2020
Poročilo o smotrnosti
izvrševanja proračuna EU –
stanje ob koncu leta 2020

EN

SL

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG
Tel.: +352 4398-1
Vprašanja: eca.europa.eu/sl/Pages/ContactForm.aspx
Spletišče: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Veliko dodatnih informacij o Evropski uniji je na voljo na internetu. Dostop je mogoč na strežniku Europa
(http://europa.eu).
Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije, 2021
PDF

ISBN 978-92-847-7064-9

ISSN 2600-1470

doi:10.2865/752502

QJ-AK-21-001-SL-N

3

V skladu s členom 287(1), (2) in (4) Pogodbe o delovanju EU, členom 258 Uredbe (EU, Euratom)
2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se
uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU)
št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013,
(EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU,
Euratom) št. 966/2012 ter členom 43 Uredbe sveta (EU) 2018/1877 z dne 26. novembra 2018 o
finančni uredbi, ki se uporablja za 11. Evropski razvojni sklad, in razveljavitvi Uredbe
(EU) 2015/323

je Računsko sodišče Evropske unije na svojih zasedanjih
21. oktobra in 11. novembra 2021 sprejelo

Poročilo o smotrnosti izvrševanja proračuna EU –
stanje ob koncu leta 2020
Poročilo z odgovori institucij na opažanja Sodišča je bilo poslano organoma, odgovornima za
podeljevanje razrešnice, in drugim institucijam.

Člani Evropskega računskega sodišča so:
Klaus-Heiner LEHNE (predsednik), 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, Juhan PARTS, Ildikó GÁLL-PELCZ, Eva LINDSTRÖM, Tony
MURPHY, Hannu TAKKULA, Annemie TURTELBOOM, Viorel ŞTEFAN, Ivana MALETIĆ,
Francois-Roger CAZALA, Joëlle ELVINGER, Helga BERGER in Marek OPIOLA.
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Splošni uvod
0.1. To poročilo je eden od dveh delov letnega poročila Sodišča za proračunsko

leto 2020. V njem je obravnavana smotrnost programov porabe v proračunu EU ob
koncu leta 2020. Drugi del poročila se nanaša na zanesljivost zaključnega računa EU ter
zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij.

0.2. Sodišče je svoje letno poročilo razdelilo na omenjena dva dela kot dvoletni

pilotni projekt, ki se je začel z letnim poročilom za proračunsko leto 2019. Glavni razlog
za ta projekt je bilo prizadevanje, da bi bilo v letnem poročanju Sodišča več pozornosti
namenjene rezultatom, doseženim s proračunom EU. Razdelitev letnega poročila je
Sodišču omogočila tudi, da upošteva letno poročilo o upravljanju in smotrnosti
izvrševanja proračuna EU, ki je osrednje splošno poročilo Komisije o smotrnosti
proračuna EU. Ker je zakonski rok za sprejetje tega poročila konec junija leta n+1, ga
Sodišče v preteklosti ni moglo obravnavati v svojem letnem poročilu, ki je običajno
objavljeno na začetku oktobra.

0.3. Ta dokument je razdeljen na sedem poglavij:
o

v poglavju 1 Sodišče preuči, ali in kako so Komisija in sozakonodajalca upoštevali
izkušnje, pridobljene v prejšnjih obdobjih večletnega finančnega okvira (npr. iz
vrednotenj, ocen učinka in revizij), za izboljšanje zasnove in smotrnosti programov
porabe za obdobje 2021–2027. To naredi na podlagi vzorca zakonodajnih
predlogov Komisije za pet od 48 programov porabe, vzpostavljenih za obdobje
2021–2027, kar ustreza približno 60 % skupnega proračuna za to obdobje,

o

v poglavjih 2 do 6 Sodišče analizira rezultate, dosežene s programi EU v okviru
razdelkov 1a, 1b, 2, 3 oziroma 4 večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–
2020. Cilj Sodišča je bil ugotoviti, koliko ustreznih informacij o smotrnosti je na
voljo, in na podlagi teh informacij oceniti, kako dobro je bila smotrnost s programi
porabe EU dejansko dosežena. Izmed 58 programov porabe, vzpostavljenih za
obdobje 2021–2027, jih je izbralo pet, ki skupaj predstavljajo približno petino vseh
plačil, izvršenih do konca leta 2020 na podlagi obveznosti iz večletnega finančnega
okvira za obdobje 2014–2020. Ta analiza je nadaljevanje revizije devetih drugih
programov iz poročila o smotrnosti za leto 2019, ki so predstavljali okoli tri
četrtine vseh plačil do konca leta 2019. Ocena Sodišča je temeljila na informacijah
Komisije o smotrnosti (vključno z letnim poročilom o upravljanju in smotrnosti
izvrševanja proračuna EU, kazalniki smotrnosti in vrednotenji) ter, kadar so bile na
voljo, nedavnih ugotovitvah revizij in pregledov Sodišča. Sodišče je preverilo
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verodostojnost in skladnost informacij Komisije o smotrnosti glede na svoje
ugotovitve, vendar ni revidiralo njihove zanesljivosti,
o

v poglavju 7 so predstavljeni rezultati spremljanja izvajanja revizijskih priporočil, ki
jih je Sodišče dalo v posebnih poročilih, objavljenih leta 2017.

0.4. Sodišče je pri pripravi tega poročila upoštevalo vpliv brexita in pandemije

COVID-19 na smotrnost programov porabe EU. Vendar je večina podatkov o
spremljanju, na katerih temelji to poročilo, iz leta 2019 ali pred njim, tj. izvira iz časa
pred izstopom Združenega kraljestva iz enotnega trga EU in carinske unije ter
razširitvijo pandemije COVID-19 v Evropi.

0.5. Pristop in metodologija Sodišča za pripravo tega poročila sta pojasnjena v
Dodatku.

0.6. Sodišče si prizadeva, da bi svoja opažanja predstavilo jasno in jedrnato, čeprav

se včasih ne more izogniti uporabi izrazov, ki so specifični za EU, njene politike in
proračun ter za računovodstvo in revizijo. Na svojem spletišču je objavilo glosar 1 z
opredelitvami in pojasnili večine teh specifičnih izrazov. Izrazi, opredeljeni v glosarju,
so v poševnem tisku, kadar so v posameznih poglavjih omenjeni prvič.

0.7. Sodišče se zahvaljuje Komisiji za odlično sodelovanje pri pripravi tega poročila.
V poročilu so predstavljeni tudi njeni odgovori na opažanja Sodišča.

1

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=58667.
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Uvod
1.1. EU uresničuje cilje svojih politik s kombinacijo programov porabe, ki se

financirajo ali sofinancirajo iz proračuna EU, in z instrumenti politik, ki ne vključujejo
porabe (predvsem zakonodaja).

1.2. EU izvaja svoje programe porabe v sedemletnih ciklih oz. obdobjih večletnega

finančnega okvira. V zadnjih nekaj letih so potekale intenzivne priprave na večletni
finančni okvir za obdobje 2021–2027. Večletni finančni okvir temelji na obsežnem
zakonodajnem svežnju, ki ga predlaga Komisija, sprejmeta pa Parlament in Svet, in
sicer v skladu s postopki, opredeljenimi v Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU),
ter vključuje:
o

uredbo o večletnem finančnem okviru, v kateri so določeni skupni obseg
proračuna EU in njegova osnovna struktura (členitev po kategorijah porabe oz.
„razdelkih”, od katerih ima vsak svoje letne omejitve ali „zgornje meje” porabe)
ter pravila o prilagodljivosti pri prenosu sredstev med razdelki in leti. Uredbo
soglasno sprejme Svet po posebnem zakonodajnem postopku in s soglasjem
Parlamenta 1,

o

sektorske uredbe za večletni finančni okvir, ki so pravna podlaga za programe
porabe in v katerih so določena njihova osnovna pravila. Te uredbe se na splošno
sprejemajo po rednem zakonodajnem postopku 2, v katerem Parlament in Svet
delujeta enakopravno kot sozakonodajalca.

1.3. Na smotrnost programov porabe večletnega finančnega okvira pomembno

vpliva tudi njihov pravočasen začetek izvajanja. Komisija je ob predložitvi zakonodajnih
predlogov za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 napovedala, da naj bi bili v
skladu z njenim ciljem sprejeti pred prihajajočimi volitvami v Evropski parlament
maja 2019 3. Sodišče je pri pregledu 4 predloga Komisije ocenilo, da je ta cilj preveč
ambiciozen (saj je Komisija domnevala, da bi zakonodajni postopek lahko bil zaključen
v enem letu, pri čemer sta bili za sprejetje njenega predloga za večletni finančni okvir
za prejšnje obdobje potrebni dve leti in pol), vendar je poudarilo, da je pomemben za
1

Člen 312 PDEU.

2

Člen 294 PDEU.

3

COM(2018) 321 final, str. 28.

4

Pregled št. 6/2018: Informativni dokument Evropskega računskega sodišča o predlogu
Komisije za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, julij 2018, odstavek 17.
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pravočasen začetek izvajanja novih programov porabe. Kot je prikazano na sliki 1.1, je
zakonodajni postopek, v okviru katerega je bil sprejet večletni finančni okvir za
obdobje 2021–2027, na koncu trajal več kot tri leta. Zakonodaja o SKP ob zaključitvi
revizijskega dela Sodišča za to poglavje še ni bila sprejeta, decembra 2020 pa je bila
sprejeta prehodna uredba, s katero je bila do konca leta 2022 zagotovljena
kontinuiteta SKP v skladu s pravili za obdobje 2014–2020. Zamudo je deloma mogoče
povezati z izbruhom pandemije COVID-19, zaradi katere so bile od začetka leta 2020
bistveno spremenjene prioritete EU in načrtovanje njenih ukrepov, kar je privedlo do
nujne revizije predlogov za večletni finančni okvir in priprave svežnja Next Generation
EU.
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Slika 1.1 – Za sprejetje sektorske zakonodaje za večletni finančni okvir za
obdobje 2021–2027 je bilo v primerjavi s prejšnjim obdobjem potrebno
skoraj eno leto več
Uredbe:

Predlog

Sprva predvideno
sprejetje

Večletni finančni okvir 2021–2027

Prejšnji večletni finančni okvir
2018
2019
2020
5/2018

5/2018

5/2019

2021
2022
Uredba o večletnem
finančnem okviru
12/2020
6/2021

5/2019

Še niso
sprejete

6/2018 5/2019

6/2021

6/2018 5/2019

2012

6/2011
10/2011

10/2011

12/2011

2014

2013

Uredbi za področje kohezije: (1) ESRR in
Kohezijski sklad ter (2) skupne določbe
Uredbe o SKP: (1) strateški načrti,
(2) skupna ureditev trgov in
(3) horizontalna uredba
Uredba o sosedstvu in razvojnem
sodelovanju: (1) instrument NDICI

2015

2016

Uredba o večletnem
finančnem okviru

12/2013

Uredbe za področje kohezije: (1) ESRR, (2)
Kohezijski sklad in (3) skupne določbe

12/2013

12/2013

2023

Večletni finančni okvir 2014–2020

Prejšnji večletni finančni okvir
2011

Sprejetje

Uredbe o SKP: (1) neposredna plačila, (2) EKSRP,
(3) skupna ureditev trgov in (4) horizontalna uredba

3/2014

Uredbi o sosedstvu in razvojnem sodelovanju:
(1) instrument DCI in (2) instrument ENI

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov iz zbirke EUR-Lex
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1.4. EU je razvila načela za pomoč pri zagotavljanju visoke kakovosti svojih zakonov

(med drugim tudi zakonodaje o večletnem finančnem okviru). Leta 2016 so Parlament,
Svet in Komisija sklenili Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje,
Komisija pa je leta 2017 izdala smernice za boljše pravno urejanje (posodobitev
smernic za boljše pravno urejanje iz leta 2015), ki jim je bil priložen sklop podrobnih
pojasnil s praktičnimi smernicami, nasveti in primeri dobre prakse, imenovan gradivo
za boljše pravno urejanje. V sporazumu in smernicah je priznano, da je kakovost
zakonodaje (ki v primeru zakonodaje o večletnem finančnem okviru vpliva na zasnovo
in prihodnjo smotrnost programov porabe) odvisna od nekaj ključnih elementov, med
drugim od:
o

vrednotenj, tj. neodvisnih ocen uspešnosti, učinkovitosti, skladnosti, ustreznosti in
dodane vrednosti EU, ki jih ima neka politika ali (v primeru večletnega finančnega
okvira) nek program porabe. Lahko se opravijo naknadno, tj. po tem, ko sta
politika ali program v celoti izvedena, ali v vmesnem obdobju, tj. v obdobju
izvajanja,

o

ocen učinka, v katerih so analizirani verjetni učinki pobude politike ali (v primeru
večletnega finančnega okvira) predlaganega programa porabe. Temeljijo na
izkušnjah, pridobljenih pri izvajanju v preteklosti, kot so bile opredeljene v
relevantnih vrednotenjih, nanašajo pa se lahko tudi na zaključke in priporočila iz
preteklih revizij.
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Obseg in pristop
1.5. Glavno revizijsko vprašanje za to poglavje je bilo, ali in kako so Komisija ter

Parlament in Svet upoštevali izkušnje, pridobljene v obdobjih prejšnjih večletnih
finančnih okvirov, za izboljšanje zasnove in smotrnosti programov porabe za obdobje
2021–2027. Sodišče se je osredotočilo na pridobljene izkušnje, ki so relevantne za
smotrnost programov. Da bi odgovorilo na to vprašanje, je analiziralo, ali:
o

obstaja proces, na podlagi katerega bi lahko Komisija pridobljene izkušnje vključila
v svoje zakonodajne predloge (odstavki 1.9–1.23),

o

Komisija v svojih zakonodajnih predlogih upošteva izkušnje, pridobljene z
vrednotenji, revizijami in ocenami učinka (odstavki 1.24–1.27),

o

so bistvene spremembe, ki vplivajo na smotrnost teh predlaganih programov
porabe, povezane z ocenami učinka (vključno s tistimi, ki sta jih pripravila
Parlament in Svet) ali drugimi viri pridobljenih izkušenj (odstavki 1.28–1.32).

1.6. Sodišče se je od 48 programov porabe, vzpostavljenih za obdobje 2021–2027,

osredotočilo na pet, ki skupaj pomenijo 60 % celotnega proračuna večletnega
finančnega okvira:
o

dva v okviru razdelka 2 večletnega finančnega okvira „Kohezijska odpornost in
vrednote”: (1) Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in (2) Kohezijski sklad,

o

dva v okviru razdelka 3 večletnega finančnega okvira „Naravni viri in okolje”, ki sta
stebra skupne kmetijske politike (SKP): (3) Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS)
in (4) Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter

o

enega v okviru razdelka 6 večletnega finančnega okvira „Sosedstvo in svet”: (5)
Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI).

1.7. Kot je prikazano v tabeli 1.1, je Sodišče preučilo šest zakonodajnih postopkov v
zvezi s temi programi in enega v zvezi s celotnim večletnim finančnim okvirom
(vključno s 17 vrednotenji in tremi ocenami učinka, ki so povezani z njimi).
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Tabela 1.1 – V tem poročilu je zajetih šest zakonodajnih postopkov v
zvezi s petimi programi in eden v zvezi s celotnim večletnim finančnim
okvirom
Zakonodajni postopek

Uredba

Zadevni programi

2018/0197/COD

uredba o ESRR in Kohezijskem
skladu

2018/0196/COD

uredba o skupnih določbah

2018/0216/COD

uredba o strateških načrtih
SKP*

2018/0218/COD

skupna ureditev trgov*

2018/0217/COD

horizontalna uredba o SKP*

2018/0243/COD

uredba o Instrumentu za
sosedstvo ter razvojno in
mednarodno sodelovanje

instrument NDICI

2018/0132/APP

uredba o večletnem
finančnem okviru

vsi

ESRR in Kohezijski sklad

EKJS in EKSRP
(SKP)

* Zakonodajni predlog – uredba ob zaključku revizijskega dela Sodišča še ni bila sprejeta.
Vir: Evropsko računsko sodišče

1.8. Komisija je navedene zakonodajne predloge predložila maja in junija 2018. Ob

zaključitvi revizijskega dela Sodišča septembra 2021 sozakonodajalca še nista sprejela
zakonodaje o SKP. Zato Sodišče za navedena programa SKP ni moglo obravnavati
sprememb zakonodajnih predlogov Komisije. Za podroben opis pristopa in
metodologije Sodišča glej Dodatek.

17

Komisija na podlagi pristopa za „boljše
pravno urejanje” lažje opredeljuje
pridobljene izkušnje
1.9. Pristop Komisije za boljše pravno urejanje je koristen pri opredeljevanju

pridobljenih izkušenj in njihovi uporabi za izboljšanje smotrnosti. Sodišče je preverilo,
ali je Komisija izpolnila nekatere ključne zahteve v skladu s tem pristopom, ki po
mnenju Sodišča prispevajo k temu, da bo oblikovanje politik EU bolj podkrepljeno z
dokazi in transparentnejše:
o

izkušnje, pridobljene iz preteklih ukrepov EU, in sicer z vrednotenji, bi morale biti
na voljo, pri oceni učinka pa bi se morale upoštevati že od samega začetka (načelo
„najprej ovrednotiti”). Pri pripravi novih pobud bi morali biti na voljo relevantni
dokazi iz vrednotenj,

o

vrednotenja in ocene učinka bi morali biti objavljeni,

o

v zaključkih vrednotenj bi morale biti jasno opredeljene pridobljene izkušnje,
pristojni generalni direktorati pa bi morali opredeliti relevantne nadaljnje ukrepe,

o

ocene učinka morajo vsebovati primerjavo možnosti politike glede na njihove
gospodarske, socialne in okoljske učinke. Vsi relevantni učinki bi morali biti
ocenjeni kvalitativno, po možnosti pa tudi kvantitativno,

o

preden lahko Komisija predloži zakonodajni predlog, je v splošnem potrebno
pozitivno mnenje o priloženi oceni učinka, ki ga da Odbor za regulativni nadzor (v
nadaljnjem besedilu: Odbor), ki ga je leta 2016 ustanovila Komisija za oceno
kakovosti vseh ocen učinka in večjih vrednotenj.
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Komisija je v glavnem upoštevala načelo „najprej ovrednotiti”,
omejitve pa so bile povezane predvsem s ciklom večletnega
finančnega okvira

1.10. V kontekstu programov porabe EU je zaradi časa, potrebnega za to, da se s

programi dosežejo izložki in izidi, kot tudi zaradi trajanja njihovega vrednotenja težko v
celoti uporabljati načelo „najprej ovrednotiti”. Na primer, naknadno vrednotenje
nekega programa ne more biti na voljo dovolj hitro, da bi bilo upoštevano pri oceni
učinka za naslednje obdobje večletnega finančnega okvira. Najboljše, kar je mogoče
doseči, je to, da ocena učinka za večletni finančni okvir za naslednje obdobje temelji na
vmesnih vrednotenjih večletnega finančnega okvira za tekoče obdobje (ki, če so na
voljo 5, lahko vsebujejo le predhodno oceno smotrnosti programa) in naknadnih
vrednotenjih predhodnega večletnega finančnega okvira. Kakovost te ocene dodatno
poslabšuje „pravilo n + 3“, v skladu s katerim so plačila za nekatere programe mogoča
do treh let po zadevnih proračunskih obveznostih (glej sliko 1.2).

Slika 1.2 – V najboljšem primeru se pri pripravi ocen učinka za naslednji
večletni finančni okvir upoštevajo vmesna vrednotenja iz tekočega
obdobja in naknadna vrednotenja iz predhodnega obdobja
Ocena učinka

VEČLETNI FINANČNI
OKVIR 2021–2027

Vmesno vrednotenje
VEČLETNI FINANČNI
OKVIR 2014–2020

Ocena učinka

Vmesno vrednotenje
VEČLETNI FINANČNI
OKVIR 2007–2013

Naknadno vrednotenje

Vir: Evropsko računsko sodišče

5

Glej tudi odstavek 2.31 letnega poročila Sodišča za leto 2020.

Naknadno vrednotenje
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1.11. Odbor za regulativni nadzor je ugotovil6, da je Komisija pri zakonodajnih

postopkih, ki so vključeni v vzorec Sodišča, na splošno upoštevala načelo „najprej
ovrednotiti”. Edina izjema je bil sveženj zakonodajnih predlogov za SKP. V tem primeru
se je Komisija sicer lahko oprla na nekatera nedavna vrednotenja SKP, vendar celovit
sklop takih vrednotenj (naknadnega vrednotenja za večletni finančni okvir za obdobje
2007–2013 ali vmesnega vrednotenja za večletni finančni okvir za obdobje 2014–
2020), ki bi zajemal vse pomembne vidike SKP, ni bil na voljo pravočasno, da bi ga
Komisija lahko upoštevala pri oceni učinka. Ob upoštevanju omejitev, opisanih v
odstavku 1.10, ocena, ki jo je Sodišče opravilo v zvezi z načelom „najprej ovrednotiti”,
potrjuje oceno Odbora za regulativni nadzor.

1.12. Komisija ni opravila ocene učinka predloga uredbe o skupnih določbah, ki

vsebuje pomembna horizontalna pravila za ESRR, Kohezijski sklad in šest drugih
programov. V zvezi s tem je Sodišče v mnenju 7 o tem predlogu ugotovilo, da se ta
pristop Komisije razlikuje od tistega iz leta 2011 za obdobje 2014–2020. Brez ocene
učinka ni dovolj dokazov, da je Komisija v svojem predlogu sprejela optimalne
odločitve v zvezi z nekaterimi ključnimi parametri in ureditvami, ki vplivajo na izvajanje
zadevnih programov.

Vrednotenja in ocene učinka so objavljeni, vendar jih je težko
najti

1.13. S smernicami za boljše pravno urejanje iz leta 2015 je bil spremenjen način

izvedbe vrednotenj. Komisija je pred tem za izvedbo vrednotenj najemala zunanje
strokovnjake. V skladu z novimi smernicami je vrednotenja začela pripravljati interno,
in sicer so jih pripravljali relevantni generalni direktorati v obliki delovnih
dokumentov služb Komisije, vendar so ena od ključnih podlag vrednotenj še vedno
ocenjevalne študije zunanjih strokovnjakov. Rezultati vrednotenj in z njimi povezanih
študij se sporočajo po različnih kanalih. Zunanje ocenjevalne študije so na voljo v
spletni knjigarni EU, vrednotenja in ocene učinka v obliki delovnih dokumentov služb
Komisije pa na spletišču EUR-Lex, v uradnem registru dokumentov Komisije in na

6

Letno poročilo Odbora za regulativni nadzor za leto 2018, Priloga: ocene učinka in
vrednotenja.

7

Mnenje št. 6/2018 o uredbi o skupnih določbah, odstavki 5, 81 in 113.
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portalu Povejte svoje mnenje. Zadevne dokumente je pogosto mogoče najti tudi na
ustreznih spletiščih generalnih direktoratov 8.

1.14. Objava vrednotenj in ocen učinka je ena od ključnih priložnosti za

sodelovanje z deležniki in širšo javnostjo. Razširjanje ugotovitev vrednotenj je eden od
osnovnih pogojev za aktivno razpravo. Zaradi čim večje transparentnosti in lažjega
dostopa je v smernicah Komisije določeno, da je treba končna vrednotenja v obliki
delovnih dokumentov služb Komisije objaviti centralno skupaj z zunanjo študijo in
mnenjem Odbora za regulativni nadzor, ki sta z vrednotenjem povezana (če je
primerno) 9.

1.15. Vendar ni enotne točke dostopa do vseh vrednotenj in ocen učinka, ki so bili

objavljeni, se izvajajo ali so načrtovani, iskanje relevantnih informacij pa ni enostavno.
V sporočilu Komisije o boljšem pravnem urejanju iz aprila 2021 so predvideni
povezovanje različnih registrov dokazov in portalov ter skupna prizadevanja z
Evropskim parlamentom in Svetom za vzpostavitev skupnega registra dokazov,
imenovanega „skupni zakonodajni portal”. To bo vsem, ki jih zanima oblikovanje politik
EU, omogočilo, da brez težav najdejo vse dokaze, na katerih temelji določena
pobuda 10.

V vrednotenjih so navedene pridobljene izkušnje, vendar
nadaljnji ukrepi niso jasno opredeljeni

1.16. V skladu s smernicami za boljše pravno urejanje je treba v zaključkih

vrednotenj opredeliti pridobljene izkušnje in tako prispevati k prihodnjemu razvoju
politike. Na splošno so bile v vrednotenjih, ki jih je preučilo Sodišče, pridobljene
izkušnje jasno opredeljene in predstavljene v namenskem razdelku, zaradi česar jih je
bilo enostavno najti.

8

Evaluation in the European Commission; Rolling Check-List and State of Play, PE 611.020,
služba Evropskega parlamenta za raziskave, november 2017.

9

Smernice za boljše pravno urejanje, poglavje VI z naslovom Guidelines on evaluation
(including fitness checks), Evropska komisija.

10

Boljše pravno urejanje:združujemo moči za pripravo boljše zakonodaje, Evropska komisija.
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1.17. V smernicah za boljše pravno urejanje je navedeno tudi, da je treba rezultate

vrednotenj oceniti in, kadar je ustrezno, dopolniti z nadaljnjimi ukrepi. Ti ukrepi na
podlagi rezultatov vrednotenj morajo biti opredeljeni v letnih načrtih upravljanja, ki jih
objavijo relevantni generalni direktorati Komisije. Poleg tega se v skladu s smernicami z
opredelitvijo in objavo načrtovanih nadaljnjih ukrepov prevzema odgovornost za
ukrepe EU in zagotavlja transparentnost.

1.18. Sodišče je analiziralo načrte upravljanja generalnih direktoratov za kmetijstvo
in razvoj podeželja (GD AGRI), regionalno in mestno politiko (GD REGIO), sosedstvo in
širitvena pogajanja (GD NEAR) ter mednarodna partnerstva (GD INTPA) za obdobje
2018–2021. Ugotovilo je, da nadaljnji ukrepi, povezani z rezultati vrednotenj
programov porabe EU, v njih niso bili jasno opredeljeni. Poleg tega je v zvezi s
17 vrednotenji, ki jih je preučilo, odkrilo dva načrta nadaljnjih ukrepov, ki sta bila
ločena interna dokumenta Komisije in zato nedostopna javnosti. Sodišče je preučilo
tudi notranja navodila Komisije za pripravo takih načrtov upravljanja za isto obdobje.
Ugotovilo je, da je bilo v skladu z navodili za načrte upravljanja za leti 2018 in 2019
vanje treba vključiti nadaljnje ukrepe na podlagi vrednotenj, v navodilih za načrte za
leti 2020 in 2021 pa te zahteve ni več bilo.

V ocenah učinka so predstavljene različne možnosti, vendar z
omejeno kvantitativno analizo

1.19. V skladu s smernicami za boljše pravno urejanje morajo biti v ocenah učinka

primerjane možnosti politike glede na njihove gospodarske, socialne in okoljske učinke,
in sicer na podlagi količinsko opredeljenih stroškov in koristi, kadar je to mogoče. V
ocenah učinka, ki jih je preučilo Sodišče, so bile predstavljene različne možnosti, ki pa
niso bile vedno celoviti alternativni scenariji, s katerimi bi bili zajeti vsi pomembni vidiki
programa. Kar zadeva zajete vidike, je bilo različne možnosti mogoče primerjati
predvsem na podlagi kvalitativnih informacij, saj so bile kvantitativne informacije, kot
je analiza stroškov in koristi ali analiza stroškovne učinkovitosti, omejene (glej
tabelo 1.2). Na podlagi relevantne kvantitativne analize lahko bralci bolje ocenijo
relativne prednosti možnosti, priporočene v oceni učinka.
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Tabela 1.2 – V ocenah učinka so predstavljene možnosti, ki jih je mogoče
kvalitativno primerjati, kvantitativne analize pa so omejene
ESRR in Kohezijski sklad

EKJS in EKSRP

Instrument NDICI

Predstavitev več možnosti
V oceni učinka so
predstavljeni izhodišče in
tri možnosti za ublažitev
načrtovanega 10odstotnega zmanjšanja
porabe: (1) enako
zmanjšanje v vseh
sektorjih, (2) geografska
osredotočenost (brez
zmanjšanja v manj razvitih
državah) in (3) tematska
osredotočenost (prednost
imajo inovacije, MSP in
okolje).

