuku da „provjeri provedbu strategija”. U 
dugoročnijoj perspektivi Komisija i dalje prati to pitanje, no te mjere prelaze prvotnu preporuku. 
Komisija je nedavno poslala upitnik državama članicama i upraviteljima željezničke infrastrukture o 
praktičnoj primjeni članka 30. Direktive 2012/34/EU koji se odnosi na planiranje i financiranje 
željezničke infrastrukture i na utjecaj infrastrukturnih radova na željeznički prijevoz tereta. Upitnik 
obuhvaća i kvantitativne aspekte održavanja i obnove željezničke infrastrukture u skladu s 
dogovorenim poslovnim planovima i indikativnim strategijama za razvoj infrastrukture. Komisija 
namjerava započeti studiju o različitim nacionalnim mehanizmima financiranja koji bi mogli utjecati 
na željezničko tržište i uspješnost upravitelja infrastrukture. 

Tematsko izvješće br. 10/2016: Kako bi se zajamčila djelotvorna provedba postupka u slučaju 
prekomjernog deficita, potrebna su dodatna poboljšanja 

Odgovor na 3. preporuku, odlomak 135.: Eurostat će i dalje provoditi poboljšanja kako bi riješio ta 
pitanja. 

Odgovor na 3. preporuku, odlomak 135.: Eurostat će i dalje provoditi poboljšanja kako bi riješio ta 
pitanja. 

Odgovor na 8. preporuku, odlomak 143.: Komisija potvrđuje da se ni na jednu državu članicu ne 
primjenjuje postupak u slučaju prekomjernog deficita na temelju neispunjavanja kriterija duga. 
Komisija dodatno potvrđuje da od objave tematskog izvješća br. 10/2016 nije uključila razine omjera 
duga i BDP-a u svoje preporuke o postupku u slučaju prekomjernog deficita. Komisija tvrdi da vlade 
imaju manju kontrolu nad omjerom duga i BDP-a nego nad omjerom deficita i BDP-a. Godišnji 
omjeri duga i BDP-a koji proizlaze iz preporučenih ciljnih deficita i temeljnih makroekonomskih 
pretpostavki mogu se izračunati, no uključivanje takvih izračuna u preporuku o postupku u slučaju 
prekomjernog deficita moglo bi navesti vanjske promatrače na pogrešan zaključak da je postizanje tih 
omjera dio procjene usklađenosti, čime bi se narušila vjerodostojnost Komisije i Pakta. Nadalje, 
određena država članica mogla bi ostvariti preporučenu prilagodbu deficita, no ne i postići omjer duga 
i BDP-a koji proizlazi iz pretpostavki na kojima se temelji preporuka ako se pokaže da se 
makroekonomski ishodi znatno razlikuju od tih pretpostavki. 

Komisija je u veljači 2020. objavila Komunikaciju o reviziji ekonomskog upravljanja i slijedom toga 
Komisija može razmotriti načine za pojednostavnjenje provedbe Pakta, što bi moglo obuhvaćati 
sprečavanje i ispravljanje visokih razina javnog duga. Nadalje, Komisija je 20. svibnja objavila brojna 
izvješća na temelju članka 126. stavka 3., među ostalim i za države članice za koje je uočeno da su 
prekršile kriterij duga. Osim toga, u Komunikaciji Komisije pod nazivom „Europski semestar 2020.: 
preporuke po državama članicama” istaknuto je da: „kada to gospodarski uvjeti dopuste, trebalo bi 
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provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja 
održivosti duga”. Komisija na temelju toga smatra da je preporuka u potpunosti provedena. 

Tematsko izvješće br. 18/2016: Sustav EU-a za certifikaciju održivih biogoriva 

Odgovor na točku (a) 1. preporuke, odlomak 76.: Komisija je djelomično prihvatila preporuku. 
Komisija smatra da je provela preporuku u onom dijelu u kojem ju je prihvatila. Važno je podsjetiti da 
je Komisija obvezna procijeniti dobrovoljne programe u odnosu na zahtjeve iz Direktive o 
obnovljivim izvorima energije (Direktiva (EU) 2009/28/EZ) (RED), a ubuduće u odnosu na kriterije 
iz preinake te Direktive. Iako su suzakonodavci odlučili uključiti okvir koji se odnosi na neizravnu 
prenamjenu zemljišta u novu direktivu, pritom nisu obuhvaćeni socijalni kriteriji. Komisija stoga ne 
može propisati da programi certificiranja moraju obuhvaćati takve kriterije i smatra da je ta preporuka 
provedena u mjeri u kojoj je to pravno moguće.    