V oceni učinka so
predstavljeni izhodišče in
tri možnosti. Te možnosti
se medsebojno ne
izključujejo, vendar
vključujejo vrsto različnih
prioritet, na katere se
države članice lahko
osredotočijo po lastni
izbiri.

Možnosti v oceni učinka
so prej različne variante
ene same možnosti, saj je
celotna primerjalna
analiza omejena na
vprašanje, katere zunanje
instrumente in
proračunska jamstva bi
bilo treba združiti v
instrument NDICI.

Primerljivost
Analiza prednosti in
slabosti možnosti s
poudarkom na ocenjenem
učinku na BDP EU

Analiza pričakovane
uspešnosti posamezne
možnosti pri doseganju
ciljev SKP

Analiza prednosti in
slabosti združitve ločenih
zunanjih instrumentov v
instrument NDICI, ki ji
sledijo zaključki za vsak
instrument

Količinska opredelitev
V oceni učinka ni
podrobne analize stroškov
in koristi ali analize
stroškovne učinkovitosti.

Ocena učinka vključuje
količinsko analizo
okoljskih in gospodarskih
vidikov, kot je
distribucijski učinek,
vendar ne vsebuje
podrobne analize stroškov
in koristi ali analize
stroškovne učinkovitosti.

Ocena učinka je
osredotočena predvsem
na podobne cilje in
ujemanja ter ne vključuje
količinske opredelitve.
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ESRR in Kohezijski sklad

EKJS in EKSRP

Instrument NDICI

Opredelitev najprimernejše možnosti
Da, ena od možnosti je
izrecno opredeljena kot
najprimernejša (možnost
3, tj. tematska
osredotočenost).

Ne, glede na oceno učinka
bi lahko bila najboljša
izbira kombinacija
različnih predstavljenih
možnosti.

Da, v oceni učinka je
ugotovljeno, katere
instrumente bi bilo treba
združiti v
instrument NDICI.

Vir: Evropsko računsko sodišče

Odbor za regulativni nadzor prispeva k izboljšanju kakovosti
vrednotenj in ocen učinka

1.20. Odbor v skladu s smernicami za boljše pravno urejanje ocenjuje kakovost

vseh ocen učinka in izbranih vrednotenj, za katere meni, da so pomembna. Kot je
prikazano na sliki 1.3, je delovna obremenitev Odbora precejšnja: med letoma 2017 in
2020 je preučil 171 ocen učinka in 58 vrednotenj – skupaj 229 zadev. Od tega se jih je
42 (18 %) neposredno nanašalo na večletni finančni okvir. Delovna obremenitev
Odbora je v povprečju približno 60 zadev na leto, vendar niha glede na večletni
finančni okvir in širši institucionalni cikel EU.

1.21. Odbor za vsako zadevo, ki jo pregleda, izda mnenje, ki je lahko negativno ali

pozitivno (v primeru ocene učinka pa tudi pozitivno s pridržki). Ocene učinka, za katere
je Odbor ob prvi predložitvi izdal negativno mnenje, je treba preoblikovati ob
upoštevanju njegovih pripomb in mu jih ponovno predložiti, da jih pregleda še drugič.
Druga predložitev je običajno zadnja. Če je mnenje Odbora znova negativno, se lahko
pred odločitvijo kolegija komisarjev o tem, ali s pobudo nadaljevati ali ne, izvede
posvetovanje med službami, katerega začetek lahko odobri le podpredsednik Komisije
za medinstitucionalne odnose in predvidevanje. Vrednotenje, za katero Odbor izda
negativno mnenje, je mogoče kljub temu objaviti, vendar zadevni generalni direktorati
osnutek v večini primerov popravijo in ga še drugič predložijo Odboru, da bi izdal
pozitivno mnenje.

1.22. Poleg tega Odbor kakovosti vsakega osnutka vrednotenja in ocene učinka ne

oceni le ob vsaki predložitvi, temveč tudi pred objavo njihovih končnih različic, pri
čemer dokumente ocenjuje na podlagi vrste meril. V povprečju je Odbor kakovost
končnih ocen učinka in vrednotenj ocenil za 15 % višje od kakovosti prvih osnutkov, ki
jih je pregledal. To izboljšanje je bilo večje pri zadevah, ki so bile prvotno ocenjene
negativno (29 %), vendar ga je bilo mogoče opaziti tudi pri zadevah, za katere je Odbor
pozitivno mnenje izdal že ob prvi predložitvi (10 %) in glede katerih je zadevnim
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generalnim direktoratom zaupal, da bodo njegove pripombe v zvezi s pregledom
izvedli brez ponovne predložitve. Podobne izboljšave je bilo mogoče opaziti pri
vrednotenjih in ocenah učinka ter zadevah v zvezi z večletnim finančnim okvirom in
tistih, ki z njimi niso povezani.

Slika 1.3 – Odbor pomaga izboljšati kakovost ocen učinka in vrednotenj
Delovni proces Odbora za regulativni nadzor
Osnutek vrednotenja

Ocene učinka (vse)
Vrednotenja (izbrana)

Osnutek ocene učinka

Odbor za regulativni nadzor
Mnenje

Ocena kakovosti (*)

Pozitivno mnenje

Pozitivno mnenje
(lahko vsebuje komentarje)

Negativno mnenje
Neobvezen nov
osnutek
in 2. predložitev
(možna objava tudi z
negativnim mnenjem)

P s pridržki

Obvezen
Neobvezni
(*) Za vsako različico se
nov osnutek
novi osnutki
izvede ocenjevanje
kakovosti in na podlagi vrste
meril da ocena kakovosti.
Mnenje Odbora za regulativni
nadzor ni odvisno od te
ocene.
Objava
Ocene kakovosti se objavijo
- Končne različice vrednotenj in ocen
samo v obliki združenih
učinka
statističnih podatkov.
- Mnenja (vključno s prvotnimi
negativnimi)

Obvezen nov osnutek in 2.
predložitev, razen če se kljub
nasprotovanju Odbora za regulativni
nadzor sprejme politična odločitev.

Izboljšanje ocen Odbora za regulativni nadzor v zvezi s kakovostjo med prvo in zadnjo
različico
Ocena
4
4 – dobro

Povprečje

3–
3
sprejemljivo

15 %

Prvo mnenje
negativno

Prvo mnenje
pozitivno

Zadeve v zvezi Zadeve, ki niso
z večletnim
povezane z
finančnim večletnim finančnim
okvirom
okvirom Ocene učinka

Vrednotenja

16 %

17 %

10 %

29 %

13 %

Do največjega izboljšanja ocene (29 %) pride,
če se za prvi osnutek izda negativno mnenje.
2 – šibko
2

Vir: Evropsko računsko sodišče

15 %

Ocena zadnje različice
Ocena prve različice
Izboljšanje ocene
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1.23. Sodišče je pregledalo šest zadev, povezanih z večletnim finančnim okvirom:
tri ocene učinka in tri vrednotenja. Uspelo mu je opredeliti izboljšanja, do katerih je
prišlo zaradi pregleda Odbora. Meni, da so ocene kakovosti teh dokumentov, ki jih je
opravil Odbor, upravičene, in sicer tako v primeru prvotnih kot tudi končnih različic.
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Komisija je pri pripravi zakonodajnih
predlogov upoštevala pridobljene
izkušnje
1.24. Sodišče je v zvezi s sedmimi zakonodajnimi predlogi, ki jih je preučilo,

ugotovilo, da je Komisija na splošno upoštevala izkušnje, pridobljene iz relevantnih
vrednotenj in revizij, čeprav ne vedno v celoti, v nekaterih primerih pa le v omejenem
obsegu. Poleg tega je zakonodajni predlog, ki ga Komisija pripravi za nek osnovni
pravni akt, v katerem je urejen določen program, le prvi korak pri njegovi zasnovi in
sam po sebi še ne pomeni izboljšanja smotrnosti programa. Prvič, zakonodaja, sprejeta
na podlagi takega predloga, je rezultat zakonodajnih pogajanj med Evropskim
parlamentom in Svetom, pri katerih pogosto pride do znatnih sprememb. Drugič,
nekatere ključne zahteve in ureditve je še vedno treba določiti v izvedbenih in
delegiranih aktih na nižji ravni. Komisija sprejme izvedbene akte po posvetovanju z
odbori s predstavniki držav članic, delegirane akte pa ob upoštevanju mnenj
strokovnjakov držav članic – vendar delegirani akt lahko začne veljati samo, če mu
Evropski parlament ali Svet ne nasprotuje. Pri deljenem upravljanju je smotrnost
programov zelo odvisna od specifičnih določb različnih operativnih programov,
strateških načrtov SKP in podobnih programskih dokumentov, ki jih morajo pred
dejanskim začetkom izvajanja predlagati države članice, odobriti pa jih mora Komisija.

1.25. Sodišče je v tem razdelku predstavilo tri primere pridobljenih izkušenj in

preučilo, kako jih je Komisija upoštevala v svojih zakonodajnih predlogih. Prvi se
nanaša na splošno strukturo zunanjega delovanja EU, ki jo je Komisija korenito
spremenila na podlagi preteklih ugotovitev in priporočil (glej okvir 1.1).

Okvir 1.1
Pridobljene izkušnje: različne instrumente za zunanje delovanje bi
bilo treba združiti
Kaj je bila težava in katere izkušnje so bile pridobljene?
V večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 se je v razdelku Evropa v
svetu hkrati izvajalo veliko število instrumentov za financiranje zunanjega
delovanja. Pri vmesnih vrednotenjih, v katerih so bili ti instrumenti zajeti, je bilo
ugotovljeno, da je zaradi velikega števila programov obstajalo tveganje prekrivanja
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ukrepov, neizkoriščenih sinergij in večanja števila izvedbenih ureditev11.
Poudarjeno je bilo tudi, da je treba poenostaviti načine dela in povečati skladnost.
Sodišče je trdilo, da je zaradi izvajanja več instrumentov, kot je Evropski razvojni
sklad, zunaj proračuna EU zapletenost operativnih ureditev večja, odgovornost za
te instrumente pa ogrožena 12. Komisija je to priznala v svojem dokumentu z
naslovom Razmislek o prihodnosti financ EU iz leta 2017, v katerem je navedla:
„Uporabo dodatnih instrumentov zunaj proračuna EU je treba čim bolj omejiti, saj
ti zabrišejo razumevanje proračuna in ogrožajo demokratični nadzor, preglednost
in dobro upravljanje.“
Kako je Komisija pridobljene izkušnje uporabila v zakonodajnem predlogu?
Na podlagi teh pridobljenih izkušenj je Komisija predlagala revidirano strukturo
instrumentov za financiranje zunanjega delovanja, da bi povečala skladnost med
regionalnimi in tematskimi programi ter racionalizirala postopke 13. S sprejetjem
uredbe o instrumentu NDICI junija 2021 se je znatno zmanjšalo število
instrumentov za zunanje delovanje: osem 14 prej ločenih instrumentov (vključno z
Evropskim razvojnim skladom, ki je zdaj vključen v proračun) je bilo združenih v en
sam instrument za financiranje zunanjega delovanja.
Vendar Sodišče meni, da je še prezgodaj, da bi v celoti ocenilo poenostavitev in
večjo skladnost, doseženi z instrumentom NDICI v praksi. Doseganje teh ciljev se
bo pokazalo pri prihodnjem načrtovanju in poznejšem izvajanju programov.

1.26. Drug primer se nanaša na spremljanje in merjenje smotrnosti na področju

kohezije. V tem primeru je Komisija uporabila pridobljene izkušnje in opredelila sklop
skupnih kazalnikov rezultatov za ESRR, Kohezijski sklad in z njima povezane programe
(glej okvir 1.2). Vendar se je zaradi tega povečalo skupno število kazalnikov na
ravni EU, kar pomeni kompromis glede na eno od drugih pridobljenih izkušenj, in sicer
11

Glej COM(2017) 720 final, str. 20, in SWD(2017) 601 final, str. 22.

12

Glej Pregled Sodišča št. 1/2018 – Finance EU v prihodnosti: reforma delovanja proračuna
EU, informativni dokument, februar 2018, odstavki 26–30 in 40, ter poglavje 2 letnega
poročila Sodišča za leto 2016, odstavki 2.29–2.31 in okvir 2.8.

13

Impact assessment accompanying the document Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council establishing the Neighbourhood, Development and
International Cooperation Instrument, str. 19.

14

Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI), evropski instrument za
demokracijo in človekove pravice (EIDHR), evropski instrument sosedstva (ENI), instrument
za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP), instrument za sodelovanje na področju jedrske
varnosti (INSC), instrument partnerstva (PI), skupna izvedbena uredba (CIR) in Evropski
razvojni sklad (ERS).
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da bi morala Komisija uporabljati manj kazalnikov (ki pa bi morali biti relevantnejši),
tudi na ravni EU. Takšni kompromisi so pri oblikovanju programov porabe pogosto
neizogibni.

Okvir 1.2
Pridobljene izkušnje: ESRR in Kohezijski sklad bi morala imeti skupne
kazalnike rezultatov
Kaj je bila težava in katere izkušnje so bile pridobljene?
V zakonodaji za ESRR in Kohezijski sklad v večletnem finančnem okviru za obdobje
2014–2020 je bil določen seznam skupnih kazalnikov izložkov, ne pa tudi seznam
skupnih kazalnikov rezultatov.
Namesto tega so bili opredeljeni različni sklopi kazalnikov rezultatov za vsak
operativni program posebej, kar je povečalo upravno breme in onemogočilo
smiselno združevanje rezultatov na ravni EU. Sodišče je priporočilo, naj Komisija za
večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 predlaga sklop skupnih kazalnikov
rezultatov 15.
Kako je Komisija pridobljene izkušnje uporabila v zakonodajnem predlogu?
Komisija je izvedla analizo kazalnikov za obdobje 2014–2020, da bi ocenila
možnost razširitve seznama skupnih kazalnikov izložkov in izvedljivost priprave
seznama skupnih kazalnikov neposrednih rezultatov za dejavnosti ESRR in
Kohezijskega sklada po letu 2020.
Zakonodajni sveženj za programsko obdobje 2021–2027 vsebuje seznam skupnih
kazalnikov rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad. S temi kazalniki rezultatov se
bodo merili učinki podprtih dejavnosti na upravičence, tudi kratkoročni.

1.27. V nekaterih primerih so zakonodajni predlogi Komisije pridobljene izkušnje
odražali le v omejenem obsegu. Primer tega je vprašanje povečanja prispevka SKP k
podnebnim ukrepom in njegovega realističnega merjenja (glej okvir 1.3).

15

Glej Posebno poročilo št. 2/2017 – Pogajanja Komisije o partnerskih sporazumih in
programih na področju kohezije za obdobje 2014–2020: poraba je bolj osredotočena na
prioritete strategije Evropa 2020, vendar je ureditev za merjenje smotrnosti vedno bolj
zapletena in Posebno poročilo Sodišča št. 21/2018 – Izbor in spremljanje projektov
Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada v obdobju 2014–
2020 sta še vedno usmerjena predvsem v izložke.
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Okvir 1.3
Pridobljene izkušnje: pristop k oceni prispevka SKP k podnebnim
ukrepom ni dovolj realen
Kaj je bila težava in katere izkušnje so bile pridobljene?
EU je za blažitev podnebnih sprememb določila vrsto ciljnih vrednosti za
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: za leto 2020 (20-odstotno zmanjšanje glede
na raven iz leta 1990), leto 2030 (55-odstotno zmanjšanje glede na raven iz
leta 1990) in leto 2050 (ničelne neto emisije). Vse te tri krovne ciljne vrednosti
vključujejo kmetijski sektor, vendar posebna sektorska ciljna vrednost za
kmetijstvo še ni bila dogovorjena 16.
Prispevek SKP k podnebnim ukrepom se meri v okviru zaveze EU glede porabe
določenega deleža njenega proračuna (20 % v večletnem finančnem okviru za
obdobje 2014–2020 in 25 % v tistem za obdobje 2021–2027) za dejavnosti,
povezane z blaženjem podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje. Vendar je
Sodišče v svojem poročilu iz leta 2016 17 ugotovilo, da je bil prispevek SKP zaradi
načina uporabe metode spremljanja ocenjen previsoko za skoraj eno tretjino.
Ugotovilo je tudi, da so bile informacije o načrtovanih rezultatih porabe za
podnebne ukrepe, npr. v zvezi z zmanjšanjem emisij, omejene. Priporočilo je, naj
se uporabi načelo konservativnosti in popravi previsoko ocenjena poraba SKP za
podnebne ukrepe. V svojem poročilu iz leta 2021 18 je ugotovilo, da so se emisije
kmetij kljub temu, da je polovica porabe EU za podnebne ukrepe namenjena SKP,
od leta 2010 le malo spremenile.
Kako je Komisija pridobljene izkušnje uporabila v zakonodajnem predlogu?
Sodišče je v Pregledu št. 1/2020 19 ugotovilo, da je metodologija, ki jo je Komisija
uporabljala za spremljanje porabe proračuna EU za podnebne ukrepe, ostala
večinoma nespremenjena. Komisija je v skladu s priporočili Sodišča sicer zmanjšala
ocenjeni prispevek plačil za območja z naravnimi omejitvami, vendar je znatno
povečala ocenjeni prispevek „osnovnih plačil”, tj. nove glavne oblike neposrednih

16

Posebno poročilo št. 18/2019 – Emisije toplogrednih plinov v EU: poročanje o njih je dobro,
toda potreben bo boljši vpogled v prihodnja zmanjšanja, okvir 6.

17

Posebno poročilo št. 31/2016 – Poraba vsaj enega evra od petih iz proračuna EU za
podnebne ukrepe: delo, ki poteka, je ambiciozno, vendar obstaja resno tveganje, da cilj ne
bo dosežen.

18

Posebno poročilo št. 16/2021 – Skupna kmetijska politika in podnebje: polovica porabe EU
za podnebne ukrepe je namenjena skupni kmetijski politiki, vendar se emisije kmetij ne
zmanjšujejo.

19

Pregled št. 1/2020: Spremljanje porabe za podnebne ukrepe v proračunu EU.

30

plačil kmetom, kar je upravičevala s tem, da zanje velja „okrepljena pogojenost”, ki
vključuje prejšnje prakse „zelene komponente”. Vendar je Sodišče v mnenju 20 iz
leta 2018 navedlo, da bi bilo za bolj realistično oceno prispevka neposrednih plačil
k podnebnim ukrepom treba upoštevati le podporo območjem, na katerih kmetje
dejansko uporabljajo prakse za blažitev podnebnih sprememb.

20

Mnenje Sodišča št. 7/2018 o predlogih Komisije za uredbe v zvezi s skupno kmetijsko politiko
za obdobje po letu 2020, odstavka 37 in 38.
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Spremembe osnutka zakonodaje o
večletnem finančnem okviru so bile
delno podprte z ocenami učinka, ki jih
je opravila Komisija, dodatnih ocen
učinka, ki bi jih pripravil Parlament ali
Svet, pa ni bilo
1.28. V PDEU so opredeljene zakonodajne pristojnosti Evropskega parlamenta in

Sveta. Instituciji imata demokratični mandat in lahko te zakonodajne pristojnosti ob
upoštevanju omejitev iz Pogodbe izvajata po lastni presoji. Medinstitucionalni
sporazum o boljši pripravi zakonodaje, katerega pogodbenici sta obe strani, vsebuje
nekaj zanju obveznih smernic o dobrih zakonodajnih praksah. V skladu s členom 15
bosta instituciji, „ko bo to po njunem mnenju ustrezno in potrebno za zakonodajni
proces, izvedl[i] ocene učinka v zvezi z lastnimi bistvenimi spremembami predlogov
Komisije. […] [Z]a izhodišče za svoje nadaljnje delo [bosta] praviloma vzel[i] oceno
učinka, ki jo izvede Komisija. Opredelitev pojma, bistvena‘ sprememba [v skladu s
členom 15] bi morala določiti posamezna institucija”.

1.29. Spremembe, ki sta jih sozakonodajalca uvedla v sektorskih zakonodajnih

postopkih, ki jih je preučilo Sodišče, ter Svet z odobritvijo Parlamenta v uredbi o
večletnem finančnem okviru, so bile številne, pri čemer je Sodišče menilo, da jih je bilo
z vidika smotrnosti programov veliko bistvenih. V večini primerov so bile spremembe
vsaj nekoliko povezane z izkušnjami, pridobljenimi z vrednotenji in revizijami, ter
ocenami učinka, ki jih je pripravila Komisija. To je na splošno veljalo za izkušnje,
pridobljene v zvezi s povečanjem prilagodljivosti, vključene v uredbo o večletnem
finančnem okviru (glej okvir 1.4).
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Okvir 1.4
Pridobljene izkušnje: večletni finančni okvir bi moral biti prožnejši, da
bi bil bolj odziven na spreminjajoče se okoliščine
Kaj je bila težava in katere izkušnje so bile pridobljene?
Komisija je v dokumentu z naslovom Razmislek o prihodnosti financ EU iz leta 2017
zagovarjala proračun EU z „[v]ečj[o] prilagodljivost[jo] v stabilnem okviru” in trdila,
da je večja prilagodljivost nujna za odzivanje na krize in nepredvidene dogodke.
Sodišče se je v pregledu iz leta 2018 na splošno strinjalo z ugotovitvijo Komisije in
dodalo, da so se instrumenti za prilagodljivost v večletnem finančnem okviru za
obdobje 2014–2020 večinoma uporabljali za obravnavanje proračunskih posledic
nepričakovanih zamud pri izvajanju programov, pri čemer je ostalo malo prožnosti
za obravnavanje morebitnih nadaljnjih nepredvidenih dogodkov.
Kako je Svet z odobritvijo
Parlamenta spremenil predlog
Komisije?

Kako je Komisija pridobljene izkušnje
uporabila v zakonodajnem predlogu?
Sodišče je v Pregledu št. 6/2018 o
predlogu Komisije za večletni finančni
okvir za obdobje 2021–2027
opredelilo več elementov, ki znatno
povečujejo splošno proračunsko
prilagodljivost, med drugim naslednje:

Svet je z odobritvijo Parlamenta
ohranil nekatere glavne elemente
predloga Komisije, vendar ga je
spremenil v nekaterih pomembnih
vidikih. Ti so vključevali jasnejše
razvrščanje različnih posebnih
instrumentov v dve skupini: tematske
in netematske ter:

o

odpravo omejitev za prenos
neporabljenih odobritev plačil, tj.
razlike med najvišjim dovoljenim
zneskom, ki ga EU v danem letu
lahko izplača (zgornjo mejo letnih
odobritev plačil), in zneskom, ki
ga je dejansko izplačala, v
prihodnja leta (s tako
imenovanim mehanizmom
„skupne razlike v okviru zgornje
meje za plačila”). To bi pomagalo
zagotoviti, da so v primeru zamud
pri izvajanju programov sredstva
na voljo za plačila,

o

združitev mehanizma „skupne
razlike v okviru zgornje meje za
plačila” v okviru „enotnega
instrumenta za rezervo” in
ponovno uvedbo omejitve za
prenos v danem letu
neporabljenih odobritev plačil v
naslednje leto. Tako kot v
večletnem finančnem okviru za
obdobje 2014–2020 so tudi te
omejitve določene za zadnja tri
leta obdobja, vendar so skupaj za
približno 20 % višje,

o

povečanje obsega štirih posebnih
instrumentov zunaj večletnega

o

rahlo zmanjšanje skupne
vrednost teh posebnih
instrumentov (za 4 %), in sicer na
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finančnega okvira 21 na
2,4 milijarde EUR letno (34odstotno povečanje glede na
prejšnji večletni finančni okvir) in
njihovega področja uporabe ter
razjasnitev, da se vsi zneski,
porabljeni v okviru teh
instrumentov, ne vštevajo v
znesek, za katerega velja zgornja
meja odobritev plačil,

2,3 milijarde EUR letno, kar je še
vedno za 28 % več kot v
prejšnjem obdobju. Poleg tega je
bil vzpostavljen nov tematski
posebni instrument: „rezerva za
prilagoditev na brexit” z zgornjo
mejo 5 milijard EUR za celotno
obdobje,

o

razširitev možnosti prenosa
neporabljenih odobritev za
prevzem obveznosti v prihodnja
leta z „rezervo Unije”, v okviru
katere bi se lahko te odobritve
dodelile kateremu koli področju
(in ne le tistim, povezanim z
rastjo, zaposlovanjem,
migracijami in varnostjo, kot je
bilo to določeno v večletnem
finančnem okviru za obdobje
2014–2020),

o

združitev „rezerve Unije” v
okviru „enotnega instrumenta za
rezervo”, pri čemer tudi predlog
Sveta ni vključeval tematskih
omejitev glede uporabe
mehanizma, temveč letno
omejitev za prenos sredstev v
naslednja leta, in sicer v višini
0,04 % skupnega bruto
nacionalnega dohodka držav
članic EU,

o

možnost ponovne uporabe
razveljavljenih prevzetih
obveznosti (sprostitev) z njihovo
vključitvijo v „rezervo Unije”. V
preteklosti so sprostitve znašale
2 milijardi EUR do 5 milijard EUR
na leto.

o

odpravo možnosti takšne
ponovne uporabe razveljavljenih
prevzetih obveznosti.

1.30. V drugih primerih so spremembe sozakonodajalcev znatno odstopale od

predloga Komisije, ki je temeljil na izkušnjah, ki jih je ta pridobila. Na primer,
sozakonodajalca sta zavrnila predlog Komisije za skrajšanje obdobja (s treh let na dve
leti), v katerem so plačila v okviru večletnih programov po izteku proračunske
obveznosti še vedno mogoča (glej okvir 1.5).

21

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, Solidarnostni sklad Evropske unije, rezerva za
nujno pomoč in instrument prilagodljivosti.
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Okvir 1.5
Pridobljene izkušnje: pravilo „n + 3“ bi bilo treba nadomestiti s
pravilom „n + 2“
EU znaten delež svojega proračuna porabi v okviru večletnih programov, kot sta
ESRR in Kohezijski sklad. V večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 je
na podlagi pravila n + 3 porabo za take programe mogoče nadaljevati do
leta 2023, tj. tri leta po uradnem koncu obdobja (glej tudi odstavek 1.10). To je bila
sprememba v primerjavi s prejšnjima obdobjema (2000–2006 in 2007–2013), ko se
je uporabljalo pravilo n + 2.
Pravilo n + 3 je bilo uvedeno, da bi bilo na voljo več časa, v katerem bi se
nadoknadila zamuda pri začetku izvajanja programov in slabo črpanje sredstev na
začetku obdobja. Vendar je Sodišče ugotovilo 22, da je zaradi tega prišlo do
naslednjih težav pri upravljanju proračuna in smotrnosti poslovanja:
o

rasti neporavnanih obveznosti, tj. zneskov, za katere se je Komisija zavezala,
da jih bo izplačala iz proračuna EU, vendar jih še ni,

o

povečanja upravnega bremena s podaljšanjem obdobja, v katerem se
prekrivata dva večletna finančna okvira z različnima sklopoma pravil, na tri
leta,

o

oslabljene spodbude za hitrejše doseganje izložkov – in poznejših rezultatov –
, zaradi česar so bili nekateri izmed njih v primerjavi s tistimi, za katere se je
uporabljalo pravilo n + 2, doseženi z enoletno zamudo.
Kako je Komisija pridobljene izkušnje
uporabila v zakonodajnem predlogu?

Komisija je v predlogu uredbe o skupnih
določbah za obdobje 2021–2027
ponovno uvedla pravilo n + 2 23.
Komisija je to spremembo predlagala „z
namenom spodbujanja dobrega
finančnega poslovodenja in pravočasne

Kako sta sozakonodajalca
spremenila predlog Komisije?
Sozakonodajalca sta se odločila za
ohranitev pravila n + 3 za obdobje
2021–2026 in ustrezno spremenila
predlog Komisije.

22

Pregled št. 5/2019: Hiter pregled primera: Natančnejši pregled neporavnanih obveznosti v
proračunu EU, april 2019, odstavki 34–39, in Posebno poročilo št. 36/2016 – Ocena ureditev
za zaključevanje programov na področjih kohezije in razvoja podeželja iz obdobja 2007–
2013, odstavki 58–68.

23

Člen 99 osnutka uredbe o skupnih določbah in člen 36 osnutka uredbe o financiranju,
upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike.
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izvedbe”, pri čemer je trdila, da je to
izvedljivo, saj „bodo programi s
poenostavitvijo lažje zmanjšali zamude”
(poudarek je dodalo Sodišče) 24.
Vendar, kot je navedeno v
odstavku 1.12, Komisija tega
horizontalnega zakonodajnega predloga
ni podkrepila z oceno učinka.

1.31. Parlament in Svet nista pripravila ocen učinka v zvezi z zakonodajnimi

predlogi Komisije za večletni finančni okvir in njegove programe porabe. Sodišče se je
seznanilo s kritiko, ki jo je Parlament izrekel Svetu, ker ta za bistvene spremembe, ki jih
je predlagal, ni pripravil takšnih ocen učinka 25. Ugotovilo je, da sta instituciji razvili
notranje smernice za ocene učinka. V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom o
boljši pripravi zakonodaje obe instituciji v svojih smernicah poudarjata, da bosta v
celoti upoštevali ocene učinka, ki jih pripravi Komisija. Poleg tega navajata nekatere
pogoje, ki bi morali biti izpolnjeni, da bi lahko pripravili lastno oceno učinka. Za vsako
novo oceno učinka katere od institucij bi morala obstajati široka politična podpora, z
njo pa se ne bi smelo neupravičeno zavlačevati zakonodajnega postopka. Poleg tega je
v smernicah obeh institucij določeno, da so nove ocene učinka potrebne le za
„bistvene” spremembe zakonodajnega predloga Komisije. Vendar nobena od institucij
ni opredelila, kaj pomeni „bistvena” sprememba, niti določila meril za njeno oceno. V
smernicah Parlamenta je navedeno, da je pojem „bistveno” težko opredeliti tako, da bi
bila opredelitev ustrezna za vsa področja, saj gre za oceno, ki jo je treba izvesti za vsak
primer posebej. Svet v svojih smernicah zagovarja podoben pristop za vsak primer
posebej. Sodišče se sicer strinja, da morda ni mogoče oblikovati enotne, splošno
uporabne opredelitve, vendar pa lahko neobstoj meril za oceno tega, kaj je bistvena
sprememba, pomeni tveganje, da bi različni odbori obeh institucij sprejeli različne
razlage in prakse.

24

Obrazložitveni memorandum, priložen zakonodajnemu predlogu Komisije. Glej tudi
razdelek 4.1.3 dokumenta Komisije z naslovom Razmislek o prihodnosti financ EU iz
leta 2017.

25

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2021 s pripombami, ki so del sklepa o
razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019,
oddelek II – Evropski svet in Svet (2020/2142(DEC)), odstavek 12.
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1.32. Sodišče je preverilo, ali sta sozakonodajalca upoštevala njegova mnenja26 o

zakonodajnih predlogih, ki jih je preučilo. Ugotovilo je, da sta upoštevala nekatere
njegove predloge (glej okvir 1.6).

Okvir 1.6
Sozakonodajalca sta v nekaterih primerih upoštevala mnenja Sodišča
v zvezi z zakonodajnimi predlogi Komisije:
o

v uredbi o skupnih določbah in uredbah za posamezne sklade (vključno z
uredbo o ESRR in Kohezijskem skladu) sta uskladila predlagano opredelitev
kazalnikov rezultatov 27,

o

načelo, v skladu s katerim se programi načrtujejo na podlagi rezultatov in ki
se že uporablja za geografske programe, sta razširila na vse
programe NDICI 28.

26

Mnenje št. 6/2018 o uredbi o skupnih določbah, Mnenje št. 7/2018 o zakonodajnem
svežnju SKP in Mnenje št. 10/2018 o uredbi o instrumentu NDICI.

27

Mnenje št. 6/2018 o uredbi o skupnih določbah, točka 60.

28

Mnenje št. 10/2018 o uredbi o instrumentu NDICI, točka 23.
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Zaključki in priporočila
1.33. Komisija po pristopu za boljše pravno urejanje lažje opredeli izkušnje,

pridobljene pri preteklem izvajanju politik in programov, ter jih uporabi za izboljšanje
prihodnje smotrnosti (glej odstavek 1.9).

1.34. Sodišče je ob upoštevanju omejitev, povezanih s ciklom večletnega

finančnega okvira, ugotovilo, da je Komisija pri večini zakonodajnih postopkov, ki jih je
preučilo Sodišče, upoštevala načelo „najprej ovrednotiti”. Vendar ni opravila ocene
učinka uredbe o skupnih določbah, ki vsebuje pomembne s smotrnostjo povezane
določbe za ESRR, Kohezijski sklad in šest drugih programov. Poleg tega v primeru
zakonodajnih predlogov za SKP do priprave ocene učinka v vrednotenjih niso bili dovolj
zajeti vsi tematski vidiki politike (glej odstavke 1.10–1.12).

Priporočilo 1.1
Komisija naj pri pripravi naslednjega večletnega finančnega okvira:
(a) zagotovi, da se bodo z ocenami učinka obravnavali ključni vsebinski (tj. ne le
postopkovni) vidiki zakonodaje, v kateri je zajetih več programov, kot je uredba o
skupnih določbah;
(b) svoja vrednotenja za vse programe porabe, vključno z vrednotenji, v katerih so
zajeti specifični tematski vidiki teh programov, načrtuje tako, da bodo rezultati
teh vrednotenj na voljo za uporabo pri pripravi relevantnih ocen učinka.
Časovni okvir: priprave na večletni finančni okvir za obdobje po letu 2027.

1.35. Ocene učinka in vrednotenja ter njihove podporne študije so objavljene,

vendar jih je težko najti in ni enotne točke dostopa do njih (glej odstavke 1.13–1.15).

38

Priporočilo 1.2
Komisija naj pripravi in izvede načrte za vzpostavitev uporabnikom prijazne enotne
točke dostopa do vseh ocen učinka, vrednotenj in z njimi povezanih študij. To bi bilo
mogoče doseči s povezovanjem njenih relevantnih registrov dokazov in portalov ter
skupnim prizadevanjem z drugimi institucijami za vzpostavitev skupnega registra
dokazov, imenovanega skupni zakonodajni portal.
Časovni okvir: do konca leta 2023.

1.36. V vrednotenjih, ki jih je preučilo Sodišče, so bile pridobljene izkušnje v

splošnem jasno opredeljene. Vendar Komisija v objavljenih načrtih upravljanja ni jasno
opredelila z njimi povezanih relevantnih nadaljnjih ukrepov (glej odstavke 1.16–1.18).

Priporočilo 1.3
Komisija naj v svojih letnih načrtih upravljanja ali drugih javno dostopnih dokumentih
z enakovrednim statusom jasno opredeli ustrezne nadaljnje ukrepe na podlagi
vrednotenj.
Časovni okvir: do konca leta 2022.

1.37. V ocenah učinka, ki jih je preučilo Sodišče, so bile predstavljene številne

možnosti za zasnovo zadevnih programov porabe. Vendar so bile podkrepljene le z
malo količinsko opredeljenimi informacijami, na podlagi katerih bi jih bilo lažje
primerjati (glej odstavek 1.19).

Priporočilo 1.4
Komisija naj pri predstavitvi možnosti v ocenah učinka navede več količinsko
opredeljenih informacij, zlasti v obliki analize stroškov in koristi ter analize stroškovne
učinkovitosti.
Časovni okvir: priprava ocen učinka za večletni finančni okvir za obdobje po
letu 2027.

1.38. Odbor za regulativni nadzor opravlja pomembno delo. Pregleduje vse ocene
učinka in izbor vrednotenj ter konkretno prispeva k izboljšanju njihove kakovosti (glej
odstavke 1.20–1.23).
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1.39. Iz zakonodajnih predlogov v zvezi z večletnim finančnim okvirom, ki jih je

preučilo Sodišče, izhaja, da je Komisija na splošno vsaj delno upoštevala relevantne
izkušnje, pridobljene z vrednotenji in revizijami. Vendar je nek osnovni pravni akt, v
katerem je urejen določen program, le prvi korak pri zagotavljanju boljše smotrnosti:
veliko je odvisno od ključnih zahtev in ureditev, ki jih je še vedno treba določiti v
izvedbenih in delegiranih aktih na nižji ravni ter programskih dokumentih (glej
odstavke 1.24–1.27).

1.40. Sprejetje zakonodaje za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 je

trajalo dlje kot za predhodno obdobje, zaradi česar je prišlo do zamude pri začetku
izvajanja programov porabe. Parlament in Svet sta v zakonodajne predloge Komisije, ki
jih je preučilo Sodišče, uvedla številne spremembe, od katerih so bile nekatere po
njegovem mnenju z vidika smotrnosti programa bistvene. Večino teh sprememb je bilo
mogoče povezati z izkušnjami, pridobljenimi z vrednotenji ali ocenami učinka. Tako
Parlament kot Svet sta se odločila, da ne bosta uporabila možnosti iz
Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje za pripravo lastnih ocen
učinka (glej odstavke 1.28–1.32).
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Priloga
Priloga 1.1 – Spremljanje izvajanja priporočil iz poglavja 3 letnega poročila za leto 2017
Analiza doseženega napredka, ki jo je opravilo Sodišče
Leto

Priporočilo Sodišča

2017

Priporočilo 1: Komisija naj za naslednje obdobje večletnega
finančnega okvira predlaga ukrepe za racionalizacijo in
poenostavitev strateških okvirov, ki urejajo izvrševanje
proračuna EU, s tem pa okrepi odgovornost za rezultate ter
poveča jasnost in preglednost za vse deležnike. To naj vključuje
delo z deležniki, da bi oblikovali skladen sveženj merljivih ciljev
na visoki ravni, ki bi bili primerni za usmerjanje prizadevanj za
doseganje rezultatov, določenih za ves proračun večletnega
finančnega okvira v celotnem obdobju izvajanja.

2017

Priporočilo 2: Komisija naj v poročanje o smotrnosti, vključno z
letnim poročilom o upravljanju in smotrnosti, vključi najnovejše
informacije o smotrnosti.

Izvedeno v
celoti

Se izvaja
večinoma

X

X

deloma

Ni izvedeno

Ni
relevantno

Nezadostni
dokazi
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Analiza doseženega napredka, ki jo je opravilo Sodišče
Leto

2017

Priporočilo Sodišča

Priporočilo 3: Komisija naj racionalizira kazalnike o smotrnosti
proračuna EU ter izboljša uskladitev splošnih ciljev na visoki
ravni in specifičnih ciljev programov in politik. Da bi to dosegla,
naj:

Izvedeno v
celoti

Se izvaja
večinoma

deloma

Ni izvedeno

Ni
relevantno

Nezadostni
dokazi

X

(a) vzpostavi neposredno povezavo med posebnimi cilji v pravni
podlagi vsakega programa porabe in splošnimi cilji.
Priporočilo 3: Komisija naj racionalizira kazalnike o smotrnosti
proračuna EU ter izboljša uskladitev splošnih ciljev na visoki
ravni in specifičnih ciljev programov in politik. Da bi to dosegla,
naj:
2017

(b) pregleda kazalnike smotrnosti, ki se za proračun EU
uporabljajo na vseh ravneh, ter zabeleži informacije, kot sta
nameravani uporabnik vsakega kazalnika in načrtovani namen
kazalnika. Če teh informacij ni mogoče ugotoviti, naj razmisli o
odpravi kazalnika.

X

Priporočilo 3: Komisija naj racionalizira kazalnike o smotrnosti
proračuna EU ter izboljša uskladitev splošnih ciljev na visoki
ravni in specifičnih ciljev programov in politik. Da bi to dosegla,
naj:
2017

X
(c) zagotovi, da so informacije, ki se uporabljajo za
vsakodnevno upravljanje programov in politik v generalnih
direktoratih, skladne z zbirnimi informacijami o smotrnosti, ki
so vključene v glavna poročila o smotrnosti.

X
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Analiza doseženega napredka, ki jo je opravilo Sodišče
Leto

2017

2017

Priporočilo Sodišča

Izvedeno v
celoti

Priporočilo 4: Komisija naj v glavnih poročilih o smotrnosti
zagotovi informacije o tem, kako uporablja informacije o
smotrnosti. Čim bolj sistematično in upoštevajoč čas, potreben
za pridobivanje takih informacij, naj prikaže, kako je informacije
o smotrnosti v zvezi s proračunom EU uporabila pri odločanju.
Priporočilo 5: Komisija naj uvede ali izboljša ukrepe in pobude,
da bi v svoji notranji kulturi spodbudila večjo osredotočenost
na smotrnost, pri tem pa naj gradi na že doseženem napredku.
Da bi to dosegla, naj:

Se izvaja
večinoma

X

X

(a) svojim vodstvenim delavcem zagotovi več znanja in smernic
o upravljanju smotrnosti ter uporabi informacij o smotrnosti pri
odločanju.

2017

Priporočilo 5: Komisija naj uvede ali izboljša ukrepe in pobude,
da bi v svoji notranji kulturi spodbudila večjo osredotočenost
na smotrnost, pri tem pa naj gradi na že doseženem napredku.
Da bi to dosegla, naj:
(b) izmenja dobre prakse pri uporabi informacij o smotrnosti
tako znotraj Komisije kot tudi s ključnimi deležniki, kot so
države članice.

X

deloma

Ni izvedeno

Ni
relevantno

Nezadostni
dokazi
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Analiza doseženega napredka, ki jo je opravilo Sodišče
Leto

Priporočilo Sodišča

Izvedeno v
celoti

Priporočilo 5: Komisija naj uvede ali izboljša ukrepe in pobude,
da bi v svoji notranji kulturi spodbudila večjo osredotočenost
na smotrnost, pri tem pa naj gradi na že doseženem napredku.
Da bi to dosegla, naj:
2017

(c) še izboljša svojo notranjo kulturo, da bi dosegla večjo
osredotočenost na smotrnost, pri čemer naj upošteva izzive, ki
so jih opredelili generalni direktorati, pa tudi možnosti za
napredek, ki so jih navedli anketiranci, ter priložnosti, ki jih
ponujajo revidirana finančna uredba, pobuda za proračun EU,
usmerjen v rezultate, poročanje o smotrnosti za projekte v teku
in drugi viri.

X

Se izvaja
večinoma

deloma

Ni izvedeno

Ni
relevantno

Nezadostni
dokazi

44

Poglavje 2
Konkurenčnost za rast in delovna mesta

45

Vsebina
Odstavek

Uvod

2.1.–2.8.

Kratek opis področja Konkurenčnost za rast in delovna mesta

2.1.–2.2.

Obseg in pristop

2.3.–2.5.

Namen in način delovanja programa Erasmus+

2.6.–2.8.

Ocena smotrnosti programa Erasmus+, pripravljena
na podlagi objavljenih informacijah o smotrnosti

2.9.–2.40.

Splošne pripombe

2.9.–2.17.

Priljubljen program, ki koristi zlasti posameznim udeležencem

2.12.–2.13.

Obseg in področje uporabe programa Erasmus+ prinašata dodano
vrednost

2.14.–2.15.

Zasnova programa je bila poenostavljena, vendar vidiki enakosti spolov
niso obravnavani

2.16.–2.17.

Mobilnost na področju izobraževanja in usposabljanja

2.18.–2.23.

Zanimanje za mobilnost se povečuje

2.21.

Mobilnost prinaša večplastno evropsko dodano vrednost

2.22.–2.23.

Sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja

2.24.–2.30.

Dejavnosti in njihov učinek se med regijami in zavodi razlikujejo

2.27.–2.28.

Nizke stopnje inovativnosti, dosežene v okviru strateških partnerstev

2.29.

Virtualne oblike omogočajo prihranke

2.30.

Zunanje delovanje na področju izobraževanja in
usposabljanja
Mehka diplomacija na podlagi globalnega dosega progama

2.31.–2.34.
2.34.

Mobilnost mladih

2.35.–2.40.

Pozitivni učinki na udeležence in izboljšana notranja skladnost

2.38.–2.39.

Majhen proračun in močna konkurenca za projekte

Zaključki

2.40.
2.41.–2.42.

46

Priloga
Priloga 2.1 – Cilji programa Erasmus+
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Uvod
Kratek opis področja Konkurenčnost za rast in delovna mesta

2.1. Programi, ki so financirani v okviru podrazdelka 1a večletnega finančnega

okvira Konkurenčnost za rast in delovna mesta, so raznoliki in namenjeni krepitvi
vključujoče družbe, spodbujanju rasti, podpiranju raziskav, razvoja in inovacij ter
ustvarjanju delovnih mest v EU. Glavna programa sta Obzorje 2020 za raziskave in
inovacije ter Erasmus+ za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport. Podrazdelek
zajema tudi vesoljske programe, kot sta Galileo in EGNOS, ter Instrument za
povezovanje Evrope (IPE). Vključuje tudi finančne instrumente, kot je Evropski sklad za
strateške naložbe (EFSI).

2.2. Skupni načrtovani odhodki v okviru tega podrazdelka večletnega finančnega
okvira za obdobje 2014–2020 znašajo 142 milijard EUR, od katerih je bilo do konca
leta 2020 izplačane 104,6 milijarde EUR (glej sliko 2.1).

Slika 2.1 – Konkurenčnost za rast in delovna mesta: plačila, izvršena v
obdobju 2014–2020 na podlagi obveznosti iz obdobja
(i) kot delež vseh razdelkov
večletnega finančnega okvira

(II) razčlenjena po posameznih
programih
(v milijardah EUR)

Konkurenčnost
104,6
13,6 %

Obzorje 2020
53,8 (51,5 %)
Erasmus+
13,9 (13,3 %)

766,9

milijarde
EUR

Evropski sklad za strateške naložbe
(EFSI)
7,6 (7,3 %)
Instrument za povezovanje Evrope
7,6 (7,3 %)
Galileo in Egnos
5,8 (5,6 %)
Drugi programi
15,7 (15,0 %)

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije
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Obseg in pristop

2.3. Sodišče je izmed 23 programov v okviru podrazdelka Konkurenčnost za rast in

delovna mesta izbralo enega: Erasmus+, ki pomeni 13,3 % vseh plačil, izvršenih do
konca leta 2020 za ta podrazdelek večletnega finančnega okvira. Njegov namen je bil
ugotoviti, koliko ustreznih informacij o smotrnosti je na voljo, in na podlagi teh
informacij oceniti, kako dobro so bili programi porabe EU izvedeni. Ta analiza je
nadaljevanje revizije programa Obzorje 2020 in sklada EFSI iz poročila o smotrnosti za
leto 2019, ki sta pomenila 57,4 % vseh plačil, izvršenih do konca leta 2019.

2.4. Sodišče je to poglavje pripravilo na podlagi informacij Komisije o smotrnosti, ki

so zajemale letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna za
leto 2020, izjav o programih za predlog proračuna za leto 2022 ter ključna vrednotenja
in druga poročila, prikazana na sliki 2.2. Preverilo je verodostojnost teh informacij in
njihovo skladnost s svojimi ugotovitvami, ni pa revidiralo njihove zanesljivosti. Opiralo
se je tudi na rezultate več svojih nedavnih revizij in pregledov, na katere se sklicuje v
besedilu. V Dodatku je podrobneje opisana metodologija, uporabljena za pripravo tega
poglavja.

Slika 2.2 – Časovni razpored glavnih vrednotenj in drugih poročil ter
zajeta obdobja
Večletni finančni
okvir
2014–2020

Večletni finančni
okvir
2007–2013
2008

2010

2012

Objava

2014

2016

2018

Večletni finančni
okvir
2021–2027
2020

2022

2024

2026

Zajeto obdobje
Ocena učinka
Vmesno vrednotenje, vključno z naknadnim
vrednotenjem predhodnih programov
Ocena učinka
Študija evropskega parlamenta:
Erasmus+: Towards a New
Programme Generation
Študija Erasmus+ Higher
Education Impact Study

Naknadno vrednotenje
programa Erasmus+

Vir: Evropsko računsko sodišče
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2.5. Zakonodajni akti, s katerimi so bili vzpostavljeni posamezni programi

porabe EU, vsebujejo več ciljev, ki so razvrščeni kot splošni (običajno širši in bolj
strateški) ali posebni (običajno ožji in bolj operativni). Erasmus+ ima 14 ciljev (enega
splošnega in 13 posebnih), od katerih to poglavje zajema splošni cilj in štiri posebne
(glej Prilogo 2.1).

Namen in način delovanja programa Erasmus+

2.6. Na sliki 2.3 sta prikazana ozadje programa Erasmus+ in konceptualni pregled

potreb, ki se v okviru programa obravnavajo, njegovih ciljev ter pričakovanih izložkov in
izidov.
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Slika 2.3 – Pregled programa Erasmus+
Potrebe
Izzivi
• Potreba po sodelovanju in
mobilnosti na področju
izobraževanja,
usposabljanja in mladih
• Okrevanje gospodarstva,
brezposelnost mladih
• Neskladja v znanju in
spretnostih
• Svetovna tekma za talente
• Digitalna pismenost
• Socialna izključenost
• Grožnje integriteti v športu

Cilji
Splošni cilj programa Erasmus+
je prispevati k izvajanju
strateških prioritet na
področju (1) izobraževanja in
usposabljanja, (2) mladih in
(3) športa, kot je določeno v
ključnih dokumentih EU.
Program ima 13 posebnih
ciljev (glej tudi Prilogo 2.1), od
katerih je Sodišče izbralo štiri:
• mobilnost na področju
izobraževanja in
usposabljanja,
• sodelovanje na področju
izobraževanja in
usposabljanja,
• zunanje delovanje na
področju izobraževanja in
usposabljanja,
• mobilnost mladih.
Vložki
Financiranje različnih ukrepov
s proračunom v višini
14,9 milijarde EUR za obdobje
2014–2020.
91 % sredstev je namenjenih
štirim izbranim posebnim
ciljem (v proračunu za
leto 2020).
Komisija zagotavlja tudi
sisteme in upravljavske
strukture ter podporo za
upravljanje znanja.

Kontekst in zunanji
dejavniki
Kontekst EU
• Več drugih politik in
programov EU, kot so
skladi ESI (strukturni
skladi), zlasti Evropski
socialni sklad
Kontekst držav članic
• Politika, zakonodaja in/ali
regulativni okvir držav
članic na področju
izobraževanja,
usposabljanja, mladih in
športa
Zunanji dejavniki
• Digitalizacija
• Globalizacija
• Makroekonomski trendi
• Razvoj trga dela

Procesi
Način upravljanja
• Posredno upravljanje
(približno ¾ proračuna)
• Neposredno upravljanje
• Neposredno upravljanje
v okviru Evropskega
investicijskega sklada
Akterji
• Evropska komisija
• Države članice:
nacionalne agencije
• Šole, univerze, mladinske
in športne organizacije
• Posamezni udeleženci
izobraževanja in
strokovni delavci
(študenti, učitelji,
zaposleni)
Dejavnosti
• Ključni ukrep 1: učna
mobilnost posameznikov
• Ključni ukrep 2:
sodelovanje za inovacije
• Ključni ukrep 3: podpora
za reformo politik
• Dejavnosti programa
Jean Monnet
• Športni projekti

Pričakovani izidi
Učinki
• Boljše izobraževanje in
boljše poklicne poti
• Boljša kakovost
poučevanja ter
mladinskih in športnih
dejavnosti kot tudi trajna
partnerstva
• Reforme in uporaba
orodij EU
Rezultati
Na ravni posameznikov:
• boljša znanja, spretnosti
in kompetence,
• osebna rast.
Na ravni organizacij:
• boljše priznavanje znanja
in spretnosti,
• nove metode
poučevanja, mladinskega
dela in športa.
Na ravni sistemov:
• boljše razumevanje
političnih izzivov in
politik EU.

Pričakovani izložki
Na ravni posameznikov:
• priložnosti za mobilnost
udeležencev
izobraževanja in
strokovnih delavcev
Na ravni organizacij:
• majhni in obsežni projekti
sodelovanja za izmenjavo
dobrih praks, inovacije in
nove učne načrte
Na ravni sistemov:
• vzajemno učenje,
• eksperimentalni ukrepi,
• podpora orodjem EU,
političnim agendam EU,
• financiranje organizacij
na ravni EU,
• kampanje ozaveščanja,
prireditve,
• dialog med mladimi in
oblikovalci politik.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi intervencijske logike, kot je predstavljena v dokumentu
SWD(2018) 40 final, in na podlagi Uredbe št. 1288/2013 in dokumenta COM(2020) 300 final (izjave o
operativnih stroških programov)
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2.7. Erasmus+ je program EU na področjih (1) izobraževanja in usposabljanja, (2)

mladine in (3) športa. Države članice imajo na teh področjih izključno pristojnost, kar
pomeni, da na primer same odločajo o svojem izobraževalnem sistemu ali socialni
politiki za mlade. Vendar lahko EU izvaja ukrepe za podporo, usklajevanje ali
dopolnjevanje ukrepov držav članic. Program Erasmus+ je bil vzpostavljen leta 2014 kot
naslednik programa Erasmus za mobilnost študentov, ki se je začel izvajati leta 1987, in
šestih drugih programov na omenjenih področjih, kot so Leonardo da Vinci, Comenius
in Mladi v akciji. V okviru programa Erasmus+ je bilo v sedmih letih (2014–2020) na
voljo približno 14,9 milijarde EUR.

2.8. Splošni cilj programa je oblikovan tako, da se navezuje na vrsto ciljev in strategij

na visoki ravni, h katerim naj bi prispeval Erasmus+. 13 posebnih ciljev zajema vsa tri
področja. Večina ukrepov na področjih izobraževanja in usposabljanja ter mladine
spada pod ključni ukrep 1: učna mobilnost posameznikov, ključni ukrep 2: sodelovanje
za inovacije in izmenjavo dobrih praks ali ključni ukrep 3: podpora za reformo politik.
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Ocena smotrnosti programa Erasmus+,
pripravljena na podlagi objavljenih
informacijah o smotrnosti
Splošne pripombe

2.9. Na sliki 2.4 je pregled vseh kazalnikov programa Erasmus+, vključenih v izjavo o

programu. Na sliki 2.5 so kazalniki v zvezi s splošnim ciljem. Specifični pregledi, ki jih je
Sodišče pripravilo za vsak izbrani posebni cilj, so predstavljeni na sliki 2.6, sliki 2.7,
sliki 2.8 in sliki 2.9. Sodišče je v poročilu o smotrnosti za leto 2019 1 razpravljalo o
nekaterih splošnih opozorilih, ki se uporabljajo pri razlagi teh kazalnikov. Ocena
Sodišča o tem, ali je nek kazalnik na dobri poti, je zlasti povezana z verjetnostjo, da bo
zanj dosežena ciljna vrednost. V tej oceni se ne upošteva, ali in kako tesno je nek
kazalnik povezan z ukrepi in cilji programa Erasmus+ ter ali je ciljna vrednost, določena
za ta kazalnik, dovolj ambiciozna. Zato je ta ocena samo prvi korak pri analizi
smotrnosti programa. Sodišče ni revidiralo zanesljivosti s tem povezanih podatkov
(vendar je o tem razpravljalo v poročilu o smotrnosti za leto 2019 2).