Socioekonomski aspekti nisu obuhvaćeni opsegom dobrovoljnih programa, što je u skladu s tekstom 
revidirane Direktive o obnovljivim izvorima energije (Direktiva (EU) 2018/2001) (RED II). 

Odgovor na točku (b) 1. preporuke, odlomak 76.: Komisija je prihvatila preporuku. Članak 17. 
stavak 6. Direktive o obnovljivim izvorima energije (Direktiva (EU) 2009/28/EZ) (RED) uključuje 
zahtjeve zaštite okoliša EU-a za poljoprivredu kao kriterij održivosti za sirovine za biogoriva koje se 
uzgajaju u Europskoj uniji. No Direktivom RED ne obvezuju se države članice na provjeru 
usklađenosti s člankom 17. stavkom 6. Direktive RED jer ti zahtjevi zaštite okoliša već podliježu 
sustavima upravljanja i kontrole u okviru posebnih Direktiva i Uredaba u području zaštite okoliša i 
ZPP-a. Ti zahtjevi zaštite okoliša koji su uključeni u članak 17. stavak 6. Direktive stoga se ne 
uzimaju u obzir u postupku kojim Komisija službeno priznaje dobrovoljne programe. 

Odgovor na točku (a) 3. preporuke, odlomak 78.: Komisija smatra da je provela preporuku. Na 
temelju preinačene Direktive o obnovljivim izvorima energije (Direktiva (EU) 2018/2001) (RED II) 
Komisija u provedbenim aktima (članak 30. stavak 8.) može utvrditi detaljna pravila za funkcioniranje 
dobrovoljnih programa, čime će se omogućiti utvrđivanje detaljnih pravila certificiranja u službenom 
postupku. To može uključivati i pravila o vrstama informacija koje dobrovoljni programi moraju 
dostaviti u slučaju da Komisija analizira njihov rad. Na primjer, samo prikupljanje informacija 
provođenjem revizija prelazilo bi područje primjene Direktive RED II. 

Odgovor na točku (b) 3. preporuke, odlomak 78.: Komisija smatra da je preporuka provedena jer su 1) 
poduzete ad hoc mjere kako bi se osiguralo uvođenje sustava kojima dobrovoljni programi mogu 
podnositi pritužbe u kontekstu procjene dobrovoljnih programa, ali i zato što je 2) znatno poboljšana 
preinačena Direktiva o obnovljivim izvorima energije (Direktiva (EU) 2018/2001), među ostalim 
davanjem ovlasti Komisiji za utvrđivanje detaljnih pravila za funkcioniranje dobrovoljnih programa u 
provedbenim aktima, čime će se omogućiti utvrđivanje detaljnih pravila certificiranja u službenom 
postupku. Nastavit će se rad na provedbenim pravilima. 

Tematsko izvješće br. 19/2016: Izvršavanje proračuna EU-a s pomoću financijskih 
instrumenata – pouke koje se mogu izvući iz programskog razdoblja 2007.–2013. 

Odgovor na 3. preporuku, odlomak 154.: Komisija nije prihvatila preporuku. 

Tematsko izvješće br. 23/2016: Pomorski promet u EU-u suočen je s problemima – mnoga 
ulaganja nedjelotvorna su i neodrživa 

Odgovor na točku (a) 1. preporuke, odlomak 105.: Komisija smatra da je preporuka provedena. 
Uspostavljen je sustav praćenja tako što je u bazu podataka TENtec uvršten poseban parametar o 
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„propusnom kapacitetu” luka. Baza podataka TENtec obuhvaća sve luke u mreži TEN-T i nije 
ograničena na sufinancirane mjere CEF-a. Komisija će i dalje raditi sa svojim vanjskim konzultantom 
kako bi osigurala da se podaci dodaju u bazu podataka TENtec i da se ažuriraju kada postanu 
dostupne nove informacije. 