1

Poročilo o smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leto 2019, odstavek 1.24.

2

Poročilo o smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leto 2019, odstavki 1.13–1.23.
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Slika 2.4 – Pregled vseh kazalnikov programa Erasmus+ v izjavi o
programu
Rezultat

Izložek

Cilj (*) Skupaj
SC 1
15
PC 1
3
PC 2
2
PC 3
2
PC 4
3
PC 5
2
PC 6
1
PC 7
3
PC 8
1
PC 9
1
PC 10
1
PC 11
1
PC 12
1
PC 13
2
Skupaj 38

Vsi

Učinek

Vsi

11
2
1

5
1

3

2

1
1

1
1

1

1

1
21

1
12

1

6
1

1

2

7

Vsi

1
1
2

1

2

1

2
1
1

2
1
1

1
1
1
13

1
1
1
11

4

1

1

2

4

1

1

2

1

2
1

1

1

(*) Celoten seznam ciljev je v Prilogi 2.1.
LEGENDA
Ali je kazalnik na dobri poti, da bo njegova ciljna vrednost dosežena (ob upoštevanju vseh mejnikov in
dosedanjega napredka)?
Da

Ne

Nejasno: podatkov ni, so stari ali nejasni

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjav o programih za predlog proračuna za leto 2022

2.10. Splošni cilj programa Erasmus+ je prispevati k uresničevanju: „ciljev strategije

Evropa 2020, vključno s krovnim ciljem izobraževanja; ciljev strateškega okvira za
evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (v nadaljnjem besedilu:
ET 2020), vključno z ustreznimi merili uspešnosti; trajnostnega razvoja partnerskih
držav na področju visokošolskega izobraževanja; splošnega cilja prenovljenega okvira
za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018); cilja razvoja evropske
razsežnosti v športu, zlasti množičnem, v skladu z delovnim načrtom Unije na področju
športa; spodbujanja evropskih vrednot v skladu s členom 2 Pogodbe o Evropski uniji” 3.
Na sliki 2.5 so predstavljeni s tem povezanih kazalniki.

3

Člen 4 Uredbe (EU) št. 1288/2013.
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Slika 2.5 – Pregled kazalnikov, povezanih s splošnim ciljem

Povzetek vseh kazalnikov
Izložek

Na dobri poti?
Da

5

Rezultati

Učinek

1

Ne
Nejasno

1

6

1

11

SKUPAJ

SKUPAJ

1

6

1

1

2

8

4

15

Podrobnosti o izbranih posameznih kazalnikih
Napredek pri doseganju ciljne
vrednosti

Kazalnik
Osebje v visokošolskem
izobraževanju, ki prejema podporo
programa

100 % (2020)
Mejnik
71 % (2016)

Izložek
2013

2020

100 % (2020)

Osebje v poklicnem izobraževanju in
usposabljanju, ki prejema podporo
programa

Izložek

Osebje v šolskem izobraževanju, ki
prejema podporo programa

Izložek

Osebje v izobraževanju odraslih, ki
prejema podporo programa

Izložek

Osebje s področja mladine, ki
prejema podporo programa

Izložek

Mejnik
73 % (2016)
2013

2020

100 % (2020)
Mejnik
75 % (2016)
2013

2020

100 % (2020)
Mejnik
60 % (2016)
2013

2020

100 % (2020)
Mejnik
84 % (2019)
2013

2020

LEGENDA
Vrsta ciljne vrednosti
Kvantitativna

Kvalitativna

Ciljne vrednosti ni ali je nejasna

Ali je kazalnik na dobri poti, da bo njegova ciljna vrednost dosežena (ob upoštevanju vseh mejnikov in
dosedanjega napredka)?
Da

Ne

Nejasno: podatkov ni, so stari ali nejasni

Ali ocena napredka, ki jo je opravila Komisija, približno ustreza oceni Sodišča?
Da

Ne

Za podrobno pojasnitev tega pregleda in metodologije Sodišča glej Dodatek, točke 15–23.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjav o programih za predlog proračuna za leto 2022
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2.11. Splošni cilj vključuje sedem kazalnikov, določenih v uredbi o programu

Erasmus+, čeprav se z nekaterimi meri več stvari. Zato je skupno 15 različnih
kazalnikov. Primer tega je kazalnik, poudarjen na sliki 2.5, s katerim se meri število
osebja, ki prejema podporo programa, v petih različnih kategorijah. To je tipičen
kazalnik izložkov, čeprav ga Komisija v izjavi o programu uvršča med kazalnike
rezultatov. Po mnenju Sodišča je bila zastavljena ciljna vrednost dosežena.

Priljubljen program, ki koristi zlasti posameznim udeležencem

2.12. Deležniki in javnost cenijo program Erasmus+ kot koristen program, ki dosega

svoje cilje 4. Vendar je Komisija v svojem vmesnem vrednotenju ugotovila, da se s
pregledanimi projekti le obrobno obravnavajo nekateri ključni družbeni izzivi 5.
Posamezniki, ki sodelujejo v ukrepih Erasmus+, na splošno poročajo o pozitivnih
učinkih na svoje spretnosti in kompetence (udeleženci izobraževanja) ter na osebno in
poklicno rast (strokovni delavci). Program ima sicer konkreten učinek na organizacije,
saj omogoča oblikovanje močnejših in širših mednarodnih mrež, vendar pa je manj
dokazov o temeljnih spremembah institucionalnih ali pedagoških praks6.

2.13. Program Erasmus+ je privlačen, kar je razvidno iz prevelikega števila prijav.
To pa po drugi strani pomeni, da so zavrnjene tudi kakovostne prijave, ker ni dovolj
proračunskih sredstev7.

Obseg in področje uporabe programa Erasmus+ prinašata dodano
vrednost

2.14. Erasmus+ zajema 33 držav programa in države z vsega sveta, ki so upravičene

kot partnerske države. Združeno kraljestvo je v programu Erasmus+ kot država
programa sodelovalo do konca leta 2020 (glej okvir 2.1). Ta raven mednarodnega
sodelovanja prinaša jasno dodano vrednost, saj je na podobnih področjih ne dosega
4

Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation,
Evropski parlament, str. 73.

5

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), str. 11.

6

Prav tam, str. 14.

7

Prav tam, str. 16.
Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation,
Evropski parlament, str. 9.

56

noben drug program na nacionalni ravni. Poleg geografskega področja uporabe
programa k njegovi dodani vrednosti prispevajo tudi njegov obseg, postopki in
meddržavno sodelovanje 8. Dodana vrednost programa je razvidna tudi iz finančnih
prispevkov številnih držav nečlanic EU, na podlagi katerih lahko te okrepljeno
sodelujejo v programu (glej okvir 2.2). Revizijsko delo Sodišča 9 in mnenje deležnikov
dodatno poudarjata splošno pozitivno dodano vrednost 10.

Okvir 2.1
Erasmus+ in brexit
Združeno kraljestvo od 1. februarja 2020 ni več država članica EU. Vendar je bilo v
sporazumu o izstopu, sklenjenim med EU in Združenim kraljestvom 11, določeno
prehodno obdobje, ki se je končalo 31. decembra 2020. Združeno kraljestvo je
zato do takrat še naprej sodelovalo v programu Erasmus+ kot država programa,
nato pa je postalo nepridružena tretja država.
Združeno kraljestvo je imelo pomembno vlogo kot ciljna država za mobilnost v
okviru programa Erasmus+, pri čemer je bilo število tujih udeležencev, ki jih je
gostilo, višje od števila domačih udeležencev, ki so odšli v tujino. Na primer, glede
na podatke o študentih v visokošolskem izobraževanju, ki so sklenili učni dogovor v
okviru razpisa iz leta 2018, je bilo iz Združenega kraljestva v druge države
programa obdobij mobilnosti 18 099, v obratni smeri pa 29 797 12.

8

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), str. 11.

9

Posebno poročilo št. 22/2018: Mobilnost v okviru programa Erasmus+: milijoni izmenjav in
večplastna evropska dodana vrednost, toda merjenje smotrnosti poslovanja je treba še
izboljšati.

10

Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation,
Evropski parlament, str. 9.

11

Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije
in Evropske skupnosti za atomsko energijo.

12

Statistična priloga k letnemu poročilu o programu Erasmus+ za leto 2019, str. 38 in 39.
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2.15. Učinkovitost programa Erasmus+ se je izboljšala z njegovo poenostavitvijo13 v

primerjavi s predhodnimi programi 14, kar deležniki na splošno odobravajo. Vendar še
vedno menijo, da so mogoče izboljšave, na primer z zmanjšanjem števila orodij IT,
izboljšanjem razumljivosti vodnika za prijavitelje 15 in poenostavitvijo postopka
prijave 16.

Okvir 2.2
Pregled finančnih prispevkov držav nečlanic EU, ki ga je pripravilo
Sodišče
Sodišče je v Pregledu št. 3 iz leta 2021 17 preučilo finančne prispevke, ki jih države
nečlanice EU zagotavljajo EU in državam članicam. Preučilo je več vrst prispevkov,
zlasti tiste za programa Obzorje 2020 in Erasmus+.
Prispevki držav nečlanic EU za program Erasmus+ so po tistih za program
Obzorje 2020 drugi najvišji za kateri koli program in so leta 2020 znašali približno
227,9 milijona EUR. K programu Erasmus+ finančno prispeva deset držav
nečlanic EU:
o

države Evropskega gospodarskega prostora, ki niso članice EU (Islandija,
Lihtenštajn in Norveška), so leta 2020 k programu Erasmus+ prispevale
približno 75,5 milijona EUR, zaradi česar so v njem lahko sodelovale kot
države programa,

o

nadaljnjih sedem držav nečlanic EU je leta 2020 prispevalo
152,4 milijona EUR. Severna Makedonija, Turčija in Srbija imajo status države
programa. Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo* in Črna gora so
partnerske države in lahko sodelujejo v izbranih dejavnostih programa
Erasmus+.

13

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), str. 12.

14

Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation,
Evropski parlament, str. 10, 31 in 113.

15

Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation,
Evropski parlament, str. 75.

16

Prav tam, str. 79.

17

Pregled št. 3/2021.

58

Sodišče je v pregledu poudarilo ključne izzive, povezane z upravljanjem prispevkov
držav nečlanic EU, od katerih so mnogi relevantni tudi za program Erasmus+:
o

če se bodo obstoječe formule za izračun prispevkov še naprej uporabljale, bo
zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU morda prišlo do povečanja
prispevkov, ki jih zagotavljajo države nečlanice EU,

o

prispevki za Erasmus+ se izračunajo na podlagi formule, ki jo uporablja
Komisija. Vendar se za države kandidatke in potencialne države kandidatke
prispevki, ki izhajajo iz uporabe formule, prilagodijo za vsak primer posebej.

* To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN
1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

Zasnova programa je bila poenostavljena, vendar vidiki enakosti spolov
niso obravnavani

2.16. Zaradi združitve predhodnih programov v en sam program so bile okrepljene

sinergije med različnimi dejavnostmi na podlagi usklajenih ciljev, saj je bilo prekrivanje
večinoma preprečeno. Poleg tega je bila poenostavljena zasnova programa. Erasmus+
na splošno dopolnjuje druge programe EU na področjih, kot so kohezija, raziskave in
inovacije ter zdravje, čeprav je po podatkih iz vmesnega vrednotenja Komisije le malo
dokazov o jasnih sinergijah s temi programi 18.

2.17. Sodišče je v Posebnem poročilu št. 10/202119 analiziralo ukrepe Komisije

glede vključevanja vidika spola v proračunu EU in v zvezi s tem ocenilo tudi program
Erasmus+. Ugotovilo je, da Komisija enakosti spolov ni upoštevala pri vseh vidikih
programa Erasmus+, in kritiziralo raven analize glede na spol v oceni učinka 20. Komisija
je v študiji, ki je bila osredotočena na visokošolsko izobraževanje, opozorila na razlike
med spoloma, saj v programu Erasmus+ sodeluje več žensk kot moških, česar pa ni
mogoče pojasniti z razlikami v splošni zastopanosti spolov v visokošolskem

18

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), str. 12.

19

Posebno poročilo št. 10/2021 – Vključevanje vidika spola v proračunu EU: čas je, da se z
besed preide na dejanja.

20

Prav tam, odstavki 94–100.
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izobraževanju 21. Sodišče je ugotovilo tudi, da izjava o programu Erasmus+ ni vsebovala
finančne ocene prispevka programa k enakosti spolov 22.

Mobilnost na področju izobraževanja in usposabljanja

2.18. Na sliki 2.6 je pregled kazalnikov iz izjave o programu, povezanih s posebnim

ciljem 1: mobilnost na področju izobraževanja in usposabljanja.

21

Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, Evropska komisija, str. 42.

22

Posebno poročilo št. 10/2021, odstavek 69.

60

Slika 2.6 – Pregled kazalnikov, povezanih z mobilnostjo na področju
izobraževanja in usposabljanja

Povzetek vseh kazalnikov
Izložek

Na dobri poti?
Da

1

Ne

1

Nejasno

Rezultati
1

SKUPAJ
2

1

1

1

SKUPAJ

Učinek

1

2

1

3

Podrobnosti o izbranih posameznih kazalnikih

Napredek pri doseganju ciljne
vrednosti

Kazalnik

97 % (2020)

Visokošolski študenti in pripravniki, ki
sodelujejo v programu
Dijaki, študenti in pripravniki
poklicnega izobraževanja in
usposabljanja, ki sodelujejo v
programu

Mejnik
80 % (2019)

Izložek
2013

2020

100 % (2020)
Mejnik
81 % (2019)

Izložek
2013

2020

LEGENDA
Vrsta ciljne vrednosti
Kvantitativna

Kvalitativna

Ciljne vrednosti ni ali je nejasna

Ali je kazalnik na dobri poti, da bo njegova ciljna vrednost dosežena (ob upoštevanju vseh mejnikov in
dosedanjega napredka)?
Da

Ne

Nejasno: podatkov ni, so stari ali nejasni

Ali ocena napredka, ki jo je opravila Komisija, približno ustreza oceni Sodišča?
Da

Ne

Za podrobno pojasnitev tega pregleda in metodologije Sodišča glej Dodatek, točke 15–23.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjav o programih za predlog proračuna za leto 2022
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2.19. V okviru posebnega cilja 1 za spodbujanje mobilnosti na področju

izobraževanja in usposabljanja se financira mobilnost posameznih študentov,
pripravnikov in osebja. Zanj je bilo dodeljenih daleč največ finančnih sredstev: v
proračunu za leto 2020 je bilo predvidenega 1 630,7 milijona EUR, tj. 54,1 % skupnega
proračuna programa. Ta cilj je zajemal tudi jamstveno shemo Erasmus+ za posojila
študentom magistrskega študija, katere namen je bil spodbuditi finančne posrednike
(na primer banke ali agencije za študentska posojila), da študentom, ki želijo obiskovati
magistrski študij v tujini, zagotovijo posojila, za katera jamči EU.

2.20. Iz izjave o programu je razvidno, da ciljna vrednost programa Erasmus+ glede

števila udeležencev v visokem šolstvu ni bila dosežena, pri čemer je bilo odstopanje
majhno, dosežena pa je bila za udeležence v poklicnem izobraževanju in usposabljanju
(glej sliko 2.6). To je mogoče pojasniti s pandemijo COVID-19. Sodišče se ne strinja s
tem, da je Komisija v izjavi o programu ta kazalnik razvrstila kot kazalnik rezultatov, in
meni, da se z njim merijo izložki.

Zanimanje za mobilnost se povečuje

2.21. Čeprav je glavna ovira za udeležbo posameznikov v mobilnosti še vedno

financiranje, se je zanimanje za udeležbo od začetka programa Erasmus+ leta 2014
povečevalo za 10 % letno, večina udeležencev pa je bila iz visokega šolstva 23. Posledice
pandemije COVID-19 in z njo povezana prepoved potovanja so vplivale na fizično
mobilnost (glej okvir 2.3). Uporaba jamstvene sheme za posojila študentom
magistrskega študija je bila nižja od načrtovane 24. Cilj je bil do leta 2020 zagotoviti
posojila v višini 3 milijard EUR 200 000 študentom magistrskega študija, vendar je bilo
do konca leta 2017 posojilo odobreno samo 358 študentom magistrskega študija, zato
se je Komisija odločila, da zadevna sredstva prerazporedi 25.

23

Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation,
Evropski parlament, str. 23.

24

Posebno poročilo št. 22/2018;
COM(2018) 050 final, Evropska komisija, str. 4.

25

Posebno poročilo št. 22/2018, odstavek 118.
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Okvir 2.3
Posledice pandemije COVID-19
Izbruh COVID-19 je od marca 2020 v Evropi povzročal velike motnje in negativno
vplival na številne dejavnosti programa Erasmus+, zlasti na posamezne dejavnosti
mobilnosti, financirane v okviru posebnih ciljev 1 in 7, ki jih je Sodišče izbralo za to
poročilo. Zaradi omejitev potovanj številnih načrtovanih dejavnosti mobilnosti ni
bilo mogoče izvesti.
Pri začetni analizi števila posameznih dejavnosti mobilnosti, ki jo je izvedel
GD EAC, se je pokazalo, da jih je bilo leta 2020 v primerjavi s povprečjem obdobja
2016–2019 približno 500 000 manj, kar je približno 60-odstotno zmanjšanje.
Poleg tega zaradi ukrepov za omejitev gibanja pouka, usposabljanja in mladinskih
dejavnosti, vključno z dejavnostmi mreženja in druženja, ki pogosto pomenijo
dodano vrednost v smislu izkušenj, ni bilo več mogoče izvajati v učilnicah oziroma
na kraju samem.
Kar zadeva program Erasmus+, se je Evropska komisija na pandemijo COVID-19
odzvala na različne načine, npr. s podaljšanjem rokov, kar je organizacijam
omogočilo, da odložijo dejavnosti mobilnosti, ter s smernicami za udeležence in
upravičence. Poleg tega sta bila objavljena dva izredna razpisa za podpiranje
pripravljenosti na digitalno izobraževanje in ustvarjalnih spretnosti. Opravljene so
bile tudi ankete med udeleženci mobilnosti in visokošolskimi zavodi o vplivu
COVID-19 na njihove dejavnosti.

Mobilnost prinaša večplastno evropsko dodano vrednost

2.22. Obstajajo številni dokazi, da so udeleženci projektov mobilnosti zadovoljni s

programom in da lahko izboljšajo svoje spretnosti 26. Udeležba v mobilnosti se uradno
prizna vsem visokošolskim študentom in, kar je še pomembneje, učni izid se v celoti
akademsko prizna 80 % teh študentov. To je mogoče zaradi evropskega sistema
prenašanja in zbiranja kreditnih točk (ECTS) 27.

26

Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation,
Evropski parlament, str. 23.

27

Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, Evropska komisija, str. 11.
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2.23. Relevantnost programa je jasna, učinek na študente v visokošolskem

izobraževanju pa je pozitiven, zlasti na tiste iz držav z dolgotrajno brezposelnostjo
mladih v južni Evropi in iz partnerskih državah 28. Mobilnost ima močan in dolgoročen
učinek na poklicno prihodnost upravičencev, saj se z njo izboljšujejo znanja in
spretnosti ter zaposljivost, zlasti v sektorju poklicnega izobraževanja in usposabljanja 29,
večina teh študentov pa lahko najde zaposlitev. Mobilnost pomembno vpliva tudi na
univerze in njihove uslužbence. Sodišče je že v okviru svojega prejšnjega dela poudarilo
številne oblike dodane vrednosti, ki jih prinaša program (glej okvir 2.4).

Okvir 2.4
Programa Erasmus+ prinaša večjo dodano vrednost, kot je določena
v uredbi
Sodišče je v posebnem poročilu o mobilnosti v okviru programa Erasmus+ 30
opredelilo dodatne načine, na katere se z mobilnostjo zagotavlja evropska dodana
vrednost in ki presegajo tiste, predvidene v uredbi o programu Erasmus+, npr.:
o

mobilnost in učenje v tujini krepita zavest udeležencev o evropski identiteti,
česar države ne bi mogle doseči same,

o

sistem listin, podoben jamstvu za kakovostno izvedbo študija, ki povečuje
ugled in privlačnost zavodov,

o

mobilnost je pripomogla k vzpostavitvi omrežja sodelovanja in uskladitvi
univerzitetnih študijskih načrtov in učnih programov,

o

strateški pristop k mobilnosti, ki pomaga zagotoviti, da vodstvo verjame v
cilje projekta ter dolgoročno ohrani povezave in znanje,

o

učinek mobilnosti učiteljskega osebja, ki v svojih domačih zavodih
uporabljajo izkušnje, ki so jih pridobili, ko so sodelovali v dejavnostih
mobilnosti,

o

mobilnost spodbuja večjezičnost, ki je eden od posebnih ciljev programa.
Znanje jezikov prispeva k mobilnosti, zaposljivosti in osebnemu razvoju
evropskih državljanov,

28

Prav tam, str. 17.

29

Posebno poročilo št. 22/2018, odstavek 22.

30

Posebno poročilo št. 22/2018.
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o

Erasmus+ prispeva k čezmejni in mednarodni mobilnosti, ki je pomemben
del strategije izobraževanja v večini držav,

o

program Erasmus+ s spodbujanjem učne mobilnosti med državami programa
in partnerskimi državami prispeva k mehki diplomaciji in deluje kot del
sosedske in razvojne politike EU,

o

z vključitvijo poklicnega izobraževanja in usposabljanja se je program
Erasmus+ približal bolj različnim državljanom. Program dopolnjuje omejena
nacionalna sredstva za mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju
ter s svojim ugledom in slovesom prispeva k večji privlačnosti in ugledu
zavodov za poklicno izobraževanje in usposabljanje.

Sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja

2.24. Na sliki 2.7 je pregled kazalnikov iz izjave o programu, povezanih s posebnim
ciljem 2: sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja.
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Slika 2.7 – Pregled kazalnikov, povezanih s sodelovanjem na področju
izobraževanja in usposabljanja

Povzetek vseh kazalnikov
Izložek

Na dobri poti?
Da

Rezultat

Učinek

SKUPAJ

1

Ne
Nejasno

1

SKUPAJ

1

1

1

2

1

1

2

Podrobnosti o posameznih kazalnikih

Napredek pri doseganju ciljne
vrednosti

Kazalnik

1 % (2016)

Zadetki v zvezi z mrežo
Rezultat
Euroguidance

Mejnik
29 % (2017)
2012

2020

30 % (2015)

Udeleženci seminarjev/delavnic v
okviru mreže Euroguidance

Mejnik
10 % (2017)

Izložek
2013

2020

LEGENDA
Vrsta ciljne vrednosti
Kvantitativna

Kvalitativna

Ciljne vrednosti ni ali je nejasna

Ali je kazalnik na dobri poti, da bo njegova ciljna vrednost dosežena (ob upoštevanju vseh mejnikov in
dosedanjega napredka)?
Da

Ne

Nejasno: podatkov ni, so stari ali nejasni

Ali ocena napredka, ki jo je opravila Komisija, približno ustreza oceni Sodišča?
Da

Ne

Za podrobno pojasnitev tega pregleda in metodologije Sodišča glej Dodatek, točke 15–23.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjav o programih za predlog proračuna za leto 2022

2.25. Posebni cilj 2 na področju izobraževanja in usposabljanja je namenjen

sodelovanju med organizacijami upravičenkami za izboljšanje kakovosti, uspešen razvoj
inovativnih pristopov k izobraževanju in usposabljanju ter napredek pri
internacionalizaciji tega področja. Ta cilj je pomemben v proračunskem smislu, saj je
bilo zanj za leto 2020 dodeljenega 782,4 milijona EUR, tj. 26,0 % skupnega proračuna
programa. Skoraj vsi projekti, ki se financirajo v okviru tega cilja, se izvajajo v obliki
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partnerstev med organizacijami, kot so visokošolski zavodi in/ali podjetja, iz treh ali več
držav programa.

2.26. Ta posebni cilj ima dva kazalnika, povezana z mrežo in spletiščem

Euroguidance (glej sliko 2.7), v okviru katerih se podpirajo strokovnjaki na področju
izobraževanja in zaposlovanja. Ker ni podatkov od leta 2016 naprej, ni mogoče
ugotoviti, ali so ti kazalniki na dobri poti. Sodišče meni, da bi bilo koristno, če bi se za ta
posebni cilj določili kazalniki, s katerimi se doseganje cilja bolje meri.

Dejavnosti in njihov učinek se med regijami in zavodi razlikujejo

2.27. Glede na študijo Komisije imajo lahko ukrepi sodelovanja v različnih

evropskih regijah različen učinek 31. V študiji so bile poudarjene tudi značilnosti, kot je
močna konkurenca za ukrepe sodelovanja. Države in zavodi z več izkušnjami ali sredstvi
so v ugodnejšem položaju in imajo več možnosti, da postanejo upravičenci. Večjim
zavodom koristijo tudi že obstoječi stiki 32.

2.28. Projekti sodelovanja v okviru progama Erasmus+ prispevajo k razvoju in

krepitvi sodelovanja med organizacijami upravičenkami. V zvezi s projekti sodelovanja
v visokem šolstvu je približno devet od desetih zavodov poročalo, da je program
Erasmus+ zanje zelo pomemben ali bistven. Razlogi za internacionalizacijo se med
zavodi in regijami razlikujejo, uporaba programa pa je odvisna od strateških ciljev
udeležencev, npr. privabljanje osebja iz tujine ali vključevanje delodajalcev 33.

Nizke stopnje inovativnosti, dosežene v okviru strateških partnerstev

2.29. Namen ukrepov, ki se financirajo iz programa Erasmus+ za krepitev

sodelovanja, je razvoj inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni
ali evropski ravni 34. V okviru programu je med letoma 2014 in 2020 več kot 36 000 šol
sodelovalo v strateških partnerstvih 35. Vendar je bilo v vmesnem vrednotenju
ugotovljeno, da je stopnja inovativnosti, dosežena v okviru strateških partnerstev, v
31

Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, Evropska komisija, str. 7.

32

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), str. 135 in 164.

33

Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, Evropska komisija, str. 7.

34

Ključni ukrep 2: sodelovanje med organizacijami in institucijami, Evropska komisija.

35

Predlog splošnega proračuna Evropske unije, Evropska komisija, str. 604.
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primerjavi s predhodnimi ukrepi razmeroma nizka 36. Stopnja inovativnosti financiranih
projektov pogosto ni zadostna, da bi imela kakršen koli učinek zunaj organizacije
upravičenke 37.

Virtualne oblike omogočajo prihranke

2.30. Glede na raziskavo Evropskega parlamenta so lahko virtualne oblike eden od

uspešnih načinov za reševanje izzivov, povezanih z medkulturnim sodelovanjem ter
prečnimi ali mehkimi veščinami 38. Zaradi vse večjega števila prosto dostopnih učnih
virov, kot so „množični odprti spletni tečaji”, je internacionalizacija lažja 39. Poleg tega
je zaradi novih tehnologij na primer mogoče prihraniti potovalni čas, stroške in v skladu
s cilji zelenega dogovora tudi emisije 40.

Zunanje delovanje na področju izobraževanja in usposabljanja

2.31. Na sliki 2.8 je pregled kazalnikov iz izjave o programu, povezanih s posebnim
ciljem 4: zunanje delovanje na področju izobraževanja in usposabljanja.

36

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), str. 18.

37

Prav tam, str. 514.

38

Research for CULT Committee - Virtual formats versus physical mobility - Concomitant
expertise for INI report, Evropski parlament, str. 4.

39

Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, Evropska komisija, str. 180.

40

Research for CULT Committee - Virtual formats versus physical mobility - Concomitant
expertise for INI report, Evropski parlament, str. 1.
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Slika 2.8 – Pregled kazalnikov, povezanih z zunanjim delovanjem na
področju izobraževanja in usposabljanja

Povzetek vseh kazalnikov
Izložek

Na dobri poti?
Da

2

Ne

1

Nejasno

Rezultati

SKUPAJ
2

1

1

1

SKUPAJ

Učinek

1

3

3

Podrobnosti o izbranih posameznih kazalnikih

Napredek pri doseganju ciljne
vrednosti

Kazalnik

100 % (2020)

Visokošolski študenti in osebje, ki
pridejo iz partnerske države

Mejnik
77 % (2019)

Izložek
2013

2020

100 % (2020)

Visokošolski študenti in osebje, ki
odidejo v partnersko državo

Izložek
2013

Mejnik
100 % (2019)
2020

LEGENDA
Vrsta ciljne vrednosti
Kvantitativna

Kvalitativna

Ciljne vrednosti ni ali je nejasna

Ali je kazalnik na dobri poti, da bo njegova ciljna vrednost dosežena (ob upoštevanju vseh mejnikov in
dosedanjega napredka)?
Da

Ne

Nejasno: podatkov ni, so stari ali nejasni

Ali ocena napredka, ki jo je opravila Komisija, približno ustreza oceni Sodišča?
Da

Ne

Za podrobno pojasnitev tega pregleda in metodologije Sodišča glej Dodatek, točke 15–23.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjav o programih za predlog proračuna za leto 2022

2.32. Posebni cilj 4 je osredotočen na mednarodno razsežnost izobraževanja in

usposabljanja, pri čemer se „mednarodna” navezuje na dejavnosti, ki vključujejo
partnerske države. Projekti so na primer namenjeni krepitvi zmogljivosti
visokošolskega izobraževanja v teh državah, in sicer modernizaciji in internacionalizaciji
zavodov in sistemov, s posebnim poudarkom na partnerskih državah v sosedstvu EU.
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Podpira se tudi mobilnost študentov in osebja iz partnerskih držav in vanje. Kar zadeva
proračun, je to tretji največji posebni cilj, saj je bilo za leto 2020 zanj dodeljenega
233,8 milijona EUR, kar je 7,8 % proračuna programa Erasmus+.

2.33. Glede na kazalnika na sliki 2.8 je ta posebni cilj v smislu števila študentov in

osebja, ki prihajajo iz partnerskih držav in vanje, na dobri poti. Sodišče meni, da se s
tema kazalnikoma merijo izložki in ne rezultati, kot izhaja iz izjave o programu.

Mehka diplomacija na podlagi globalnega dosega progama

2.34. Program Erasmus+ z vključitvijo posebnega cilja, osredotočenega na

partnerske države, prispeva h globalnemu dosegu EU, zlasti z omogočanjem
vzajemnega priznavanja kvalifikacij med EU in partnerskimi državami 41. Sodišče je v
posebnem poročilu o mobilnosti v okviru programa Erasmus+ 42 opozorilo tudi na
mehko diplomacijo v okviru programa (glej okvir 2.4).

Mobilnost mladih

2.35. Na sliki 2.9 je pregled kazalnikov iz izjave o programu, povezanih s posebnim
ciljem 7: mobilnost mladih.

41

COM(2018) 050 final, Evropska komisija, str. 3.

42

Posebno poročilo št. 22/2018, odstavek 46.

70

Slika 2.9 – Pregled kazalnikov, povezanih z mobilnostjo mladih

Povzetek vseh kazalnikov
Izložek

Na dobri poti?
Da

1

Rezultat
1

Učinek

SKUPAJ
3

2

Ne
Nejasno

1
1

SKUPAJ

1
2

3

Podrobnosti o izbranih posameznih kazalnikih
Napredek pri doseganju ciljne
vrednosti

Kazalnik

100 % (2020)

Udeleženci, ki izjavljajo, da so Rezultat
povečali svoje ključne kompetence

Mejnik
40 % (2016)
2012

2020

100 % (2020)

Mladi, ki so vključeni v ukrepe
mobilnosti, podprte s programom

Mejnik
80 % (2019)

Izložek
2012

2020

LEGENDA
Vrsta ciljne vrednosti
Kvantitativna

Kvalitativna

Ciljne vrednosti ni ali je nejasna

Ali je kazalnik na dobri poti, da bo njegova ciljna vrednost dosežena (ob upoštevanju vseh mejnikov in
dosedanjega napredka)?
Da

Ne

Nejasno: podatkov ni, so stari ali nejasni

Ali ocena napredka, ki jo je opravila Komisija, približno ustreza oceni Sodišča?
Da

Ne

Za podrobno pojasnitev tega pregleda in metodologije Sodišča glej Dodatek, točke 15–23.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjav o programih za predlog proračuna za leto 2022

2.36. Posebni cilj 7 je osredotočen na mobilnost mladih in mladinskih delavcev.

Namen projektov, financiranih v okviru mobilnosti mladih, je organizacijam omogočiti
izvedbo mladinskih izmenjav, v okviru katerih skupine mladih odidejo v tujino do 21 dni
ter sodelujejo z mladimi iz ene ali več drugih držav. Bistvo teh izmenjav je neformalno
učenje, njihov cilj pa je okrepiti kompetence udeležencev ter spodbujati vrednote, kot
so vključenost, solidarnost in prijateljstvo. Ta cilj na področju mladih je primerljiv s
posebnim ciljem 1 na področju izobraževanja in usposabljanja. Vendar obstaja razlika v
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proračunskih sredstvih, saj je bilo posebnemu cilju 7 za leto 2020 dodeljenega le
91,8 milijona EUR ali 3 % skupnega proračuna programa.

2.37. Prvi kazalnik, ki je prikazan na sliki 2.9 in se nanaša na odstotek udeležencev,

ki izjavljajo, da so povečali svoje ključne kompetence, je na dobri poti. Sodišče meni, da
je to kazalnik rezultatov, Komisija pa ga je opredelila kot kazalnik učinka. Drugi izbrani
kazalnik se nanaša na število mladih, ki sodelujejo v podprtih dejavnostih mobilnosti, in
je prav tako na dobri poti. Sodišče meni, da se z njim merijo izložki, Komisija pa ga je
uvrstila med kazalnike rezultatov. Ta kazalnik je ocenilo tako, da je njegovo doseganje v
obdobju 2014–2020 preučilo kumulativno in se ni osredotočilo le na dosežke v
letu 2020, kakor je bilo to storjeno v izjavi o programu.

Pozitivni učinki na udeležence in izboljšana notranja skladnost

2.38. Komisija je v vmesnem vrednotenju navedla, da je podpora programa

Erasmus+ na področju mladih uspešna 43. Ugotovila je, da so izidi za udeležence
povečini pozitivni, npr. znaten učinek na znanje tujih jezikov, pozitivno izboljšanje
ključnih kompetenc ter zmeren učinek na vztrajanje v izobraževanju in usposabljanju.
Učinek na zaposljivost v sektorju mladih ni bil jasen 44, čeprav je v anketah 69 %
udeležencev navedlo, da se je njihova zaposljivost po mobilnosti izboljšala.

2.39. Dodana vrednost programa na področju mladih je visoka, zlasti ker je na tem

področju malo nacionalnih programov financiranja 45. Z vključitvijo področja mladih v
program Erasmus+ se je izboljšala notranja skladnost, kar pomeni, da mladinske
dejavnosti bolje dopolnjujejo drugi dve področji programa in so z njima bolj skladne.
Vendar so deležniki s tega področja po poročanju različnih nacionalnih agencij menili,
da se je zaradi te vključitve zmanjšala usklajenost programa s prakso na področju
mladinskega dela, in sicer v primerjavi s predhodnim programom za mlade 46.
Prepoznavnost se je povečala tudi z uporabo programa Erasmus kot blagovne
znamke 47.

43

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), str. 339.

44

Prav tam, str. 340.

45

Prav tam, str. 481.

46

Prav tam, str. 159.

47

Prav tam, str. 39.
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Majhen proračun in močna konkurenca za projekte

2.40. Finančna sredstva za področje mladih so precej manjša kot za področje

izobraževanja in usposabljanja, zlasti v primerjavi z visokošolskim izobraževanjem.
Konkurenca za projekte je razmeroma močna 48, poleg tega pa se zdi, da je program
ustreznejši za večje organizacije, dejavne na področju mladinskega dela, ki imajo
ponavadi znanje in vire za uspešne prijave 49.

48

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), str. 137.

49

Prav tam, str. 95.
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Zaključki
2.41. Za program Erasmus+ je na splošno značilna visoka dodana vrednost EU (glej

odstavek 2.14). Njegova poenostavitev v času uvedbe je bila cenjena, vendar so možne
nadaljnje izboljšave (glej odstavek 2.15). S programom Erasmus+ so bili v istem okviru
združeni njegovi predhodni programi, zaradi česar je struktura programa enostavnejša,
njegova skladnost pa večja (glej odstavek 2.16). Obravnavanje enakosti spolov bi bilo
mogoče izboljšati, in sicer tako pri načrtovanju kot pri poročanju (glej odstavek 2.17).
Program Erasmus+ je cenjen pri javnosti in deležnikih (glej odstavek 2.12). Program je
privlačen, kar je razvidno iz prevelikega števila prijav. To pa po drugi strani pomeni, da
vseh predlogov ni mogoče financirati (glej odstavek 2.13).

2.42. Program Erasmus+ ima 13 posebnih ciljev, Sodišče pa je preučilo štiri največje
po financiranju:
o

mobilnost na področju izobraževanja in usposabljanja, ki je obravnavana v okviru
posebnega cilja 1, prejema večino sredstev (glej odstavek 2.19), udeležba v njej pa
se je povečala (glej odstavek 2.21). Vendar je zaradi omejitev glede potovanj in
izobraževanja v učilnicah, uvedenih kot odziv na pandemijo COVID-19, v letu 2020
prišlo do znatnega zmanjšanja dejavnosti mobilnosti (glej okvir 2.3). Mobilnost,
podprta v okviru programa, ima več oblik dodane vrednosti, ki presegajo tiste iz
uredbe o programu Erasmus+ (glej odstavek 2.23 in okvir 2.4),

o

s posebnim ciljem 2 se podpirajo ukrepi sodelovanja na področju izobraževanja in
usposabljanja, organizacije upravičenke pa cilj štejejo za zelo pomembnega, zato
je konkurenca za financiranje močna (glej odstavka 2.27 in 2.28). Z ukrepi se
podpirajo inovativne prakse (glej odstavek 2.30), ki pa imajo le redko inovativen
učinek zunaj organizacij upravičenk (glej odstavek 2.29),

o

posebni cilj 4 je osredotočen na zunanje delovanje na področju izobraževanja in
usposabljanja. Program Erasmus+ prispeva k globalnemu dosegu EU in je eno od
gonil mehke diplomacije (glej odstavek 2.34),

o

mobilnost mladih je zajeta v posebnem cilju 7. Ukrepi na tem področju imajo
večinoma pozitivne učinke na udeležence (glej odstavek 2.38) in visoko dodano
vrednost (glej odstavek 2.39).
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Priloga
Priloga 2.1 – Cilji programa Erasmus+
Splošni cilj
Cilj

Polno ime

Kratko ime
(in okrajšava)

Splošni cilj
(SC) 1

program prispeva k uresničevanju
[1] ciljev strategije Evropa 2020,
vključno s krovnim ciljem
izobraževanja; [2] ciljev strateškega
okvira za evropsko sodelovanje v
izobraževanju in usposabljanju (v
nadaljnjem besedilu: ET 2020),
vključno z ustreznimi merili
uspešnosti; [3] trajnostnega razvoja
partnerskih držav na področju
visokošolskega izobraževanja; [4]
splošnega cilja prenovljenega okvira
za evropsko sodelovanje na
področju mladine (2010–2018); [5]
cilja razvoja evropske razsežnosti v
športu, zlasti množičnem, v skladu z
delovnim načrtom Unije na področju
športa; ter [6]
spodbujanja evropskih vrednot v
skladu s členom 2 Pogodbe o
Evropski uniji
(številčenje je dodalo Sodišče)

prispevati k
ciljem EU na
področju
izobraževanja in
usposabljanja,
mladine in
športa (SC 1)

Predstavljen
v vzorcu
Sodišča

da

75

Posebni cilji (PC)
Kratko ime
(in okrajšava)

Predstavljen
v vzorcu
Sodišča

Posebni
cilj 1

izboljšati raven ključnih kompetenc
in spretnosti, zlasti glede njihove
ustreznosti na trgu dela in njihovega
prispevka h kohezivni družbi, zlasti s
povečanimi priložnostmi za učno
mobilnost in z okrepljenim
sodelovanjem med svetom
izobraževanja in usposabljanja ter
svetom dela

mobilnost na
področju
izobraževanja in
usposabljanja
(PC 1)

da

Posebni
cilj 2

spodbujati izboljšanje kakovosti,
inovativno odličnost in
internacionalizacijo na ravni
izobraževalnih institucij in institucij
za usposabljanje, zlasti z boljšim
nadnacionalnim sodelovanjem med
ponudniki izobraževanja in
usposabljanja ter drugimi
zainteresiranimi stranmi

sodelovanje na
področju
izobraževanja in
usposabljanja
(PC 2)

da

Posebni
cilj 3

spodbujati nastanek evropskega
prostora vseživljenjskega učenja,
katerega namen je dopolnjevati
reforme politik na nacionalni ravni
ter podpirati posodobitev sistemov
izobraževanja in usposabljanja, zlasti
s povečanim sodelovanjem glede
politik, boljšo uporabo orodij Unije
za preglednost in priznavanje ter z
razširjanjem dobrih praks, ter
ozaveščati o tem evropskem
prostoru

reforme politike
izobraževanja in
usposabljanja
(PC 3)

ne

Cilj

Polno ime

Področje: izobraževanje in usposabljanje
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Posebni cilji (PC)
Cilj

Polno ime

Kratko ime
(in okrajšava)

Predstavljen
v vzorcu
Sodišča

Posebni
cilj 4

izboljšati mednarodno razsežnost
izobraževanja in usposabljanja, zlasti
s sodelovanjem med Unijo in
institucijami partnerskih držav na
področju poklicnega izobraževanja
in usposabljanja ter visokošolskega
izobraževanja, s povečanjem
privlačnosti evropskih visokošolskih
institucij in podpiranjem zunanjega
delovanja Unije, vključno z njenimi
razvojnimi cilji, in sicer s
spodbujanjem mobilnosti in
sodelovanja med Unijo in
visokošolskimi institucijami
partnerskih držav ter s ciljno
usmerjeno krepitvijo zmogljivosti v
partnerskih državah

zunanje
delovanje na
področju
izobraževanja in
usposabljanja
(PC 4)

da

Posebni
cilj 5

izboljšati poučevanje in učenje
jezikov ter spodbujati široko
jezikovno raznolikost in
medkulturno zavest Unije

poučevanje in
učenje jezikov
ter medkulturna
zavest (PC 5)

ne

Posebni
cilj 6

spodbujati odličnost pri dejavnostih
poučevanja in raziskovalnih
dejavnostih na področju evropskega
povezovanja s pomočjo dejavnosti
programa Jean Monnet po vsem
svetu

dejavnosti
programa Jean
Monnet (PC 6)

ne
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Posebni cilji (PC)
Cilj

Polno ime

Kratko ime
(in okrajšava)

Predstavljen
v vzorcu
Sodišča

Področje: mladi

Posebni
cilj 7

izboljšati raven ključnih kompetenc
in spretnosti mladih, tudi tistih z
manj priložnostmi, ter spodbujati
njihovo udeležbo v demokratičnem
življenju v Evropi in na trgu dela,
aktivno državljanstvo, medkulturni
dialog, socialno vključenost in
solidarnost, zlasti z zagotavljanjem
več priložnosti za učno mobilnost
mladih in tistih, ki so dejavni v
mladinskem delu ali mladinskih
organizacijah, ter mladinskih
voditeljev, kakor tudi z okrepljenimi
povezavami med področjem
mladine in trgom dela

mobilnost
mladih (PC 7)

da

Posebni
cilj 8

spodbujati večjo kakovost
mladinskega dela, zlasti z
okrepljenim sodelovanjem med
organizacijami na področju mladine
in/ali drugimi zainteresiranimi
stranmi

sodelovanje na
področju mladih
(PC 8)

ne

Posebni
cilj 9

dopolnjevati reforme politik na
lokalni, regionalni in nacionalni ravni
ter podpirati razvoj znanja in
mladinske politike, ki temelji na
dejstvih, ter priznavanje
neformalnega in priložnostnega
učenja, zlasti z okrepljenim
sodelovanjem na področju politik,
boljšo uporabo orodij Unije za
preglednost in priznavanje ter s
širjenjem dobrih praks

reforma
mladinske
politike (PC 9)

ne
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Posebni cilji (PC)
Cilj

Polno ime

Kratko ime
(in okrajšava)

Predstavljen
v vzorcu
Sodišča

Posebni
cilj 10

okrepiti mednarodno razsežnost
mladinskih dejavnosti ter vlogo
mladinskih delavcev in organizacij
kot podpornih struktur za mlade, ki
dopolnjujejo zunanje delovanje
Unije, zlasti s spodbujanjem
mobilnosti in sodelovanja med
Unijo, zainteresiranimi stranmi iz
partnerskih držav in mednarodnimi
organizacijami ter s ciljno usmerjeno
krepitvijo zmogljivosti v partnerskih
državah

zunanje
delovanje na
področju mladih
(PC 10)

ne

spopadati se s čezmejnimi dejavniki,
ki ogrožajo integriteto športa, kot so
uživanje prepovedanih poživil,
vnaprejšnji dogovori o rezultatih
tekmovanj in nasilje ter vse oblike
nestrpnosti in diskriminacije

integriteta
športa (PC 11)

ne

Posebni
cilj 12

spodbujati in podpirati dobro
upravljanje v športu in dvojne
poklicne poti športnikov

dobro
upravljanje v
športu in
dvojnih
poklicnih poti
(PC 12)

ne

Posebni
cilj 13

spodbujati prostovoljne dejavnosti v
športu ter socialno vključevanje,
enake možnosti in zavest o pomenu
telesne dejavnosti, ki izboljšuje
zdravje, z večjo udeležbo v športu in
enakopravnim dostopom do športa
za vse

vključevanje in
enakost s
športom (PC 13)

ne

Področje: šport

Posebni
cilj 11

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjav o programih za predlog proračuna za leto 2022
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Poglavje 3
Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija
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Vsebina
Odstavek

Uvod

3.1.–3.10.

Kratek opis področja Ekonomska, socialna in teritorialna
kohezija

3.1.–3.4.

Obseg in pristop

3.5.–3.7.

Namen in predvideni način delovanja ESS

3.8.–3.10.

Ocena smotrnosti ESS, pripravljena na podlagi
objavljenih informacij o smotrnosti

3.11.–3.68.

Splošne pripombe o okviru smotrnosti ESS

3.11.–3.24.

Okvir smotrnosti je dobro pripravljen

3.12.–3.15.
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3.17.–3.20.
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3.21.–3.24.
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3.25.–3.33.
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napredujejo

3.26.

Komisija je za programe ESS sprostila 85 % rezerve za smotrnost

3.27.–3.29.

Cilj predloga o ESS+ za obdobje 2021–2027 je nadaljnja poenostavitev
in sinergije

3.30.–3.33.

Zaposlovanje, mobilnost delovne sile in mladi, ki niso
zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo

3.34.–3.50.

Izvajanje je počasnejše od načrtovanega, pri čemer so med državami
članicami velike razlike

3.38.–3.41.

Stopnje zaposlenosti so se povečale, vendar zlasti zaradi pandemije
COVID-19 še vedno ne dosegajo ciljne vrednosti iz strategije
Evropa 2020

3.42.–3.46.

Stopnja NEET se je zmanjšala, vendar je udeležba v operacijah pobude
za zaposlovanje mladih višja med tistimi, ki so bližje trgu dela

3.47.–3.48.

Dodatnost in osredotočenost na mobilnost delovne sile sta nova izziva

3.49.–3.50.
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Priloga 3.1 – Cilji ESS (vključno s pobudo za zaposlovanje
mladih)
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Uvod
Kratek opis področja Ekonomska, socialna in teritorialna
kohezija

3.1. Cilj kohezijske politike EU je okrepiti ekonomsko in socialno kohezijo z

zmanjšanjem razlik v stopnji razvoja med regijami 1. Obstajajo štirje glavni programi
porabe, vsi v razdelku 1b večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020:
o

Z Evropskim skladom za regionalni razvoj (ESRR) se krepi ekonomska, socialna in
teritorialna kohezija v EU, in sicer z odpravljanjem neravnovesij med regijami na
podlagi naložb na ključnih prednostnih področjih 2.

o

S Kohezijskim skladom se zmanjšujejo ekonomski in socialni primanjkljaji ter
stabilizirajo gospodarstva držav članic, katerih bruto nacionalni dohodek na
prebivalca je manjši od 90 % povprečja EU3.

o

Z Evropskim socialnim skladom (ESS) se spodbujata zaposlovanje in socialna
vključenost, in sicer z vključevanjem prikrajšanih ljudi v družbo in zagotavljanjem
pravičnejših življenjskih priložnosti 4.

o

S Skladom za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD) se podpirajo ukrepi držav
članic za zagotavljanje hrane in osnovne materialne pomoči tistim, ki ju v skupnosti
najbolj potrebujejo 5.

3.2. Skupni načrtovani odhodki v okviru tega razdelka večletnega finančnega okvira
za obdobje 2014–2020 znašajo 371 milijard EUR, od katerih je bilo do konca leta 2020
izplačane 194,8 milijarde EUR (glej sliko 3.1).

1

Člen 174 Pogodbe EU.

2

Uredba (EU) št. 1301/2013.

3

Uredba (EU) št. 1300/2013.

4

Uredba (EU) št. 1304/2013.

5

Uredba (EU) št. 223/2014.
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Slika 3.1 – Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija Plačila, izvršena v
obdobju 2014–2020 na podlagi obveznosti iz tega obdobja
(i) kot delež vseh razdelkov
večletnega finančnega okvira

(II) razčlenjena po posameznih
programih

Kohezija
194,8
25,4 %

766,9

milijarde
EUR

(v milijardah EUR)

Evropski sklad za regionalni
razvoj (ESRR)
101,4 (52,1 %)
Evropski socialni sklad (ESS)
50,4 (25,9 %)
Kohezijski sklad
39,6 (20,3 %)
Drugi programi
3,4 (1,7 %)

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije

3.3. Kohezijsko politiko izvajajo organi upravljanja v državah članicah na podlagi
okoli 390 operativnih programov, Komisija pa jih spremlja in izdaja smernice.

3.4. Na cilje kohezijske politike močno vplivajo številni zunanji dejavniki. Zaradi

narave kohezijske politike pride med načrtovanjem programov, izborom operacij,
njihovo izvedbo ter nastalimi rezultati in celo izložki do časovnih zamikov (glej tudi
sliko 3.3).
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Obseg in pristop

3.5. Letos je Sodišče za analizo smotrnosti izbralo Evropski socialni sklad (ESS), ki

predstavlja 25,9 % vseh plačil v okviru kohezijske politike za obdobje 2014–2020,
izvršenih do konca leta 2020 6 (glej sliko 3.1). Njegov namen je bil ugotoviti, koliko
ustreznih informacij o smotrnosti je na voljo, in na podlagi teh informacij oceniti, kako
dobro so bili programi porabe EU izvedeni. ESRR in Kohezijski sklad je Sodišče
obravnavalo v poročilu o smotrnosti za leto 2019, sklada pa sta predstavljala 72,4 %
vseh plačil, izvršenih do konca leta 2019.

3.6. Sodišče je to poglavje pripravilo na podlagi informacij Komisije o smotrnosti, ki

so zajemale predvsem letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna
za leto 2020, izjave o programih za predlog proračuna za leto 2022 ter ključna
vrednotenja, ki jih je opravila Komisija, in 7. poročilo o koheziji. Na sliki 3.2 so
prikazana vrednotenja in druga poročila Komisije, ki jih je pregledalo Sodišče. Sodišče
je preverilo verodostojnost teh informacij in njihovo skladnost s svojimi ugotovitvami,
ni pa revidiralo njihove zanesljivosti. Opiralo se je tudi na rezultate svojih nedavnih
revizij ter druga poročila in študije. Metodologija Sodišča je podrobneje opisana v
Dodatku.

3.7. Komisija je v svoji izjavi o programu za večletni finančni okvir 2014–2020
poudarila pet posebnih ciljev (PC) za ESS (glej Prilogo 3.1). Sodišče svojo oceno
posebnih ciljev predstavlja v treh razdelkih:
o

trajnostno in kakovostno zaposlovanje ter mobilnost delovne sile (PC 1 in PC 5, ki
ustrezata tematskemu cilju (TC) 8),

o

socialno vključevanje, boj proti revščini in diskriminaciji (PC 2, ki ustreza TC 9),

o

izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in
vseživljenjsko učenje (PC 3, ki ustreza TC 10).

Smotrnost operacij, s katerimi so se obravnavale potrebe mladih, ki niso zaposleni, se
ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET), je zajeta v prvem razdelku. Zmanjšanje števila
NEET je tematski cilj pobude za zaposlovanje mladih. Operacije, s katerimi se
obravnavajo potrebe mladih, ki so zaposleni, se financirajo tako iz ESS kot iz pobude za
zaposlovanje mladih. EU je pobudo za zaposlovanje mladih uvedla leta 2013, da bi
zagotovila podporo mladim iz regij, v katerih je bila brezposelnost mladih višja od 25 %.
6

COM(2021) 301 final, letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU za
leto 2020.
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V oceno Sodišča ni bil zajet PC 4 – izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih
organov in zainteresiranih strani.

Slika 3.2 – Časovni razpored glavnih vrednotenj in drugih poročil ter
zajeta obdobja
Večletni finančni
okvir
za obdobje
2014–2020

Večletni finančni
okvir
za obdobje
2007–2013
2008

2010

2012

Zajeto obdobje

2014

2016

2018

Večletni finančni
okvir
za obdobje
2021–2027
2020

2022

2024

2026

Objava

Naknadno vrednotenje za obdobje
2007–2013 in posodobitev podatkov
Ocena učinka
za ESS+

Vrednotenje zaposlovanja
in mobilnosti delovne sile
(TC 8)

Vrednotenje
zaposlovanja mladih

Vrednotenje spodbujanja
socialne vključenosti (TC 9)

Vrednotenje izobraževanja
in usposabljanja (TC 10)
Tekoča vrednotenja
operativnih programov
Pregled smotrnosti
operativnih programov
Naknadno vrednotenje za
obdobje 2014–2020
Vir: Evropsko računsko sodišče
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Namen in predvideni način delovanja ESS

3.8. Na sliki 3.3 je pregled modela intervencijske logike ESS, v katerem je določeno,
kako se s petimi posebnimi cilji obravnavajo potrebe, ter so opisani pričakovani izložki
in izidi ukrepov ESS.

3.9. Odgovornost za upravljanje ESS si delijo Komisija in države članice. Naložbene
prioritete so opredeljene v uredbi o ESS, države članice pa jih izberejo v okviru
operativnih programov, o katerih se dogovorijo s Komisijo. Za izvajanje so odgovorne
nacionalne in regionalne uprave, ki izberejo operacije, ki se bodo financirale.
Dejavnosti, ki se podpirajo v okviru operativnih programov, v večini primerov poleg
financiranja EU prejmejo tudi nacionalna javna ali zasebna finančna sredstva.