Odgovor na točku (b) 1. preporuke, odlomak 105.: Komisija je prihvatila preporuku, no mora je 
provesti tek 2023.  

Evaluacijskom studijom o mreži TEN-T koja je u tijeku razmatra se među ostalim metodologija koja 
se primjenjuje za definiranje TEN-T, što uključuje i definiciju luka mreže TEN-T. Nakon tog 
postupka evaluacije i ovisno o njegovim rezultatima Komisija će prema potrebi predstaviti 
zakonodavni prijedlog za revidiranu Uredbu o TEN-T-u, i to vjerojatno 2021. To je ranije od datuma 
koji je predviđen Uredbom o TEN-T-u, kojom je propisana revizija do 2023., i omogućilo bi Komisiji 
da ujedno brže zatvori preporuku, tj. do 2021. 

Odgovor na točku (c) 1. preporuke, odlomak 105.: Komisija smatra da je preporuka provedena i 
potvrđuje da je najnoviji detaljni provedbeni plan za morske autoceste dovršen i objavljen 
29. lipnja 2020. 

Tematsko izvješće br. 26/2016: Povećanje djelotvornosti sustava višestruke sukladnosti i 
njegovo pojednostavnjenje i dalje su izazov 

Odgovor na 1. preporuku, odlomak 74.: Komisija smatra da je preporuka u potpunosti provedena. 
Komisija je iscrpno razmotrila prijedlog Europskog revizorskog suda o uvođenju pokazatelja koji se 
temelji na stopi neusklađenosti. No u procjeni je zaključeno da stopa neusklađenosti nije prikladan 
pokazatelj uspješnosti u ovoj fazi zato što iako ta stopa ovisi o informiranosti poljoprivrednika, na nju 
utječe i različita kvaliteta sustava kontrole država članica. Trenutačno se uspješnost sustava višestruke 
sukladnosti i dalje mjeri u odnosu na njegove ciljeve. Razvoj održive poljoprivrede informiranjem 
poljoprivrednika o poštovanju obveznih pravila prvenstveno se procjenjuje udjelom plaćanja u okviru 
ZPP-a koja su obuhvaćena sustavom višestruke sukladnosti i koji se potencijalno može smanjiti u 
slučaju kršenja. Za budući ZPP Komisija predlaže i da se uključi broj hektara koji podliježu 
ispunjenju uvjeta, što je povezano s ekološkim i klimatskim ishodom ispunjenja uvjeta u budućnosti. 
Naime, što je veće područje koje je obuhvaćeno praksama koje podliježu ispunjenju uvjeta, veća je i 
korist za okoliš i klimu. 

Odgovor na 2. preporuku, odlomak 75.: Komisija smatra da je preporuka u potpunosti provedena. U 
tijeku su razmjene među predmetnim glavnim upravama, a GU ENV je zaprimio i analizirao rezultate 
statističkih podataka koje je sastavio GU AGRI. 

Odgovor na 5. preporuku, odlomak 78.: Komisija je djelomično prihvatila preporuku. Komisija 
smatra da je preporuka u potpunosti provedena u pogledu dijela koji je prihvaćen. Komisija je 
objavila evaluacijsku studiju o administrativnim troškovima, među ostalim za upravljanje sustavom 
višestruke sukladnosti. Države članice dužne su na temelju toga koordinirati sustav upravljanja 
višestrukom sukladnošću kako bi se smanjili troškovi i za poljoprivrednike i za nacionalne uprave. 

Odgovor na 6. preporuku, odlomak 79.: Komisija smatra da je preporuka u potpunosti provedena. 
Budući delegirani i provedbeni akti još nisu doneseni. 