3.10. Tako kot pri drugih programih, izvajanje in smotrnost ESS in pobude za

zaposlovanje mladih spremlja Komisija s sklopom kazalnikov in več specifičnimi
vrednotenji v celotnem obdobju večletnega finančnega okvira.
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Slika 3.3 – Pregled ESS
•
•

•

•

•

•

•

Potrebe
Krepitev ekonomske in
socialne kohezije
Izboljšanje zaposlitvenih
možnosti

Cilji
PC 1: Spodbujanje
trajnostnega in
kakovostnega
zaposlovanja ter
podpora mobilnosti
delovne sile
PC 2: Spodbujanje
socialnega vključevanja
ter boj proti revščini in
diskriminaciji vseh oblik
PC 3: Naložbe v
izobraževanje,
usposabljanje in
poklicno usposabljanje
za spretnosti in
vseživljenjsko učenje
PC 4: Izboljšanje
institucionalnih
zmogljivosti javnih
organov in
zainteresiranih skupin in
učinkovita javna uprava
PC 5: Spodbujanje
posebne podpore za
mlade NEET (15–24 let)

Vložki
•
•
•

Skupaj 94 milijard EUR
za obdobje 2014–2020
Od tega 57 milijard EUR
izplačanih do leta 2020
Stopnje sofinanciranja
se gibljejo med 50 % in
85 % (do 100 %
sofinanciranja za
naložbeno pobudo v
odziv na koronavirus
(CRII) in CRII+) skupnih
stroškov projekta

Kontekst in zunanji dejavniki
Kontekst EU
• Strategija Evropa 2020 –
smernice za zaposlovanje
• Cilji trajnostnega razvoja
• Uredba o skupnih
določbah, v kateri so
določena splošna pravila
• Uredba o ESS in pobudi za
zaposlovanje mladih
• Proces evropskega
semestra in priporočila za
posamezne države
Kontekst držav članic
• Gospodarski in politični
položaj
• Regionalne razlike
• Medregionalno
sodelovanje
• Prioritete, strategije in
upravne zmogljivosti
držav članic
Zunanji dejavniki
• Finančni in ekonomski
pogoji
• Globalizacija
• Pandemija COVID-19

Pričakovani izidi
Učinki
• Konvergenca:
izboljšanje pogojev za
rast in zaposlovanje
• Konkurenčnost:
krepitev konkurenčnosti
in privlačnosti regij ter
zaposlovanja
Rezultati
Za udeležence:
• zaposlitev,
• kvalifikacija,
• drugi pozitivni rezultati.
Za sisteme:
• modernizacija in
okrepitev institucij trga
dela,
• reforme v sistemih
izobraževanja in
usposabljanja,
• mehanizmi in
zmogljivost za
izboljšanje izvajanja
politik in programov.

Procesi
Način upravljanja
• Deljeno upravljanje
Akterji
• Komisija (GD EMPL)
• Organi upravljanja
• Organi za potrjevanje
• Revizijski organi
• Odbori za spremljanje
• Nosilci projektov
Dejavnosti
• Nepovratna sredstva
• Javno naročanje
• Razpisi za zbiranje
predlogov
• Finančni instrumenti

Pričakovani izložki
Za udeležence:
• udeležba ciljnih skupin v
dejavnostih, ki so
osredotočene na
zaposlovanje in
mobilnost delovne sile,
izobraževanje in
socialno vključenost.
Za sisteme:
• novi proizvodi,
• izboljšana zmogljivost.

Vir: Evropsko računsko sodišče, Evropska komisija: letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja
proračuna EU za leto 2020 in naknadno vrednotenje programov ESS za obdobje 2007–2013
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Ocena smotrnosti ESS, pripravljena na
podlagi objavljenih informacij o
smotrnosti
Splošne pripombe o okviru smotrnosti ESS

3.11. Evropski parlament7, Komisija8 in Evropski ekonomsko-socialni odbor9 so

poudarili dodano vrednost kohezijske politike pri mobilizaciji in usklajevanju
nacionalnih in regionalnih organizacij ter spodbujanju teh organizacij k uresničevanju
prioritet EU.

Okvir smotrnosti je dobro pripravljen

3.12. Okviri smotrnosti za operativne programe zajemajo mejnike in ciljne

vrednosti za vsako prednostno os teh operativnih programov ESS in pobude za
zaposlovanje mladih 10. Na podlagi pravil se zahteva spremljanje operativnih programov
ESS in pobude za zaposlovanje mladih z uporabo treh vrst kazalnikov 11: (a) finančni
kazalniki v zvezi z dodeljenimi odhodki; (b) kazalniki izložkov v zvezi s podprtimi
operacijami ter (c) kazalniki rezultatov, ki se nanašajo na posebni cilj v okviru zadevne
prioritete, kadar je to ustrezno in tesno povezano s podprtimi intervencijami politike.
Uporaba kazalnikov rezultatov ni obvezna12.

7

Gradniki kohezijske politike EU po letu 2020, Resolucija Evropskega parlamenta z dne
13. junija 2017 o gradnikih kohezijske politike EU po letu 2020, Evropski parlament, 2017.

8

COM(2018) 321 final, Sodoben proračun za Unijo, ki varuje, opolnomoča in ščiti – Večletni
finančni okvir za obdobje 2021–2027.

9

Učinkovitost financiranja s sredstvi ESS in FEAD v okviru prizadevanj civilne družbe za boj
proti revščini in socialni izključenosti v skladu s strategijo Evropa 2020, Evropski
ekonomsko-socialni odbor, 2017.

10

Guidance for Member States on performance framework, review and reserve, Evropska
komisija, 2018.

11

Uredba (EU) št. 1303/2013.

12

Člen 5(5) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014.
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3.13. Kazalniki so lahko skupni za vse programe ESS in pobude za zaposlovanje

mladih po vsej EU ali specifični za posamezni program. Za ESS obstaja 32 skupnih
kazalnikov (23 kazalnikov izložkov/devet kazalnikov rezultatov), za pobudo za
zaposlovanje mladih pa 12 skupnih kazalnikov (devet kazalnikov neposrednih
rezultatov/trije kazalniki dolgoročnejših rezultatov). Države članice za vsak operativni
program ESS in pobude za zaposlovanje mladih izberejo ustrezne skupne kazalnike in o
njih poročajo Komisiji ter opredelijo specifične kazalnike za posamezne programe.
Skupno je bilo 28 % kazalnikov rezultatov in 32 % kazalnikov izložkov, ki so jih države
članice uporabile za ESS, skupnih13.

3.14. Komisija vsako leto poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o dosežkih

skladov (glej odstavek 3.6). Letne izjave o programih, ki jih pripravi Komisija, vsebujejo
informacije o 13 od 44 skupnih kazalnikov ESS in pobude za zaposlovanje mladih.
Komisija o napredku v zvezi z vsemi skupnimi kazalniki, skupaj s finančnimi vidiki
programov, redno poroča tudi v svoji odprti podatkovni platformi 14, ki je javno
dostopna podatkovna zbirka.

3.15. Poleg tega države članice in Komisija izvajajo vrednotenja smotrnosti
operativnih programov ESS v različnih fazah življenjskega cikla programa:
o

Komisija pripravlja tako tekoča kot naknadna vrednotenja na ravni EU. Leta 2019
je izvedla tudi pregled smotrnosti na podlagi mejnikov, določenih za leto 2018, da
bi dodelila sredstva iz rezerve za smotrnost 15.

o

Države članice morajo Komisiji predložiti predhodna vrednotenja za vsak
operativni program ter vsaj eno oceno tega, kako sta sklada prispevala k
posamezni prioriteti.

13

The analysis of the outcome of the negotiations concerning the Partnership Agreements and
ESF Operational Programmes, for the programming period 2014-2020, Evropska komisija,
2016.

14

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf.

15

COM(2021) 300, predlog splošnega proračuna EU, proračunsko leto 2022, izjave o
operativnih stroških programov.

90

Komisija zbira stopnje uresničevanja za kazalnike s ciljnimi vrednostmi

3.16. Po navedbah Komisije so države članice določile ciljne vrednosti za skoraj vse

kazalnike za posamezne programe (za 98 % kazalnikov rezultatov in 95 % kazalnikov
izložkov) 16. Hkrati so morale države članice podatke o spremljanju za vseh 32 skupnih
kazalnikov izložkov in rezultatov ESS sporočati enotno za vse prednostne naložbe vseh
operativnih programov (razčlenjene po kategorijah regij). Za te skupne kazalnike so
lahko tudi natančno določile ciljne vrednosti. Če so bile ciljne vrednosti določene, je
Komisija zbrala in objavila zbirne stopnje uresničevanja, da bi ocenila napredek pri
izvajanju programov na ravni držav članic in tudi EU 17. Pri tem je tudi združila podatke
o spremljanju, ki so jih sporočile države članice za skupne kazalnike izložkov in
rezultatov, vključno s tistimi, za katere ciljne vrednosti niso bile določene.

Okvir smotrnosti je premalo osredotočen na rezultate

3.17. Sodišče je že poročalo18, da je za obdobje 2014–2020 za operativne

programe veljala trdnejša intervencijska logika, vendar je hkrati obstajalo preveliko
število kazalnikov, države članice pa so imele težave pri opredeljevanju kazalnikov
rezultatov. Sodišče je poročalo tudi 19, da je bil okvir smotrnosti za obdobje 2014–2020
na splošno v glavnem usmerjen na izložke in da ni bilo znatnega premika k merjenju
rezultatov. To je bila večkratna ugotovitev Komisije pri vrednotenjih na področju
kohezijske politike 20.

3.18. Sodišče je poročalo21, da so bili kazalniki, ki jih je Komisija uporabila za

pregled smotrnosti operativnih programov za leto 2019, skoraj v celoti povezani z

16

Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019 submitted 2020, Evropska
komisija, 2021.

17

Prav tam.

18

Pregled št. 5/2018: Poenostavitev izvajanja kohezijske politike po letu 2020, odstavek 41.

19

Posebno poročilo št. 15/2017 – Predhodne pogojenosti in rezerva za smotrnost poslovanja
na področju kohezije: inovativna instrumenta, ki pa še nista uspešna, odstavki 71 do 76, in
Posebno poročilo št. 21/2018 – Izbor in spremljanje projektov Evropskega sklada za
regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada v obdobju 2014–2020 sta še vedno
usmerjena predvsem v izložke, odstavek 71.

20

SWD(2018) 289 final, Ocena učinka, priložena predlogu uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem socialnem skladu plus, Priloga 3.

21

Posebno poročilo št. 15/2017, odstavek 74.
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izložki (64 %) ali finančnimi vidiki (35 %), z doseženimi rezultati pa zelo redko (1 %).
Zato je bil obseg rezerve za smotrnost, ki je bila sproščena v letu 2019 (ali
prerazporejena na druge programe in prioritete), bolj pokazatelj tega, da so države
članice zmožne porabiti sredstva EU in ustvariti izložke, in ne tega, da so dosegle
rezultate.

3.19. Podobno je Sodišče poročalo22, da je bila sprostitev rezerve za smotrnost za
kohezijske programe za obdobje 2014–2020 odvisna predvsem od napredka držav
članic pri izvajanju, ki se kaže v doseganju izložkov, in pri njihovi porabi sredstev
(približno tretjina vseh kazalnikov so bili finančni kazalniki). Poleg tega bi bilo mogoče
brez znatnega zmanjšanja mejnikov pri približno 30 % kazalnikov sprostiti veliko manj
sredstev iz rezerve za smotrnost (le 56 %) 23.

3.20. Po podatkih OECD24 je sistem EU za pripravo proračuna, ki temelji na

doseganju smotrnosti in rezultatov, zelo uspešen, vendar se zdi, da spremljanje
smotrnosti poslovanja nima občutnega neposrednega učinka na to, kako se sredstva iz
leta v leto porabljajo. Pristojnost Komisije, da v primeru znatnih slabosti v kakovosti in
zanesljivosti sistemov spremljanja začasno ustavi plačila državam članicam, OECD vidi
kot zadnjo možnost in ne rutinsko orodje za nadzor upravljanja in prilagajanje
programov.

22

Posebno poročilo št. 24/2021 – Financiranje na podlagi smotrnosti na področju kohezijske
politike: plemenite ambicije, za katere so v obdobju 2014–2020 še vedno obstajale ovire,
odstavek 122.

23

Prav tam, odstavek 120.

24

OECD, 2017, Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in
the context of EU budget focused on results by Ronnie Downes, Delphine Moretti and
Scherie Nicol, OECD Journal on Budgeting, zvezek 2017/1.
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V vrednotenjih je zajeta večina področij ESS, vendar so za oceno učinka
politik potrebna dodatna metodološka prizadevanja

3.21. Namen naknadnega vrednotenja za obdobje 2007–201325, ki ga je izvedla

Komisija, je bil oceniti splošni učinek ESS. Vendar Komisija ni prišla do zaključkov o
doseganju ciljev ali ciljnih vrednosti, saj na podlagi razpoložljivih informacij ni bilo
mogoče združiti rezultatov po vsej EU. Tudi Sodišče je poročalo 26 o več težavah zaradi
omejitev v zvezi s podatki, ki so bili posledica slabe zasnove programov, neustrezne
opredelitve kazalnikov, pomanjkanja podatkov, pomanjkanja ciljnih vrednosti itd.
Analiza učinkovitosti v okviru vrednotenja je bila omejena na primerjavo stroškov na
udeleženca pri različnih vrstah intervencij ESS po vseh državah članicah. Odbor za
regulativni nadzor je zaključil 27, da je vrednotenje vsebovalo resne omejitve v zvezi s
podatki, v njem ni bilo zadostne analize nasprotnih dejstev, bilo pa je tudi omejeno
glede obsega. V vrednotenju ni bilo trdnih prepričljivih dokazov o smotrnosti,
vrednotenje samo pa ni bilo dovolj trdna podlaga za oblikovanje prihodnjih programov.

3.22. Komisija je leta 2019 opravila tematska vrednotenja, ki naj bi se uporabila za

pogajanja o programih v obdobju 2021–2027. Od držav članic se je pričakovalo, da
bodo v obdobju 2014–2020 izvedle vsaj eno vrednotenje učinka za vsako prednostno
os svojih operativnih programov, Komisija pa naj bi spremljala vse načrte vrednotenja.
Generalna direktorata Komisije REGIO in EMPL sta vzpostavila skupno službo za pomoč
pri vrednotenju. Države članice so načrtovale 420 vrednotenj ESS in pobude za
zaposlovanje mladih in dodatnih 1 519 vrednotenj programov, ki se financirajo iz več
skladov in vključujejo element ESS in pobude za zaposlovanje mladih. Do
februarja 2021 so zaključile 745 vrednotenj programov za obdobje 2014–2020 28.
Večina načrtovanih vrednotenj bo končana šele po koncu obdobja izvajanja 29,
predvsem zato, ker se programska obdobja prekrivajo in ker lahko za to, da se
pokažejo rezultati – in celo izložki –, traja več let. Te vrednotenja tako ne bodo
25

SWD(2016) 452 final, Evropska komisija, Ex-post evaluation of the 2007-2013 ESF
programmes.

26

Posebno poročilo št. 16/2018 – Naknadni pregled zakonodaje EU: sistem je dobro
uveljavljen, vendar ni popoln, odstavki 51 do 56.

27

Odbor za regulativni nadzor, mnenje, GD za zaposlovanje – Ex-post evaluation of the ESF
2007-13, 2016.

28

COM(2021) 301 final, letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU za
leto 2020.

29

COM(2019) 627 final, Strateško poročilo iz leta 2019 o izvajanju evropskih strukturnih in
investicijskih skladov.
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pravočasno na voljo za uporabo pri pripravi programov za obdobje 2021–2027, vendar
bodo lahko uporabna za vmesni pregled leta 2025.

3.23. 23 % od 124 vrednotenj v zvezi z ESS/pobudo za zaposlovanje mladih/več

skladi, objavljenih leta 2018 30, je bilo namenjenih oceni izidov in rezultatov intervencij.
Evropski parlament je v študiji iz leta 2020 31 ugotovil, da so se bolj izpopolnjene
metode, kot so analiza nasprotnih dejstev, pristopi, ki temeljijo na teorijah, ter analiza
stroškov in koristi, le redko uporabljali. V študiji je bilo ugotovljeno, da je bila splošna
kakovost vrednotenj, kljub napredku, zmerna in da je bilo ugotovitve vrednotenj zaradi
strogih zahtev (npr. glede časovnega okvira ali vključenosti), pomanjkanja zmogljivosti
v državah članicah in šibke „kulture vrednotenja” težko vključiti v cikel oblikovanja
politik.

3.24. Sodišče je v preteklosti32 ugotovilo tudi, da niti države članice niti Komisija v

svojih vrednotenjih niso obvezane preučiti ekonomičnosti programov, tj. načelo 33, v
skladu s katerim morajo biti sredstva EU dana na voljo pravočasno, v primerni količini
in kakovosti ter po najboljši ceni.

Splošne pripombe o smotrnosti ESS

3.25. Na sliki 3.4 je pregled, ki ga je pripravilo Sodišče, o 13 skupnih kazalnikih ESS,
o katerih je poročala Komisija v izjavi o programu za predlog proračuna za leto 2022.
Specifični pregledi kazalnikov, ki jih je pripravilo Sodišče, so prikazani na slikah 3.5 do
3.7. Sodišče je v poročilu o smotrnosti za leto 2019 34 razpravljalo o nekaterih splošnih
opozorilih, ki se uporabljajo pri razlagi teh kazalnikov. Ocena Sodišča o tem, ali je nek
kazalnik na dobri poti, je zlasti povezana z verjetnostjo, da bo zanj dosežena ciljna

30

Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2018 submitted 2020, Evropska
komisija, 2020.

31

The Role of Evaluation in Cohesion Policy, generalni direktorat za notranjo politiko, tematski
sektor B – strukturna in kohezijska politika, Evropski parlament, 2020.

32

Mnenje št. 1/2017 o predlogu za spremembo finančne uredbe (UL C 91, 23.3.2017),
odstavek 88(c), in Mnenje št. 6/2018 o predlogu Komisije z dne 29. maja 2018 o uredbi o
skupnih določbah, COM(2018) 375 final, odstavek 67.

33

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o
finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije.

34

Odstavek 1.24 Poročila Evropskega računskega sodišča iz leta 2020 o smotrnosti izvrševanja
proračuna EU – stanje ob koncu leta 2019.
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vrednost. V tej oceni se neposredno ne upošteva, ali in kako tesno je nek kazalnik
povezan z ukrepi in cilji ESS ter ali je ciljna vrednost, določena za ta kazalnik, dovolj
ambiciozna. Zato je ta ocena samo prvi korak pri analizi smotrnosti programa. Sodišče
ni revidiralo zanesljivosti s kazalniki povezanih podatkov (vendar je o tem razpravljalo v
poročilu o smotrnosti za leto 2019 35).

Kazalniki kažejo, da države članice pri doseganju ciljnih vrednosti dobro
napredujejo

3.26. V kazalnikih so uporabljeni podatki, ki so jih države članice sporočile konec

leta 2019. Sodišče meni, da je 12 od 13 kazalnikov na dobri poti, da bodo zanje
dosežene ciljne vrednosti (glej Dodatek o metodologiji). Vendar je Komisija v izjavi o
programu za predlog proračuna za leto 2021 zmanjšala ciljne vrednosti sedmih
kazalnikov za 12,1 % do 52,1 % v primerjavi s prejšnjo izjavo o programu. Pet od teh
kazalnikov je zdaj samo zaradi tega zmanjšanja na dobri poti, da bodo njihove ciljne
vrednosti dosežene. Eden od kazalnikov kljub zmanjšanju še vedno ni na dobri poti.
Gledano skupaj, sedem od 13 kazalnikov ne bi bilo na dobri poti, če se ciljne vrednosti
ne bi bile spremenile. Po navedbah Komisije je bil pregled nujen zaradi metodoloških
sprememb glede na prejšnje obdobje.

Slika 3.4 – Pregled vseh kazalnikov ESS v izjavi o programu
Izložek

Cilj (*)
Skupaj
PC 1
2
PC 2
3
PC 3
2
PC 4
1
PC 5
5
Skupaj 13

Vsi
1
2
1
1
2
7

Rezultat

Učinek

Vsi
1
2
1
1
2
7

Vsi

1
1
1

1
1
1

3
6

2
5

1
1

(*) Celoten seznam ciljev je v Prilogi 3.1.
LEGENDA:
Ali je kazalnik na dobri poti, da bo njegova ciljna vrednost dosežena (ob upoštevanju vseh mejnikov in
dosedanjega napredka)?
Da

Ne

Nejasno: podatkov ni, so stari ali nejasni

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjave o programu za predlog proračuna za leto 2022

35

Prav tam, odstavki 1.13–1.23.

95

Komisija je za programe ESS sprostila 85 % rezerve za smotrnost

3.27. Komisija je poročala, da se je stopnja izbire projektov do konca leta 2020

povečala na 99 % 36. Kljub temu stopnja plačil in število udeležencev za ESS v obdobju
2014–2020 še vedno zaostajata v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega
programskega obdobja. Po podatkih Komisije 37 je bila stopnja črpanja (izvedena
vmesna plačila v primerjavi z dodeljenimi sredstvi za obdobje 2014–2020) 43 %, kar je
13 odstotnih točk manj kot v obdobju 2007–2013. Eden glavnih razlogov je bila nižja
raven odhodkov, ki so jih prijavili končni upravičenci. GD EMPL je leta 2020 poročal 38,
da je bila smotrnost pri 86 % operativnih programov, ki jih je pregledal, na splošno
dobra ali sprejemljiva, pri 25 % operativnih programov pa je bila slaba ali slabša, tako
glede števila izbranih operacij kot glede obsega prijavljenih upravičenih odhodkov.

3.28. Komisija je leta 2020 poročala39, da so bili pri treh četrtinah prioritet

programa ESS doseženi mejniki. Na tej podlagi je sprostila 85 % rezerve za smotrnost,
povezane z ESS, v višini 5 milijard EUR za obdobje 2014–2020.

3.29. Vendar Sodišče meni, da glede na zmanjšanja mejnikov in ciljnih vrednosti v

letih pred pregledom smotrnosti (glej odstavka 3.19 in 3.26) ter slabosti pri kazalnikih
rezultatov (glej odstavek 3.18) to ni prepričljiv dokaz za zadovoljivo smotrnost
programa.

Cilj predloga o ESS+ za obdobje 2021–2027 je nadaljnja poenostavitev in
sinergije

3.30. Makroekonomski učinki trenutnih naložb v okviru ESS za obdobje 2014–2020,

ocenjeni z uporabo modela Rhomolo 40 Skupnega raziskovalnega središča, kažejo na
trajen pozitiven učinek na skupni BDP EU-28 v višini 0,1 % (približno 13 milijard EUR)
leta 2024 in 0,15 % (približno 25 milijard EUR) do leta 2030.

36

COM(2021) 300.

37

Prav tam.

38

GD EMPL, letno poročilo o dejavnostih za leto 2020, Evropska komisija, 2021.

39

Izračun temelji na Posebnem poročilu št. 24/2021 – Financiranje na podlagi smotrnosti na
področju kohezijske politike: plemenite ambicije, za katere so v obdobju 2014–2020 še
vedno obstajale ovire, slika 6 iz predhodnih opažanj.

40

SWD(2018) 289 final.
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3.31. V naknadnem vrednotenju ESS in štirih tematskih vrednotenjih v obdobju

2014–2020 se je pokazala potreba po poenostavitvi področja financiranja in izvajanja
sklada 41. V obdobju 2014–2020 so se cilji ESS in pobude za zaposlovanje mladih (glej
sliko 3.3) delno obravnavali tudi z drugimi skladi (predvsem skladom FEAD, Programom
EU za zaposlovanje in socialne inovacije ter programom EU za zdravje). Zaradi razlike v
pravilih, ki veljajo za uporabo teh sredstev, je nastalo tveganje prekrivanja in omejenih
sinergij. Za odpravo teh tveganj je Komisija za obdobje 2021–2027 predlagala združitev
vseh ustreznih skladov v en sam program ESS+, s čimer bi se poenostavil pristop
financiranja in okrepile sinergije 42.

3.32. Potreba po integriranem pristopu k financiranju je bila utemeljena v

akademskem pregledu 43, opravljenem leta 2019, v katerem je bilo ugotovljeno, da se
rezultati med državami in regijami EU razlikujejo. V neki drugi študiji 44 je bila
poudarjena potreba po nadaljnjem izboljšanju analize dejavnikov, od katerih je odvisen
uspeh ali neuspeh politike, ter po jasni opredelitvi njenega neto učinka na podlagi
primerjave dejanskih rezultatov s tem, kakšno bi bilo stanje upravičencev, če ne bi
prejeli podpore.

3.33. Tudi v študiji45 v zvezi s pregledom stanja glede priporočil za posamezne

države, ki je del procesa evropskega semestra, je bila poudarjena možnost za boljšo
uskladitev z izvedbo programov v državah članicah. Na primer, priporočila za
posamezne države so pogosto oblikovana široko, brez določenih ciljnih vrednosti in
mejnikov za izvedbo, prispevek operativnih programov pa se ne spremlja sistematično.
Kljub temu je bilo v študiji navedeno tudi to, da so bile predhodne pogojenosti in
krepitev upravnih zmogljivosti, ki se financirajo iz skladov ESI, koristne za spodbujanje
strukturnih reform.

41

Glej tudi SWD(2018) 289 final in COM(2021) 300.

42

SWD(2018) 289 final.

43

Darvas, Z. in drugi, 2019, How to improve European Union cohesion policy for the next
decade, Bruegel, Policy Contribution, št. izdaje 8, maj 2019.

44

Crescenzi, R., Giua M., 2017, Different approaches to the analysis of EU Cohesion Policy,
Leveraging complementarities for evidence-based policy learning, EU cohesion policy,
urednik Bachtler, J. in drugi, Routledge, Oxon.

45

Ciffolilli, A. in drugi, 2018, Support of ESI Funds to the implementation of the Country
Specific Recommendations and to structural reforms in Member States, objavil DG EMPL.
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Zaposlovanje, mobilnost delovne sile in mladi, ki niso zaposleni,
se ne izobražujejo ali usposabljajo

3.34. Eden od ciljev ESS je spodbujati trajnostno in kakovostno zaposlovanje in

mobilnost delovne sile ter s tem prispevati h krovni ciljni vrednosti strategije Evropa
2020, tj. povečanje stopnje zaposlenosti prebivalstva med 20. in 64. letom na vsaj 75 %
do leta 2020.

3.35. Na sliki 3.5 je pregled kazalnikov iz izjav o programu, povezanih s ciljem

zaposlovanja in splošnima ciljema v zvezi z ESS in pobudo za zaposlovanje mladih: (a)
spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja ter podpora mobilnosti
delovne sile in (b) krepitev posebne podpore za mlade NEET.

3.36. Sodišče po oceni informacij, sporočenih v izjavi o programu za predlog

proračuna za leto 2022, ugotavlja, da je šest od sedmih kazalnikov na dobri poti, da
bodo njihove ciljne vrednosti dosežene.

3.37. V primeru štirih kazalnikov pobude za zaposlovanje mladih so bile ciljne

vrednosti prvotno določene za leto 2018, vendar so bile kasneje prestavljene v
leto 2020. Hkrati je bilo zaporedoma povečano financiranje in podaljšano programsko
obdobje. Brez te prilagoditve kazalniki pobude za zaposlovanje mladih ne bi bili na
dobri poti k dosegi svojih ciljnih vrednosti.
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Slika 3.5 a – Pregled kazalnikov, povezanih z zaposlovanjem

Povzetek vseh kazalnikov
Izložek

Na dobri poti?
Da

Rezultat

1

1

Učinek

SKUPAJ
2

1

Ne
Nejasno

1

SKUPAJ

1

1

1

2

Podrobnosti o posameznih kazalnikih
Napredek pri doseganju
ciljne vrednosti

Kazalnik

81 % (2019)

Udeleženci, ki prejmejo sredstva ESS
v okviru tega tematskega cilja

Mejnik
84 % (2018)

Izložek
2013

2023

92 % (2019)

(Brezposelni ali neaktivni) udeleženci, Rezultat
ki so po zaključku udeležbe zaposleni

2013

Mejnik
100 % (2018)
2023

LEGENDA:
Vrsta ciljne vrednosti
Kvantitativna

Kvalitativna

Ciljne vrednosti ni ali ni jasna

Ali je kazalnik na dobri poti, da bo njegova ciljna vrednost dosežena (ob upoštevanju vseh mejnikov in
dosedanjega napredka)?
Da

Ne

Nejasno: podatkov ni, so stari ali nejasni

Ali ocena napredka, ki jo je opravila Komisija, približno ustreza oceni Sodišča?
Da

Ne

Za podrobno pojasnitev tega pregleda in metodologije Sodišča glej Dodatek, točke 15–23.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjave o programu za predlog proračuna za leto 2022
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Slika 3.5 b – Pregled kazalnikov, povezanih z mladimi NEET

Povzetek vseh kazalnikov
Izložek

Na dobri poti?
Da

2

Rezultat
1

Ne
Nejasno

Učinek

2

4

1

1

1
2

SKUPAJ

1
3

5

Podrobnosti o posameznih kazalnikih
Kazalnik
Udeleženci, stari 15–24 let, ki prejmejo
sredstva ESS

Napredek pri doseganju
ciljne vrednosti
81 % (2019)
Mejnik
76 % (2018)

Izložek
2013

Brezposelni udeleženci, ki končajo udeležbo
v ukrepu, podprtem v okviru pobude za
zaposlovanje mladih

SKUPAJ

2023

80 % (2019)
Mejnik
36 % (2016)

Izložek
2013

Brezposelni udeleženci v procesu
izobraževanja/usposabljanja, ki pridobijo
kvalifikacijo ali so po zaključku udeležbe pri Rezultat
ukrepu, podprtem v okviru pobude za
zaposlovanje mladih, zaposleni
Neaktivni udeleženci, ki niso v procesu
izobraževanja ali usposabljanja, ki zaključijo
udeležbo pri ukrepu, podprtem v okviru Rezultat
pobude za zaposlovanje mladih
Neaktivni udeleženci v procesu
izobraževanja/usposabljanja, ki pridobijo
kvalifikacijo ali so po zaključku udeležbe pri Rezultat
ukrepu, podprtem v okviru pobude za
zaposlovanje mladih, zaposleni

2020

100 % (2019)
Mejnik
32 % (2016)
2013

2020

68 % (2019)
Mejnik
41 % (2016)
2013

2020

94 % (2019)
Mejnik
41 % (2016)
2013

2020

LEGENDA:
Vrsta ciljne vrednosti
Kvantitativna

Kvalitativna

Ciljne vrednosti ni ali ni jasna

Ali je kazalnik na dobri poti, da bo njegova ciljna vrednost dosežena (ob upoštevanju vseh mejnikov in
dosedanjega napredka)?
Da

Ne

Nejasno: podatkov ni, so stari ali nejasni

Ali ocena napredka, ki jo je opravila Komisija, približno ustreza oceni Sodišča?
Da

Ne

Za podrobno pojasnitev tega pregleda in metodologije Sodišča glej Dodatek, točke 15–23.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjave o programu za predlog proračuna za leto 2022
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Izvajanje je počasnejše od načrtovanega, pri čemer so med državami
članicami velike razlike

3.38. Za obdobje 2014–2020 so sredstva ESS in nacionalna sredstva, namenjena

cilju zaposlovanja, znašala 39,8 milijarde EUR; ob koncu leta 2019 so bile prevzete
obveznosti za 83 % sredstev 46. Glede na podatke odprte podatkovne platforme 47 so
države članice do junija 2021 v povprečju porabile 54 % razpoložljivih sredstev, in sicer
od 24 % na Malti do 90 % na Cipru.

3.39. Dodeljena sredstva pobude za zaposlovanje mladih in nacionalna sredstva so
konec leta 2019 znašala 10,4 milijarde EUR. Vse razen osmih držav članic so v celoti
prevzele obveznosti za vsa sredstva 48. Glede na podatke odprte podatkovne
platforme 49 so države članice do junija 2021 v povprečju porabile 66 % razpoložljivih
sredstev, in sicer od 2 % v Romuniji do 100 % v Latviji in Litvi.

3.40. Aprila 2020 je bilo v študiji Komisije50 potrjeno, da izvajanje pobude za

zaposlovanje mladih napreduje, vendar počasneje, kot je bilo načrtovano. Pobuda za
zaposlovanje mladih je bila vzpostavljena kot nujni odziv na brezposelnost mladih in je
namenjena posameznikom, iz ESS pa se sredstva lahko prispevajo tudi za strukturne
ukrepe, kot sta institucionalna zmogljivost in sistemska podpora (glej tudi odstavek
3.37).

46

Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2018 submitted 2020, Evropska
komisija, 2020.

47

Odprta podatkovna platforma, zadnja posodobitev, ki jo je opravila Komisija, z dne
6. junija 2021, podatki pridobljeni 29. junija 2021.

48

Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2018 submitted 2020, Evropska
komisija, 2020.

49

Odprta podatkovna platforma, zadnja posodobitev, ki jo je opravila Komisija, z dne
6. junija 2021, podatki pridobljeni 29. junija 2021.

50

Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment, končno poročilo, Evropska
komisija, 2020.
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3.41. Komisija51 in države članice52 so poročale, da so na izvajanje operacij pobude

za zaposlovanje mladih vplivali izboljšani socialno-ekonomski pogoji, zahteve glede
načrtovanja programov in spremljanja, upravno breme za upravičence in šibka upravna
zmogljivost. Tudi Sodišče je poročalo 53, da so na izvajanje pobude za zaposlovanje
mladih vplivale slabe upravne ureditve in ureditve spremljanja v državah članicah.

Stopnje zaposlenosti so se povečale, vendar zlasti zaradi pandemije
COVID-19 še vedno ne dosegajo ciljne vrednosti iz strategije Evropa 2020

3.42. Sodišče je v enem od prejšnjih poročil54 ugotovilo, da je bil napredek pri

doseganju ciljne vrednosti glede zaposlovanja iz strategije Evropa 2020 pozitiven in da
bo vrednost verjetno v celoti dosežena. Toda predvsem zaradi pandemije se to na
koncu ni zgodilo.
Po podatkih Eurostata je bila leta 2019 v EU-27 stopnja zaposlenosti v starostni skupini
20–64 let najvišja (73,1 %) od začetka izvajanja strategije EU 2020 leta 2010 55.
Naslednje leto se je nekoliko znižala na 72,4 % 56, kar je manj od ciljne vrednosti iz
strategije Evropa 2020, ki znaša 75 %. Komisija je poročala 57 o jasnih razlikah med
državami članicami v stopnji zaposlenosti za to starostno skupino, ki je segala od
80,4 % na Švedskem do 61,2 % v Grčiji.

51

Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, končno
poročilo, Evropska komisija, 2020.

52

Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2018, submitted 2019, Evropska
komisija.

53

Posebno poročilo št. 5/2017 – Brezposelnost mladih – ali so politike EU prinesle
spremembe? Ocena jamstva za mlade in pobude za zaposlovanje mladih, odstavki 139, 145
in 179.

54

Posebno poročilo št. 16/2020 – Evropski semester – s priporočili za posamezne države se
obravnavajo pomembna vprašanja, vendar jih je treba bolje izvajati, odstavek 21.

55

Eurostat, sporočilo za javnost 64/2020, Evropska komisija.

56

Employment and Social Developments in Europe, četrtletni pregled, marec 2021, Evropska
komisija.

57

Letno poročilo GD EMPL o dejavnostih za leto 2020, Evropska komisija, 2021.
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3.43. Razlika med spoloma v stopnji zaposlenosti se je v zadnjem desetletju

zmanjšala, saj je na trg delovne sile stopilo več žensk 58: razlika se je tako s 13,5 % v
letu 2010 zmanjšala na 11,3 % leta 2021. Najvišja stopnja zaposlenosti med ženskami
je bila zabeležena na Švedskem (78,3 %), najnižja pa v Italiji (52,7 %) in Grčiji (51,8 %) 59.

3.44. Komisija je poročala, da so se države članice zaradi visoke stopnje

brezposelnosti na začetku obdobja osredotočile na najpogostejše in najbolj razširjene
potrebe 60. Le malo sredstev je bilo dodeljenih za druge strukturne ukrepe, kot so
enakost spolov, aktivno staranje in posodobitev institucij trga dela (5 %, 2 % oziroma
3 %), njihovo izvajanje pa je bilo počasno. V študiji je bilo ugotovljeno, da so bile te
naložbene prioritete premalo poudarjene glede na izzive, ki jih je treba obvladati.

3.45. Analiza, ki jo je Sodišče opravilo s podatki, ki so jih sporočile države članice61,

je pokazala naslednjo porazdelitev statusa udeležencev v operacijah ESS: brezposelni
40 %, zaposleni 26 %, dolgotrajno brezposelni 22 %, neaktivni 12 %. Udeležba je bila
zato največja med posamezniki, ki so bodisi aktivni bodisi brezposelni, vendar so bližje
trgu dela.

3.46. Leta 2020 je bilo približno 33 % brezposelnih v EU dolgotrajno brezposelnih62.

Svet je leta 2016 priporočil 63, naj se registriranim dolgotrajno brezposelnim ponudijo
poglobljene individualne ocene in vodenje, preden dosežejo 18 mesecev
brezposelnosti. Komisija je leta 2019 poročala 64, da so države članice uvedle ukrepe v

58

Employment and Social Developments in Europe, četrtletni pregled, september 2021,
Evropska komisija.

59

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment__annual_statistics#Female_employment_rate_increases_over_time. Podatki pridobljeni
25. junija 2021, Evropska komisija.

60

Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, končno
poročilo, Evropska komisija, 2020.

61

Podatki, ki so jih države članice sporočile v letnem poročilu o izvajanju za leto 2019, poročilo
pridobljeno iz aplikacije Launchpad, aprila 2021, Evropska komisija.

62

Employment and Social Developments in Europe, četrtletni pregled, marec 2021, Evropska
komisija.

63

Priporočilo Sveta 2016/C 67/01 o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela.

64

COM(2019) 169 final, Poročilo Komisije Svetu, Ocenjevanje priporočila Sveta o vključevanju
dolgotrajno brezposelnih na trg dela.
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skladu s tem priporočilom, vendar je bilo prezgodaj za oceno polnega učinka. Hkrati so
bile kljub izboljšanju stopenj zaposlenosti stopnje odliva iz brezposelnosti med
dolgotrajno brezposelnimi še naprej nizke. Sodišče trenutno opravlja revizijo
dolgotrajne brezposelnosti, katere rezultate namerava objaviti konec leta 2021.

Stopnja NEET se je zmanjšala, vendar je udeležba v operacijah pobude za
zaposlovanje mladih višja med tistimi, ki so bližje trgu dela

3.47. V študiji Komisije iz leta 202065 je bilo ugotovljeno, da se je med letoma 2014

in 2018 stopnja NEET (delež brezposelnih in neaktivnih NEET v populaciji mladih) v EU
zmanjšala z 12,5 % na 10,4 %. Vendar je delež neaktivnih NEET ostal nespremenjen in
je znašal 6 %. To kaže na težave pri doseganju tega dela populacije NEET in njegovi
mobilizaciji. Sodišče je že poročalo 66 o državah članicah, ki niso oblikovale ustreznih
strategij z jasnimi mejniki in cilji za doseganje vseh NEET. Poleg tega je imela zasnova
operativnih programov pobude za zaposlovanje mladih slabosti zaradi skromnih
informacij o populaciji NEET, tako da v operativnih programih ni mogoče opredeliti
ciljnih skupin, ki najbolj potrebujejo pomoč, niti pojasniti, zakaj so predlagani ukrepi
najprimernejši.

3.48. Svet je leta 2020 izdal novo priporočilo o jamstvu za mlade67, v katerem je

države članice pozval, naj okrepijo prizadevanja za doseganje ranljivih mladih po vsej
EU z boljšimi sistemi sledenja in zgodnjega opozarjanja ter izboljšajo kakovost ponudb.

Dodatnost in osredotočenost na mobilnost delovne sile sta nova izziva

3.49.

V dveh študijah Komisije iz leta 2020 68 je bilo ugotovljeno, da je financiranje
iz ESS in pobude za zaposlovanje mladih prineslo znatno dodano vrednost EU. Vendar
je Sodišče v svojem poročilu o jamstvu za mlade in pobudi za zaposlovanje mladih

65

Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment, končno poročilo, Evropska
komisija, 2020.

66

Posebno poročilo št. 5/2017, odstavki 61 do 72, 109 in 165.

67

Priporočilo Sveta 2020/C 372/01 o Mostu do delovnih mest – okrepitev jamstva za mlade in
nadomestitvi Priporočila Sveta z dne 22. aprila 2013 o vzpostavitvi jamstva za mladino.

68

Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, Evropska
komisija, 2020, in Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment, Evropska
komisija, 2020.
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poročalo 69, da obstaja tveganje, da sredstva pobude za zaposlovanje mladih in ESS ne
bodo povzročila neto povečanja razpoložljivih sredstev za osebe NEET, saj bodo
nekatere operacije, ki so se prej financirale iz nacionalnih proračunov, zdaj financirane
s sredstvi EU. V navedenih študijah Komisije so bili izraženi podobni pomisleki glede
dodatnosti, in sicer zaradi prevelike odvisnosti od financiranja ESS.

3.50. V letnem poročilu Komisije o mobilnosti znotraj EU70, pripravljenem

leta 2020, je bilo ugotovljeno, da se je mobilnost znotraj EU-27 še naprej povečevala za
3 % (približno enako kot v obdobju 2014–2018). Sodišče pa je poročalo 71, da
načrtovanje ukrepov za mobilnost delovne sile v okviru programov ESS ni nujno
prioriteta držav članic. To je bilo nedavno potrjeno tudi v študiji Komisije 72, v kateri se
je poročalo o nizki porabi sredstev ESS za geografsko mobilnost delovne sile in malo
dokazih zaradi pomanjkanja namenskih kazalnikov.

Revščina in socialna vključenost

3.51. ESS je tudi dopolnilo nacionalnim prizadevanjem za uresničitev krovne ciljne

vrednosti strategije Evropa 2020 za zmanjšanje revščine. Z njim se spodbuja socialna
vključenost ter boj proti revščini in diskriminaciji, in sicer z osredotočanjem na različne
skupine, vključno z nizko usposobljenimi odraslimi, dolgotrajno brezposelnimi,
starejšimi, invalidi, marginaliziranimi skupnostmi ter migranti ali osebami tujega
porekla. Zaradi zagotovitve, da je na voljo dovolj sredstev, morajo države članice v
skladu z uredbo o ESS vsaj 20 % vseh sredstev ESS nameniti temu tematskemu cilju.

3.52. Na sliki 3.6 je pregled kazalnikov, o katerih se je poročalo v okviru tega

specifičnega cilja v izjavi o programu za predlog proračuna za leto 2022, ki jo pripravi
Komisija. Po oceni izjave o programu Sodišče meni, da so vsi trije kazalniki na dobri
poti, da bodo zanje dosežene ciljne vrednosti.

69

Posebno poročilo št. 5/2017, odstavek 176.

70

The Annual Report 2020 on EU intra-mobility, Evropska komisija, 2021.

71

Posebno poročilo št. 6/2018 – Prosto gibanje delavcev – temeljna svoboščina je
zagotovljena, toda z boljšo usmerjenostjo sredstev EU bi se mobilnost delavcev povečala,
odstavek 42.

72

Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, Evropska
komisija, 2020.
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Slika 3.6 – Pregled kazalnikov, povezanih z revščino in socialno
vključenostjo

Povzetek vseh kazalnikov
Izložek

Na dobri poti?
Da

2

Rezultat
1

Učinek

SKUPAJ
3

1

Ne
Nejasno

1

SKUPAJ

2

1
1

3

Podrobnosti o posameznih kazalnikih
Kazalnik
Udeleženci iz prikrajšanih skupin, ki Izložek
jih je ESS dosegel

Napredek pri doseganju
ciljne vrednosti
100 % (2019)
Mejnik
100 % (2018)
2023

2013

Neaktivni udeleženci, ki po
Rezultat
zaključku udeležbe iščejo zaposlitev

Udeleženci, starejši od 54 let Izložek

Ni izhodišča

Ciljna vrednost pod
izhodiščem

LEGENDA:
Vrsta ciljne vrednosti
Kvantitativna

Kvalitativna

Ciljne vrednosti ni ali ni jasna

Ali je kazalnik na dobri poti, da bo njegova ciljna vrednost dosežena (ob upoštevanju vseh mejnikov in
dosedanjega napredka)?
Da

Ne

Nejasno: podatkov ni, so stari ali nejasni

Ali ocena napredka, ki jo je opravila Komisija, približno ustreza oceni Sodišča?
Da

Ne

Za podrobno pojasnitev tega pregleda in metodologije Sodišča glej Dodatek, točke 15–23.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjave o programu za predlog proračuna za leto 2022
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Ciljna vrednost za zmanjšanje revščine iz strategije Evropa 2020 verjetno
ne bo dosežena

3.53. Sredstva ESS in nacionalna sredstva73, dodeljena za to področje, znašajo

33,3 milijarde EUR, kar je približno 27 % celotnega proračuna ESS in precej nad 20odstotno zahtevo iz uredbe o skupnih določbah.

3.54. Sodišče je v enem od poročil, pripravljenih leta 2020, ugotovilo74, da ni

verjetno, da bi bila dosežena ena od ciljnih vrednosti iz strategije Evropa 2020, in sicer,
da bi 20 milijonov ljudi rešili iz revščine. Po najnovejših razpoložljivih podatkih, ki so iz
časa pred krizo zaradi pandemije COVID-19 75, je v državah EU-27 v skladu z
opredelitvijo iz strategije Evropa 2021 revščina ali socialna izključenost grozila
104 milijonom ljudi (vključno z Združenim kraljestvom, brez Hrvaške). Na podlagi
tveganja gospodarskih posledic zaradi pandemije COVID-19 Komisija pričakuje 76, da se
bo število ljudi, ki jim grozi revščina, namesto da bi se še naprej zmanjševalo, ponovno
povečalo, in da ciljna vrednost iz strategije Evropa 2020 ne bo dosežena 77.

Omejitve v zvezi z razpoložljivimi podatki o spremljanju vplivajo na
oceno učinka politike za specifične ciljne skupine

3.55. Spremljanje ESS je osredotočeno na glavne izide politike. Ocenjevanje

uspešnosti financiranja ESS v obdobju 2014–2020 za specifične ciljne skupine je
težavno zaradi pomanjkanja podatkov o spremljanju, kot je bilo ugotovljeno v številnih
poročilih Sodišča (glej okvir 3.1) in različnih vrednotenjih, ki jih je pripravila Komisija 78.
Razlog za to je, da je večina ukrepov zastavljena široko (tj. udeleženci lahko pripadajo
različnim skupinam prikrajšanih oseb) in da ni pravne zahteve, da bi bilo treba rezultate
73

Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019 submitted 2020, Evropska
komisija, 2021.

74

Posebno poročilo št. 20/2020 – Boj proti revščini otrok: podpora Komisije bi morala biti bolj
usmerjena, odstavki 48 do 50.

75

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/ILC_PEPS01.

76

Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019 submitted 2020, Evropska
komisija, 2021.

77

GD EMPL, letno poročilo o dejavnostih za leto 2020, Evropska komisija, 2021.

78

Study supporting the 2020 evaluation of promoting social inclusion, combatting poverty and
any discrimination by the European Social Fund (TO9), Evropska komisija, 2020; SWD(2016)
452 final; ESF Performance and thematic reports: The ESF support to social innovation,
Evropska komisija, 2018.
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razčleniti po ključnih značilnostih udeležencev. Na primer: v okviru ESS/pobude za
zaposlovanje mladih so Romi in migranti zajeti v ciljno skupino „migranti, udeleženci
tujega rodu, manjšine” (za poročanje o izložkih) in tudi v skupino „prikrajšani
udeleženci” (za poročanje o rezultatih). Zato z razpoložljivimi kazalniki ni mogoče
zagotoviti informacij o izidih ukrepov, ki bi veljali le za Rome ali migrante.

Okvir 3.1
Omejitve, o katerih je poročalo Sodišče, pri razpoložljivosti podatkov
o spremljanju zmanjševanja revščine
o

Odhodki za vključevanje migrantov niso bili znani, ker specifični podatki niso
bili evidentirani. V skladu z zakonodajnim okvirom ESS za obdobje 2014–2020
države članice niso bile obvezane posebej spremljati izidov (rezultatov in
učinka) ukrepov za vključevanje migrantov 79.

o

V strategijah vključevanja Romov v več državah članicah ni bilo posebej
navedeno, koliko nacionalne finančne podpore in finančne podpore EU je bilo
na voljo za ukrepe, s katerimi se podpira vključevanje Romov. Sodišče je
ugotovilo, da je napredek projektov vključevanja Romov težko spremljati,
predvsem zaradi pomanjkljivosti v zvezi z razpoložljivostjo in kakovostjo
podatkov 80.

o

Uspeha ukrepov za socialno vključevanje ni bilo mogoče spremljati zaradi
pomanjkanja kvantitativnih podatkov, zato prispevka sredstev EU k
socialnemu vključevanju najbolj ogroženih ni bilo mogoče izmeriti 81.

o

Ker v obdobju 2014–2020 ni bilo specifične naložbene prioritete ali
ustreznega kazalnika v zvezi z revščino otrok, Komisija ni imela informacij o
tem, koliko so se sredstva EU uporabljala neposredno za boj proti revščini
otrok ali kaj je bilo doseženo na tem področju 82. V uredbi o ESS+ za obdobje

79

Pregled št. 4/2018 – Vključevanje migrantov iz držav zunaj EU, odstavek 46.

80

Posebno poročilo št. 14/2016 – Pobude politik in finančna podpora EU za integracijo
Romov: v zadnjem desetletju je bil dosežen velik napredek, toda potrebna so dodatna
prizadevanja na terenu, odstavki 47, 51 in 133.

81

Posebno poročilo št. 5/2019 – Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD) – njegova
podpora je koristna, a koliko je prispeval k zmanjšanju revščine, še ni bilo ugotovljeno,
odstavka 56 in 60.

82

Posebno poročilo št. 20/2020 – Boj proti revščini otrok: podpora Komisije bi morala biti bolj
usmerjena, odstavki 71 do 74.
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2021–2027 je določeno, da je na nacionalni ravni treba nameniti ustrezna
sredstva za boj proti revščini otrok.

3.56. Komisija je v študiji iz leta 201983 poudarila, da so podatki o spremljanju

socialne vključenosti med državami članicami nedosledni. Poleg tega so bili skupni
kazalniki rezultatov ESS osredotočeni na konkretne izide na področju zaposlovanja, kot
so iskanje zaposlitve ali nove kvalifikacije, in ne na neotipljive izide, kot so
premagovanje prikrajšanosti, boljša blaginja, spremembe vedenja ali večja motivacija.
Čeprav je neotipljive izide težko standardizirati in so večinoma kvalitativni, so vendar
zelo pomembni za spremljanje operacij socialnega vključevanja. Komisija je na koncu
po priporočilu iz naknadnega vrednotenja ESS za obdobje 2007–2013 84 uvedla štiri
dolgoročnejše skupne kazalnike rezultatov, s katerimi se merijo rezultati šest mesecev
po intervenciji (npr. udeleženci, katerih položaj na trgu dela se je izboljšal šest mesecev
pozneje).

Čeprav so ukrepi ESS za socialno vključevanje usklajeni z okvirom
politike, so dopolnjevanje skladov, njihovo usmerjanje in trajnostnost še
vedno izzivi

3.57. Ukrepi socialnega vključevanja v državah članicah, ki se financirajo iz ESS, so

usklajeni tako s splošnim okvirom politike EU kot s priporočili za posamezne države 85.
Kljub temu je Komisija potrdila nerešena vprašanja, ki jih je izpostavilo tudi Sodišče in
se nanašajo na sinergije 86 in tveganje prekrivanja z drugimi skladi EU87.

83

Študija (TO9), Evropska komisija, 2020.

84

SWD(2016) 452 final.

85

Študija (TO9), Evropska komisija, 2020.

86

ESF performance and thematic reports: The ESF support to social innovation, končno
poročilo, Evropska komisija, 2018.

87

Študija (TO9), Evropska komisija, 2020.
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3.58. Osredotočanje na tiste, ki najbolj potrebujejo pomoč, je še vedno velik izziv.

Komisija je v vrednotenju 88, pripravljenem leta 2020, ugotovila, da so dokazi za to, da
podpora ESS za socialno vključenost doseže najbolj ranljive skupine prebivalstva,
mešani. Poudarila je tveganje, da bi programi lahko bili osredotočeni predvsem na
manj ranljive skupine, saj so njihove potrebe manj kompleksne. Tudi Sodišče je v
svojem poročilu o evropski pomoči najbolj ogroženim priporočilo Komisiji, naj se
osredotoči na boljše usmerjanje porabe EU v okviru ESS+ 89.

3.59. Ključni izziv, ki se pojavlja v več operativnih programih, je tudi odvisnost

projektov, snovalcev projektov in končnih upravičencev od nadaljevanja podpore EU v
prihodnosti, zaradi česar se pojavljajo vprašanja o trajnostnosti projektov 90. V študiji
Komisije o vključevanju Romov iz leta 2018 91 je bilo ugotovljeno, da so bili v državah, v
katerih živi večina Romov, številni programi in projekti močno odvisni od financiranja
EU, saj so prejeli skromno sofinanciranje (približno 20 %) iz nacionalnih proračunov.

Izobraževanje in usposabljanje

3.60. Naložbe v izobraževanje in usposabljanje za vse so ena od ključnih prioritet

EU. Sredstva ESS in nacionalna sredstva, dodeljena za izobraževanje in usposabljanje,
znašajo skupaj 37,8 milijarde EUR. Med ciljnimi vrednostmi strategije Evropa 2020 je
bilo tudi zmanjšanje deleža mladih, ki zgodaj opustijo šolanje (ki ne zaključijo
izobraževanja ali usposabljanja), na manj kot 10 % in povečanje deleža prebivalstva
med 30. in 34. letom starosti, ki je končal terciarno ali enakovredno izobraževanje, na
vsaj 40 %92.

3.61. Na sliki 3.7 je pregled kazalnikov, o katerih se je poročalo v okviru tega

specifičnega cilja v izjavi o programu za predlog proračuna za leto 2022. Te informacije
kažejo, da sta oba kazalnika na dobri poti, da bodo njune ciljne vrednosti dosežene.

88

Prav tam.

89

Posebno poročilo št. 5/2019, priporočilo 1.

90

Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2018 submitted 2020, Evropska
komisija, 2020.

91

SWD(2018) 480 final, Evaluation of the EU Framework for National Roma Integration
Strategies up to 2020.