Tematsko izvješće br. 27/2016: Upravljanje u Europskoj komisiji – provodi li se najbolje 
najbolja praksa? 
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Odgovor na 1. preporuku, odlomak 66.: Komisija smatra da je preporuka u potpunosti provedena. Ta 
preporuka obuhvaća sve aspekte koje je razmotrio Sud u svojim preporukama od 2.a do 2.h (ažurirani 
pravilnik Odbora za praćenje tijeka revizije, C(2017) 2225 final). Komisija je od kraja terenskog rada 
Europskog revizorskog suda triput ažurirala svoje upravljačke mehanizme. To je u listopadu 2017. 
uključivalo važno daljnje pojednostavnjenje i jačanje, u studenome 2018. komunikaciju kojom su 
obrazložene provedene promjene, a zadnje je ažuriranje provedeno u lipnju 2020. nakon 
institucionalne tranzicije (C(2020) 4240). Ta su se poboljšanja umnogome temeljila na nalazima 
revizije Europskog revizorskog suda i Službe Komisije za unutarnju reviziju. Komisija poštuje 
cjelokupno mjerodavno zakonodavstvo i najbolje prakse u mjeri u kojoj su relevantne za njezin 
jedinstven karakter i radno okruženje te omogućava visok stupanj transparentnosti o obliku i 
funkcioniranju svojih upravljačkih mehanizama. Komisija je u godišnjem izvješću o upravljanju 
proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti za 2018. (AMPR) priopćila da smatra da u potpunosti poštuje 
primjenjivi okvir. Komisija je potpuno transparentna u pogledu svojih odluka. 

Odgovor na točku (e) 2. preporuke, odlomak 66.: Komisija smatra da je preporuka u potpunosti 
provedena. Kao što je to potvrdio Europski revizorski sud, Komisija objavljuje sva izvješća u paketu 
integriranog financijskog izvješćivanja i izvješćivanja o odgovornosti te pritom u potpunosti poštuje 
rokove koje su dogovorili suzakonodavci. Kada je to moguće, primjerice u pogledu godišnjih 
financijskih izvještaja, pronađena su rješenja za ranije pružanje potrebnih informacija. Europski 
revizorski sud provodi potpunu reviziju računa prije nego što se uključe u paket integriranog 
financijskog izvješćivanja i izvješćivanja o odgovornosti. Zbog ograničene dostupnosti podataka u 
drugim područjima takvo znatno ranije pružanje podataka nije moguće. Komisija se oslanja na države 
članice u pogledu pružanja potrebnih podataka pa je ovu preporuku mogla prihvatiti tek djelomično. 
Komisija napominje da je Europski revizorski sud odlučio objaviti Izvješće o uspješnosti proračuna 
EU-a kasnije u godini kako bi se omogućilo više vremena za analizu informacija koje je Komisija 
dostavila u paketu integriranog financijskog izvješćivanja i izvješćivanja o odgovornosti. 

Odgovor na točku (f) 2. preporuke, odlomak 66.: Za potrebe upravljanja i odgovornosti odjeli 
Komisije pružaju najbolje procjene o razinama pogreške koje se temelje na dosljednoj metodologiji u 
njihovu području nadležnosti. U obzir se uzimaju sve relevantne informacije, uključujući rezultate 
revizije dobivene na temelju statistički reprezentativnih uzoraka i stručne prosudbe. Nadalje, 
procijenjeni rizični iznosi u trenutku plaćanja i procijenjeni rizični iznosi u trenutku zatvaranja, nakon 
što su primijenjene sve korektivne aktivnosti za povrat nepropisno plaćenih iznosa, navode se u 
godišnjem izvješću o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti. 

Dakle, metodologija za utvrđivanje procijenjene razine pogreške usklađena je i prema tome dosljedna 
u cijeloj Komisiji, a njome se pritom uvažavaju specifičnosti načina upravljanja i sektorskih 
programa.  

Komisija je u AMPR-u za 2018. i 2019. dodatno pojednostavnila informacije o procijenjenoj stopi 
pogreške kako bi bolje objasnila koncepte „rizika pri plaćanju” i „rizika pri zatvaranju” koje 
dosljedno primjenjuju svi odjeli (vidjeti stranicu 151. AMPR-a za 2018. i stranicu 56. AMPR-a za 
2019.). Osnovne informacije koje se prikupljaju na razini dužnosnika za ovjeravanje na osnovi 
delegiranja i upotrebljavaju za izračunavanja rizika pri plaćanju i pri zatvaranju za cijelu Komisiju 
objavljuju se radi potpune transparentnosti u Prilogu 2. (AMPR za 2018.) i Prilogu 3. (AMPR za 
2019.). 

U području kohezije glavne su uprave na zahtjev Europskog revizorskog suda prilagodile svoj ključni 
pokazatelj uspješnosti 5 (rizični iznos pri plaćanju) u svojim godišnjim izvješćima o radu za 2018. i 
2019., služeći se pritom stopama pogreške koje su potvrdile službe Komisije za zatvorene obračunske 
godine i vodeći računa o reviziji Europskog revizorskog suda. Kada je riječ o godišnjim izvješćima o 
radu za 2019., Komisija je u godišnjim izvješćima o radu izvijestila da su stope pogreške u području 
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kohezijske politike za Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i Europski socijalni fond 
nakon agregiranja u rasponu od 2,3 % do 3,3 % (vidjeti okvir 5.9.). 

Odgovor na točku (g) 2. preporuke, odlomak 66.: Komisija smatra da je preporuka u potpunosti 
provedena. Komisija je objavila izjavu o svojim upravljačkim mehanizmima, što dopunjuje godišnjim 
izvješćima o ključnim kretanjima u pogledu njihove provedbe u okviru godišnjeg izvješća o 
upravljanju i uspješnosti. Upravljački mehanizmi ažuriraju se kad god je to potrebno. Promjene koje 
proizlaze iz institucionalne tranzicije već su objavljene u Metodama rada Europske komisije [P(2019) 
2] i uzete su u obzir pri ažuriranju upravljačkih mehanizama u lipnju 2020. (C(2020)4240). Posebno 
pitanje koje se odnosi na sastav Odbora za praćenje tijeka revizije razmotreno je u 1. preporuci i 
točki (h) 2. preporuke. 

Odgovor na točku (h) 2. preporuke, odlomak 66.: Komisija smatra da je preporuka u potpunosti 
provedena. Komisija i dalje smatra da najbolja praksa koju je Europski revizorski sud naveo za 
revizorske odbore nije relevantna za odbore za praćenje tijeka unutarnje revizije, što je bio jedan od 
razloga za djelomično prihvaćanje preporuke tijekom revizije. Kada je riječ o „broju neovisnih 
članova Odbora za praćenje tijeka revizije”, Komisija u potpunosti poštuje primjenjiv pravni okvir, a 
to je Financijska uredba. Člankom 123. Financijske uredbe predviđa se da svaka institucija Unije 
mora voditi računa o organizacijskoj autonomiji i važnosti neovisnog stručnog mišljenja. 
Financijskom uredbom ne obvezuju se institucije Unije na osnivanje revizorskih odbora. Njome se 
predviđaju odbori za praćenje tijeka unutarnje revizije čija je uloga posebno osmišljena za institucije 
EU-a, koje su jedinstvena tijela koja djeluju u jedinstvenom okruženju na temelju jedinstvenog 
pravnog poretka. Njome se ujedno prepoznaje da svaka institucija djeluje u specifičnom okruženju i 
mora imati prikladnu organizaciju koja je potpuno autonomna. Važnost neovisnog stručnog mišljenja 
prepoznata je u sadašnjem sastavu Odbora za praćenje tijeka revizije, koji ima tri vanjska člana. Na 
temelju pravilnika Odbora za praćenje tijeka revizije može se imenovati do četiri vanjska člana. 
Komisija je potpuno transparentna u pogledu svojih odluka o sastavu Odbora za praćenje tijeka 
revizije (C(2017) 2225 final). 

Tematsko izvješće br. 31/2016: Provode se ambiciozne mjere kako bi se najmanje svaki peti 
euro iz proračuna EU-a potrošio na klimatske aktivnosti, ali i dalje postoji ozbiljan rizik da se 
taj cilj neće postići 

Odgovor na točku (a) 2. preporuke, odlomak 95.: Komisija je djelomično prihvatila preporuku. Iako 
Komisija ne iznosi sveobuhvatne informacije o napretku u postizanju posebnih ciljnih vrijednosti 
klimatske politike u svim relevantnim godišnjim izvješćima o radu, razmotrit će daljnja poboljšanja u 
izvješćivanju tijekom programskog razdoblja 2021.–2027. 

Odgovor na 3. preporuku, odlomak 96.: Komisija je djelomično prihvatila preporuku. Nacionalni 
energetski i klimatski planovi, koji su obvezni na temelju Uredbe o upravljanju energetskom unijom i 
djelovanjem u području klime ((EU) 2018/1999), služe kao instrument kojim države članice izlažu 
svoje ambicije za aktivnosti ublažavanja i prilagodbe, ali i odgovarajuća ulaganja koja su potrebna za 
ostvarenje tih ambicija. 

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets/national-energy-and-
climate-plans-necps_en 

Odgovor na 4. preporuku, odlomak 100.: Komisija je djelomično prihvatila preporuku. Preporuka je u 
potpunosti provedena u pogledu dijela koji je prihvaćen zbog toga što je prilagođen klimatski 
koeficijent za plaćanja za područja s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima. 
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Komisija smatra da je predloženi klimatski koeficijent od 100 % za sve intervencije Europskog 
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) programirane u skladu s posebnim ciljevima u 
području okoliša i klime prikladan. Točnije, obveze u području poljoprivrede, okoliša i klime odnose 
se na niz međusobno neodvojivo povezanih ekoloških i klimatskih ciljeva i važne su za jačanje 
otpornosti ekosustava kako bi se prilagodili klimatskim promjenama. Osim toga, s obzirom na 
raznolikost i složenost tih obveza, zbog pristupa kojim se svaki slučaj posebno razmatra praćenje bi 
bilo pretjerano opterećujuće, a rezultati ne bi bili usporedivi. Predloženim koeficijentima praćenja za 
EPFRR uspostavlja se ravnoteža između dovoljno pouzdane procjene rashoda povezanih s klimatskim 
promjenama i smanjenja administrativnog opterećenja. 

Odgovor na 5. preporuku, odlomak 102.: Komisija je djelomično prihvatila preporuku. 

Odgovor na točku (b) 6. preporuke, odlomak 103.: Komisija je uključila pokazatelje rezultata 
povezane s klimom u zakonodavni prijedlog za program LIFE za razdoblje 2021.–2027. 

Odgovor na točku (a) 7. preporuke, odlomak 109.: Komisija je djelomično prihvatila preporuku. 

Odgovor na točku (b) 7. preporuke, odlomak 109.: Komisija nije prihvatila preporuku, no obavijestila 
je Europski revizorski sud da bi se prijedlogom reforme ZPP-a unaprijedile ekološke i klimatske 
ambicije. Taj prijedlog sadržava snažne elemente za povećanje ukupnog doprinosa koji se odnosi na 
klimatske i ekološke ciljeve i zahtjeve (načelo „nema povratka na staro”), među ostalim pristup koji 
se temelji na ciljnim vrijednostima za potporu u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi 
(EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), pojačane uvjete koji 
obuhvaćaju nove zahtjeve za zaštitu tresetnih i močvarnih zemljišta, nove ekološke programe i ciljanu 
potporu za klimu i okoliš u okviru ruralnog razvoja. 

Očekuje se da će Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) nakon 2020. izdvajati 30 % svojeg 
proračuna za klimatske ciljeve. Klimatski koeficijenti (pokazatelji iz Rija) dodjeljuju se za sve 
rashode u okviru EFPR-a nakon 2020. (EFPR, Prilog IV.) kako bi se svi rashodi mogli pratiti i 
povezati s klimom. 

Nadalje, očekuje se da će oko 90 % aktivnosti u okviru EFPR-a pripadati cilju politike br. 2 Uredbe o 
zajedničkim odredbama (UZO), kojim se stavlja naglasak na mjere koje su ekološke, niskougljične i 
kojima se podupire prilagodba klimatskim promjenama te upravljanje rizikom i njegovo sprečavanje. 

Tematsko izvješće br. 34/2016: Borba protiv nepotrebnog bacanja hrane: prilika za EU da 
poboljša učinkovitost resursa u lancu opskrbe hranom 

Odgovor na 1. preporuku, odlomak 84.: Europskim zelenim planom, koji je donesen 
11. prosinca 2019., predviđa se donošenje Strategije „od polja do stola” kako bi se stvorio pravedan, 
zdrav i ekološki prihvatljiv prehrambeni sustav. Strategija „od polja do stola” donesena je 
20. svibnja 2020. Sprečavanje gubitka i rasipanja hrane sastavan je dio te strategije. U posebnom 
odjeljku predstavljen je skup mjera, a rasipanje hrane uzeto je u obzir i u drugim mjerama strategije.   

Odgovor na točku (c) 2. preporuke, odlomak 86.: Komisija je na temelju rada Europske agencije za 
sigurnost hrane (EFSA) donijela Obavijest o smjernicama o sustavima upravljanja sigurnošću hrane 
za djelatnosti maloprodaje hrane, uključujući donacije hrane (Obavijest Komisije C/2020/294 
donesena 12. srpnja 2020.6). 

                                                      
6  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:199:FULL&from=HR  
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Kada je riječ o sprečavanju praksi označivanja kojima se stvara otpad od hrane, Komisija istražuje 
mogućnosti za djelotvorniju upotrebu i razumijevanje označivanja datuma. Komisija će do 2022. u 
skladu sa Strategijom „od polja do stola”, koja je donesena u svibnju 2020., izraditi prijedlog za 
reviziju pravila EU-a o označivanju datuma. Znanstveni rad EFSA-e isto će tako imati koristi od 
revizije relevantnih pravila EU-a. 

Odgovor na točku (a) 3. preporuke, odlomak 87.: Komisija smatra da je preporuka u potpunosti 
provedena. Zaprimila je 31. ožujka 2020. od vanjskog ugovornog suradnika završnu verziju izvješća 
pilot-projekta o izradi detaljnog prikaza i analizi političkih i regulatornih okvira u državama 
članicama u području preraspodjele hrane, koju su prethodno odobrili predstavnici država članica koji 
su sudjelovali u Platformi EU-a o gubitku i rasipanju hrane7. Smatralo se da je to odobrenje potrebno 
s obzirom na sveobuhvatnost analize koja je uključivala informacije o svim državama članicama. 

Tematsko izvješće br. 36/2016: Procjena mehanizama za zaključenje kohezijskih programa i 
programa ruralnog razvoja u razdoblju 2007.–2013. 

Odgovor na 2. preporuku, odlomak 127.: Komisija nije prihvatila preporuku. 

Kada je riječ o razdoblju 2014.–2020., Komisija za EPFRR izračunava sljedeće pokazatelje: 
prijavljenu stopu pogreške i prilagođenu stopu pogreške na razini agencije za plaćanje svake godine i 
procijenjeni konačni rizični iznos na razini Fonda. Slično kao za razdoblje 2007.–2013., Komisija će u 
pogledu programa za razdoblje 2014.–2020. izvijestiti u svojem godišnjem izvješću o radu o 
završnom stanju za svaku agenciju za plaćanje, što uključuje i procijenjeni rizični iznos.  

U razdoblju nakon 2020., s obzirom na uvođenje novog modela ostvarivanja politike za ZPP nakon 
2020., dogodit će se prelazak sa sustava koji se temelji na sukladnosti na sustav koji se temelji na 
uspješnosti. Nakon donošenja novog pravnog temelja za razdoblje nakon 2020. Komisija će 
prilagoditi svoje izvješćivanje u godišnjem izvješću o radu. 

Odgovor na 3. preporuku, odlomak 127.: Komisija nije prihvatila preporuku. Komisija je u 
odgovarajućim godišnjim izvješćima o radu obavijestila i nastavit će u razdoblju 2021.–2027. potpuno 
transparentno obavještavati proračunsko tijelo o ishodu zaključenja, bez obzira na to što ta obveza nije 
uključena u sektorsko zakonodavstvo. 

Odgovor na 4. preporuku, odlomak 131.: Komisija nije prihvatila preporuku. Kako bi se osigurao 
neometan prelazak iz sadašnjeg u sljedeće razdoblje ZPP-a i spriječilo ometanje višegodišnjih 
aktivnosti, Komisija je 31. listopada 2019. podnijela prijedlog prijelazne uredbe (COM(2019) 581 
final). O tom prijedlogu, kojim se utvrđuju prijelazne odredbe za potporu Europskog poljoprivrednog 
fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP), trenutačno se 
pregovara sa suzakonodavcima. 

                                                      
7  Objavljeno završno izvješće od 31. ožujka 2020.: https://data.europa.eu/doi/10.2875/406299 (glavno izvješće) i 

https://data.europa.eu/doi/10.2875/873698 (prilog) 
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EU-a i njegovoj uspješnosti za 2019. i 
programske izvještaje za proračun EU-a  
za 2021., kao i pruža li se tim izvješćima  
jasan, sveobuhvatan i uravnotežen pregled 
uspješnosti proračuna EU-a.
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