92

Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019 submitted 2020, Evropska
komisija, 2021.
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Slika 3.7 – Pregled kazalnikov, povezanih z izobraževanjem in
usposabljanjem

Povzetek vseh kazalnikov
Izložek

Na dobri poti?
Da

1

Rezultat
1

Učinek

SKUPAJ
2

1

Ne
Nejasno

1

SKUPAJ

1

1
1

2

Podrobnosti o posameznih kazalnikih
Napredek pri doseganju
ciljne vrednosti

Kazalnik

74 % (2019)

Udeleženci, ki so prejeli sredstva ESS
v okviru tega tematskega cilja

Mejnik
88 % (2018)

Izložek

Udeleženci, ki po zaključku udeležbe
pridobijo kvalifikacijo v okviru tega Rezultat
tematskega cilja

2013

2023

Ni izhodišča

LEGENDA:
Vrsta ciljne vrednosti
Kvantitativna

Kvalitativna

Ciljne vrednosti ni ali ni jasna

Ali je kazalnik na dobri poti, da bo njegova ciljna vrednost dosežena (ob upoštevanju vseh mejnikov in
dosedanjega napredka)?
Da

Ne

Nejasno: podatkov ni, so stari ali nejasni

Ali ocena napredka, ki jo je opravila Komisija, približno ustreza oceni Sodišča?
Da

Ne

Za podrobno pojasnitev tega pregleda in metodologije Sodišča glej Dodatek, točke 15–23.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjave o programu za predlog proračuna za leto 2022
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Napredek pri doseganju krovnih ciljnih vrednosti strategije Evropa 2020
je v splošnem dober, vendar se razlikuje med državami članicami

3.62. Na splošno je EU na dobri poti k doseganju krovnih ciljnih vrednosti strategije
Evropa 2020 na tem področju (glej tabelo 3.1), vendar se napredek med državami in
regijami znatno razlikuje. Pri obeh ciljnih vrednostih obstaja velika razlika med
spoloma, in sicer so moški manj uspešni kot ženske 93.

Tabela 3.1 – Krovne ciljne vrednosti strategije Evropa 2020 na področju
izobraževanja
Krovna ciljna
vrednost EU
Mladi, ki zgodaj
opustijo
izobraževanje in
usposabljanje < 10 %
(a)
Delež prebivalstva s
terciarno izobrazbo >
40 % (b)

2005

15,7 %

28,0 %

2013

11,9 %

37,1 %

2018

Opombe

10,6 %

Enajst držav članic do konca
leta 2019 še ni doseglo ciljne
vrednosti EU

40,7 %

Devet držav članic do konca
leta 2019 še ni doseglo ciljne
vrednosti EU

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Evropske komisije: 2020, Study for the Evaluation of
ESF support to Education and Training, julij 2020, in poročilo Final ESF synthesis report of annual
implementation reports 2019, submitted in 2020

(a) Kazalnik za mlade, ki zgodaj opustijo šolanje, je izražen kot odstotek oseb, starih
od 18 do 24 let, ki so zaključile največ nižjo sekundarno izobrazbo in niso vključene
v nadaljnje izobraževanje ali usposabljanje.
(b) S kazalnikom za terciarno izobraževanje se meri delež prebivalstva med 30. in 34.
letom starosti, ki je uspešno zaključil terciarno izobraževanje.

3.63. Sredstva ESS v povprečju predstavljajo le približno 1 % proračunov držav

članic za izobraževanje in zato le malo prispevajo k ciljnim vrednostim strategije Evropa
2020. Vendar so med državami članicami velike razlike, saj je v vsaj štirih delež ESS večji
od 3 % 94. Pri reviziji, ki jo je opravil Kontaktni odbor vrhovnih revizijskih institucij EU, je

93

Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, končno
poročilo, Evropska komisija, 2020.

94

Prav tam.
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bilo ugotovljeno, da je glede na težo drugih dejavnikov težko izmeriti prispevek ESS k
ciljnim vrednostim na področju izobraževanja. Odbor je priporočil, naj države članice
okrepijo intervencijsko logiko financiranja iz ESS, tako da nadalje pojasnijo povezavo
med ukrepi in rezultati 95.

Spremljanje se je sicer izboljšalo, vendar je zaradi omejitev v zvezi s
podatki ocenjevanje dosežkov še vedno ovirano

3.64. V študiji Komisije iz leta 202096 je bilo ugotovljeno, da je zaradi omejitev pri

spremljanju podatkov prišlo do težav pri ocenjevanju dosežkov glede na cilje in po
skupinah udeležencev, in sicer tako v državah članicah kot med njimi.

3.65. Sodišče je v svojem posebnem poročilu o ciljih EU na področju

izobraževanja 97 ugotovilo izboljšave okvira za spremljanje za obdobje 2014–2020, zlasti
uvedbo skupnih kazalnikov rezultatov. Vendar je imela le tretjina operativnih
programov za obdobje 2014–2020, ki jih je Sodišče preučilo, določena izhodišča in
ciljne vrednosti za tri cilje na področju izobraževanja, ki so najtesneje povezani z
zaposlovanjem – poklicno izobraževanje in usposabljanje, vseživljenjsko učenje in delež
prebivalstva s terciarno izobrazbo.

95

Vrhovne revizijske institucije držav članic Evropske unije in Evropsko računsko sodišče,
2017, Report on the parallel audit on Contribution of the Structural Funds to the Europe
2020 Strategy in the areas of Employment and Education.

96

Študija (TO9), Evropska komisija, 2020.

97

Posebno poročilo št. 16/2016 – Cilji EU za področje izobraževanja: programi so usklajeni,
toda pri merjenju uspešnosti obstajajo pomanjkljivosti, odstavki 65, 69 do 73 in 80.
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Operativni programi so usklajeni s cilji EU na področju izobraževanja

3.66. Sodišče je pri svoji reviziji o izobraževanju98 ugotovilo, da so bili operativni

programi, ki jih je preučilo, skladni s cilji EU na področju izobraževanja. Pri reviziji se je
pokazalo, da je bilo v operativnih programih na splošno zadovoljivo opisano stanje
pred njihovim izvajanjem, prav tako pa so bile jasno opredeljene potrebe, ki jih je bilo
treba obravnavati. V operativnih programih so bili predlagani tudi načini za doseganje
ciljev in določena vodilna načela za izbiro operacij ter po potrebi opredeljene glavne
ciljne skupine, ozemlja in vrste upravičencev. Tudi v vzporedni reviziji, ki jo je leta 2017
opravil Kontaktni odbor vrhovnih revizijskih institucij EU 99, je bilo potrjeno, da so bili
operativni programi kljub manjšim slabostim jasno usklajeni z nacionalnimi potrebami
in priporočili Sveta.

3.67. V študiji Komisije100 je bilo ugotovljeno, da je podpora iz ESS za izobraževanje

in usposabljanje skladna z drugimi tematskimi cilji ESS (kar pomeni, da se vzajemno
krepi dopolnjevanje, s katerim se prispeva k napredku pri doseganju navedenih ciljev).
Stanje glede skladnosti z drugimi skladi EU na področju izobraževanja in usposabljanja
pa je bilo bolj mešano: obstajale so na primer dobre sinergije z ESRR, slabše pa s
Skladom za azil, migracije in vključevanje in ukrepom Marie Skłodowske-Curie. Težave
se niso nanašale toliko na zakonodajo, temveč bolj na izzive pri kombiniranju različnih
instrumentov financiranja v praksi.

3.68. Sodišče je v svojem pregledu digitalnih znanj in spretnosti101 poročalo, da je
Komisija opredelila mednarodno priznan okvir digitalnih kompetenc, podprla razvoj
nacionalnih strategij in pomagala pri oblikovanju številnih nacionalnih koalicij, ki
združujejo digitalna znanja in spretnosti ter delovna mesta. Projekti, ki so bili posebej
osredotočeni na digitalne spretnosti in znanja v državah članicah, so predstavljali le
približno 2 % sredstev iz ESS.

98

Prav tam, odstavka 66 in 67.

99

Vrhovne revizijske institucije držav članic Evropske unije in Evropsko računsko sodišče,
2017, Report on the parallel audit on Contribution of the Structural Funds to the Europe
2020 Strategy in the areas of Employment and Education.

100

Študija (TO9), Evropska komisija, 2020.

101

Pregled št. 2/2021: Ukrepi EU za obravnavanje nizke ravni digitalnih znanj in spretnosti,
odstavka 57 in 60.
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Zaključki
3.69. Namen ESS je ustvariti več delovnih mest, ki bodo boljša, in socialno

vključujočo družbo v podporo cilju strategije Evropa 2020 glede ustvarjanja pametne,
trajnostne in vključujoče rasti v EU. Pri ocenjevanju smotrnosti na tem naložbenem
področju je treba upoštevati številne zunanje dejavnike, kot so splošne gospodarske
razmere, vpliv politik in precejšnji časovni zamik med načrtovanjem politik,
načrtovanjem programov, izborom operacij, njihovim izvajanjem in rezultati, ki jih je
mogoče doseči s porabo iz ESS (odstavki 3.1–3.10).

3.70. Komisija je za obdobje 2014–2020 vzpostavila celovit in inovativen okvir

smotrnosti za evropske strukturne in investicijske sklade, ki vključujejo ESS. Okvir
zajema mejnike in ciljne vrednosti za vsako od prednostnih osi operativnih programov
ESRR, Kohezijskega sklada in ESS. Čeprav se je s tem sistemom znatno povečala
razpoložljivost informacij o smotrnosti, je poudarek še vedno na finančnih vložkih in
izložkih in ne na rezultatih. Države članice so določile ciljne vrednosti za skoraj vse
kazalnike za posamezne programe in za nekatere izbrane skupne kazalnike. Komisija je
na podlagi tega zbrala zbirne stopnje uresničevanja za dosego ciljnih vrednosti in tako
ocenila napredek pri izvajanju programov. Pri tem lahko tudi združi podatke o
spremljanju, ki so jih sporočile države članice za skupne kazalnike izložkov in
rezultatov, vključno s tistimi, za katere ciljne vrednosti niso bile določene. Tudi podatki
o smotrnosti, ki so jih sporočile države članice, niso vedno popolnoma dokončni,
Komisija pa ima na voljo le omejena sredstva za preverjanje njihove točnosti (odstavki
3.11–3.24).

3.71. Sodišče je preučilo informacije o smotrnosti, ki so jih države članice predložile

do konca leta 2019, in ugotovilo, da je 12 od 13 skupnih kazalnikov ESS in pobude za
zaposlovanje mladih, o katerih se je poročalo v izjavi Komisije o programu za predlog
proračuna za leto 2022, na dobri poti, da bodo njihove ciljne vrednosti dosežene.
Rezultati so se med državami članicami in regijami precej razlikovali. Pomembno je
opozoriti na to, da je bilo v letu 2018 zmanjšanih več ciljnih vrednosti skupnih
kazalnikov smotrnosti ESS/pobude za zaposlovanje mladih. Zaradi teh prilagoditev je
Komisija poročala o večjem uspehu pri doseganju skupnih kazalnikov smotrnosti. Brez
teh prilagoditev bi bilo šest od 13 kazalnikov na dobri poti, da bodo njihove ciljne
vrednosti dosežene (odstavki 3.25–3.33).
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3.72. V obdobju 2014–2020 so se stopnje zaposlenosti v EU povečale, vendar še

vedno ne dosegajo ciljne vrednosti iz strategije Evropa 2020. Delež sredstev ESS,
dodeljenih za ukrepe, s katerimi se obravnavajo druga strukturna vprašanja (kot so
enakost spolov, aktivno staranje in modernizacija institucij trga dela), je bil razmeroma
nizek, izvajanje teh ukrepov pa je bilo počasnejše od pričakovanega. Poleg tega je bila
udeležba v dejavnostih, ki so bile financirane iz ESS, največja med posamezniki, ki so
bodisi aktivni bodisi brezposelni, vendar so bližje trgu dela. Težko je bilo doseči tiste, ki
niso bili povezani s trgom dela, kot so mladi NEET (odstavki 3.34–3.50).

3.73. Čeprav se je število ljudi, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost, v EU na

splošno zmanjšalo, je do konca leta 2019 le približno polovica držav članic dosegla
svoje ciljne vrednosti za leto 2020. Od konca leta 2019 so gospodarske posledice krize
zaradi COVID-19 verjetno prispevale k povečanju števila prebivalstva, ki mu grozi
revščina. Zato ni verjetno, da bo ciljna vrednost iz strategije Evropa 2020 za zmanjšanje
revščine in večjo socialno vključenost dosežena (odstavki 3.51–3.59).

3.74. Napredek pri doseganju krovnih ciljnih vrednosti strategije Evropa 2020 na

področju izobraževanja in usposabljanja je na splošno dober, vendar se razlikuje med
državami članicami. Tako kot pri drugih glavnih ciljih je zaradi znatnega vpliva drugih
dejavnikov težko ugotoviti, koliko se je z ESS prispevalo k ciljnim vrednostim na
področju izobraževanja (odstavki 3.60–3.68).

3.75. ESS je na splošno skladen s strategijo Evropa 2020 za pametno, trajnostno in

vključujočo rast v EU in prispeva k strategiji. Informacije o smotrnosti, ki so jih
sporočile države članice in Komisija, kažejo, da je znatno število državljanov EU prejelo
sredstva ESS za izboljšanje svojih spretnosti, zaposljivosti in poklicnih možnosti. Vendar
Sodišče zaradi omejitev v zvezi s podatki in tega, da je v času revizije veliko operacij še
potekalo, še ne more oblikovati splošnega zaključka o dejanski smotrnosti porabe ESS v
obdobju 2014–2020.

116

Priloga
Priloga 3.1 – Cilji ESS (vključno s pobudo za zaposlovanje
mladih)
Posebni cilji
Cilj

Polno ime

Kratice,
uporabljene v
tem poglavju

Zastopan v
vzorcu Sodišča?

Posebni cilj
1 (ESS)

spodbujanje trajnostnega in
kakovostnega zaposlovanja ter
podpora mobilnosti delovne
sile

PC 1

da

Posebni cilj
2 (ESS)

spodbujanje socialnega
vključevanja ter boj proti
revščini in kakršni koli
diskriminaciji

PC 2

da

Posebni cilj
3 (ESS)

naložbe v izobraževanje,
usposabljanje in poklicno
usposabljanje za spretnosti in
vseživljenjsko učenje

PC 3

da

Posebni cilj
4 (ESS)

izboljšanje institucionalnih
zmogljivosti javnih organov in
zainteresiranih skupin in
učinkovita javna uprava

PC 4

ne

PC 5

da

Posebni cilj
5 (ESS in
spodbujanje posebne podpore
pobuda za
za mlade NEET (15–24 let)
zaposlovanje
mladih)

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjav o programih za predlog proračuna za leto 2022
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Poglavje 4
Naravni viri

118

Vsebina
Odstavek

Uvod

4.1.–4.13.

Kratek opis področja Naravni viri

4.1.–4.2.

Obseg in pristop

4.3.–4.5.

Namen in predviden način delovanja ESPR

4.6.–4.13.

Ocena smotrnosti ESPR, pripravljena na podlagi
objavljenih informacij o smotrnosti

4.14.–4.44.

Splošne pripombe

4.14.–4.17.

Informacije Komisije o smotrnosti so osredotočene na vložke,
izložke in finančni prispevek, ne pa na rezultate

4.15.–4.17.

Spodbujanje konkurenčnega, okoljsko trajnostnega,
ekonomsko uspešnega ter družbeno odgovornega
ribištva in akvakulture

4.18.–4.29.

Ekonomska uspešnost ribištva se izboljšuje, podatki o akvakulturi
pa niso tako enoznačni

4.19.–4.24.

Komisija poroča o porabi iz ESPR za okoljske cilje, vendar povezava
med tem in ključnimi okoljskimi kazalniki ni dobro opredeljena

4.25.–4.29.

Pospeševanje izvajanja SRP

4.30.–4.44.

Za ohranitveni cilj SRP ni verjetno, da bo dosežen

4.31.–4.40.

Znanstveno mnenje in zbiranje podatkov sta ključna vidika
upravljanja ribištva

4.41.–4.42.

Sistem za nadzor ribištva se nadgrajuje

4.43.–4.44.

Zaključki

4.45.–4.51.

Priloga
Priloga 4.1 – Cilji Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
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Uvod
Kratek opis področja Naravni viri

4.1. Razdelek 2 večletnega finančnega okvira zajema odhodke, povezane s

politikami o trajnostni rabi naravnih virov, financiranjem skupne kmetijske politike
(SKP), skupne ribiške politike (SRP) ter okoljskih in podnebnih ukrepov.

4.2. Skupni načrtovani odhodki v tem razdelku so v obdobju 2014–2020 znašali

420 milijard EUR (v tekočih cenah), od česar je bilo do konca leta 2020 izplačanih
367 milijard EUR (glej sliko 4.1).

Slika 4.1 – Naravni viri: plačila, izvršena v obdobju 2014–2020 na podlagi
obveznosti iz obdobja
(i) kot delež vseh razdelkov
večletnega finančnega okvira

(II) razčlenjeno po posameznih
programih
(v milijardah EUR)

766,9

milijarde
EUR

Naravni viri
366,8
47,8 %

Evropski kmetijski jamstveni
sklad (EKJS)
297,3 (81,0 %)

Evropski kmetijski sklad za
razvoj podeželja (EKSRP)
63,8 (17,4 %)
Evropski sklad za pomorstvo in
ribištvo (ESPR)
2,8 (0,8 %)
Drugi programi
2,9 (0,8 %)

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije
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Obseg in pristop

4.3. Sodišče je izmed petih programov iz razdelka 2 večletnega finančnega okvira

izbralo Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR), ki pomeni 0,8 % vseh plačil,
izvršenih do konca leta 2020 za ta razdelek večletnega finančnega okvira. Želelo je
ugotoviti, koliko ustreznih informacij o smotrnosti je bilo na voljo, in te informacije
uporabiti, da bi kolikor mogoče ocenilo, kako smotrni so bili programi porabe EU.
Pripravilo je tudi pripombe o izbranih vidikih SRP, ki se podpirajo iz ESPR. Lani je
Sodišče v svojem poročilu o smotrnosti za leto 2019 obravnavalo EKJS in EKSRP, ki sta
pomenila 98,6 % vseh plačil do konca leta 2019.

Slika 4.2 – Časovni razpored glavnih vrednotenj in zajeta obdobja
Večletni finančni
okvir
2014–2020

Večletni finančni
okvir
2007–2013
2008

2010

2014

2012

Objava

2016

2018

Večletni finančni
okvir
2021–2027
2020

2022

2024

2026

Zajeto obdobje

Ocena učinka ESPR
Naknadno vrednotenje Evropskega sklada za
ribištvo
Zbirno poročilo o predhodnih
vrednotenjih
Ocena učinka ESPRA
Vmesno vrednotenje komponente
neposrednega upravljanja
Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo (ESPR)
Naknadno vrednotenje ukrepov
ESPR, financiranih v okviru
neposrednega upravljanja
Naknadno vrednotenje ukrepov
ESPR, financiranih v okviru
deljenega upravljanja

Vir: Evropsko računsko sodišče
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4.4. Sodišče je to poglavje pripravilo na podlagi informacij Komisije o smotrnosti, ki

so zajemale letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU za
leto 2020, izjave o programih za predlog proračuna za leto 2022, letno poročilo o
izvajanju Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) ter ključna vrednotenja,
prikazana na sliki 4.2. Preverilo je verodostojnost teh informacij in njihovo skladnost s
svojimi ugotovitvami, ni pa revidiralo njihove zanesljivosti. Opiralo se je tudi na
rezultate svojih nedavnih revizij. V Dodatku je opisana metodologija, uporabljena za
pripravo tega poglavja.

4.5. V zakonodajo o vzpostavitvi posameznih programov porabe EU je vključenih

več ciljev. Z ESPR se prispeva k šestim prioritetam Unije, povezanim s štirimi cilji, od
katerih sta v tem poglavju obravnavana dva (glej Prilogo 4.1). Izbrana cilja pomenita
84 % dodeljenih sredstev ESPR.

Namen in predviden način delovanja ESPR

4.6. Na sliki 4.3 je pregled ciljev, prioritet in kazalnikov rezultatov ESPR.
Slika 4.3 – Pregled ESPR
Prioritete Unije
(člen 6*)
Prioriteta Unije 1. Spodbujanje
okoljsko trajnostnega, z viri
gospodarnega, inovativnega,
konkurenčnega in na znanju
temelječega ribištva
Prioriteta Unije 2. Spodbujanje
okoljsko trajnostne, z viri
gospodarne, inovativne,
konkurenčne in na znanju
temelječe akvakulture

Cilji ESPR
(člen 5)

Kazalniki rezultatov v izjavi o
programu
produktivnost dela (v smislu bruto dodane vrednosti na
uslužbenca) v ribiškem sektorju EU
dobičkonosnost ribiške flote EU po segmentih flote

(a) spodbujanje
konkurenčnega, okoljsko
trajnostnega, ekonomsko
uspešnega ter družbeno
odgovornega ribištva in
akvakulture

izkoristek goriva pri ulovu rib
količina zavržkov vrst, ki se izkoriščajo v komercialne
namene
vrednost proizvodnje iz akvakulture v EU

Prioriteta Unije 5. Pospeševanje
trženja in predelave

relativna vrednost ali količina proizvodov, ki so jih
organizacije proizvajalcev dale na trg
število primerov, v katerih so subjekti očitno kršili pravila
SRP, ugotovljenih v okviru načrtov skupne uporabe, deljeno
s številom opravljenih inšpekcijskih pregledov

Prioriteta Unije 3. Pospeševanje
izvajanja SRP

(b) pospeševanje izvajanja
SRP (zbiranje podatkov in
nadzor)

število držav članic z uspešnim kontrolnim sistemom
delež ali število staležev, ki se lovijo na ravni največjega
trajnostnega donosa
stopnja ustreznih odzivov na zahteve po podatkih v okviru
zbiranja podatkov
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Prioritete Unije
(člen 6*)

Prioriteta Unije 4. Povečevanje
zaposlovanja in krepitev
ozemeljske kohezije

Cilji ESPR
(člen 5)
(c) spodbujanje
uravnoteženega in
vključujočega ozemeljskega
razvoja ribiških območij in
območij akvakulture (lokalni
razvoj, ki ga vodi skupnost)

Kazalniki rezultatov v izjavi o
programu
delovna mesta, ki so bila v sektorjih ribištva in akvakulture
ustvarjena s podporo ESPR
delovna mesta, ki so bila v sektorjih ribištva in akvakulture
ohranjena s podporo ESPR
število lokalnih strategij, ki so jih izbrale lokalne akcijske
skupine za ribištvo
pobuda Znanje o morju 2020: stopnja uporabe evropske
mreže za pomorsko opazovanje in podatke (EMODnet),
izmerjena s številom uporabnikov, ki so prenesli podatke

Prioriteta Unije 6. Pospeševanje
izvajanja integrirane pomorske
politike

(d) pospeševanje razvoja in
izvajanja integrirane
pomorske politike Unije z
dopolnjevanjem kohezijske
politike in SRP

pomorski nadzor: odstotek razpoložljivih medsektorskih
in/ali čezmejnih podatkov kot odstotek skupne
informacijske vrzeli, ugotovljene v oceni učinka o skupnem
okolju za izmenjavo informacij
odstotek površine morskih voda, ki se ohranja s
prostorskimi varovalnimi ukrepi v okviru člena 13(4) okvirne
direktive o morski strategiji

* Uredba (EU) št. 508/2014.
Vir: GD MARE

4.7. Z ESPR se podpira skupna ribiška politika, katere glavni cilj je zagotavljanje, da

sta sektorja ribištva in akvakulture dolgoročno okoljsko trajnostna in upravljana na
način, ki je skladen z doseganjem gospodarskih in socialnih koristi ter koristi za
zaposlovanje, ter prispevanje k zanesljivi preskrbi s hrano 1.

4.8. Sodišče je za svojo analizo informacij o smotrnosti izbralo posebna cilja 1 in 4

ESPR, kot sta določena v izjavi Komisije o programu ter letnem poročilu o upravljanju in
smotrnosti izvrševanja proračuna EU (glej Prilogo 4.1).

4.9. S ciljem „spodbujanje ribištva in akvakulture” (PC 1) se podpira konkurenčen in

bolj trajnosten ribolov. Na primer, iz ESPR se lahko krijejo stroški ribolovnega orodja z
izboljšano selektivnostjo velikosti rib za zmanjšanje nenamernega ulova ali
nadomestilo za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti. Na področju akvakulture se
lahko ESPR uporabi za krepitev konkurenčnosti podjetij.

1

Člen 2(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013.
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4.10. Cilj „spodbujanje izvajanja SRP” (PC 4) je osredotočen na upravljanje politike
za ohranjanje ribištva z izboljšanjem znanstvenih spoznanj in nadzora ribištva. Eno od
orodij za upravljanje, ki ga ima EU v okviru SRP na voljo za doseganje trajnostnih ravni
ribolova, je določitev omejitev celotnega dovoljenega ulova (TAC) za staleže
komercialnih rib. Svet na podlagi predloga Komisije vsako leto določi celoten dovoljen
ulov, ki si ga nato države članice razdelijo.

4.11. Kot se zahteva v uredbi o SRP , se v predlogu celotnega dovoljenega ulova, ki
2

ga predloži Komisija, upoštevajo znanstvena mnenja svetovalnih organov, kot sta
Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) ter Znanstveni, tehnični in gospodarski
odbor za ribištvo (STECF). Iz ESPR se podpirajo ukrepi za izboljšanje zbiranja in
zagotavljanja znanstvenih podatkov.

4.12. Države članice lahko ESPR uporabijo tudi za okrepitev sistema za nadzor
ribištva, da bi izboljšale skladnost s pravili SRP.

4.13. Skupni proračun ESPR za obdobje 2014–2020 je znašal 6,4 milijarde EUR.

Komisija, in sicer v njenem imenu Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo
(GD MARE), si z državami članicami deli odgovornost za upravljanje ESPR. Upravljanje
90 % sredstev sklada si delijo države članice in Evropska komisija, preostalih 10 % pa
upravlja neposredno Evropska komisija.

2

Člen 6(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013.
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Ocena smotrnosti ESPR, pripravljena
na podlagi objavljenih informacij o
smotrnosti
Splošne pripombe

4.14. Na sliki 4.4 je pregled vseh kazalnikov ESPR v izjavi o programu in ocena

Sodišča v zvezi s tem, ali so na dobri poti, da bodo njihove ciljne vrednosti dosežene. Za
devet od 21 kazalnikov Sodišče ni imelo dovolj podatkov za oblikovanje zaključka.
Sodišče predstavlja svoje specifične preglede kazalnikov na slikah 4.5 in 4.7. Sodišče je
v poročilu o smotrnosti za leto 2019 3 razpravljalo o nekaterih splošnih opozorilih, ki se
uporabljajo pri razlagi teh kazalnikov. Ocena o tem, ali je nek kazalnik na dobri poti, je
zlasti povezana z verjetnostjo, da bo dosežena njegova ciljna vrednost, ki jo je določila
Komisija. V tej oceni se ne upošteva, ali in kako tesno je nek kazalnik povezan z ESPR
ter ali je ciljna vrednost, določena za ta kazalnik, smiselna. Zato je ta ocena samo del
splošne ocene smotrnosti. Sodišče ni revidiralo zanesljivosti s kazalniki povezanih
podatkov (vendar je o tem razpravljalo v poročilu o smotrnosti za leto 2019 4).

Slika 4.4 – Pregled vseh kazalnikov ESRP v izjavi o programu
Izložek
Cilj (*) Skupaj
PC 1
8
PC 2
4
PC 3
3
PC 4
6
Skupaj 21

Rezultat

Vsi

Vsi

1
1
2

1
4
2
2
9

1
1
2

Učinek
Vsi

3

3

2
2

1
1
2
4

7

2

3
10

2

5

3
3

(*) Celoten seznam ciljev je v Prilogi 4.1.
LEGENDA:
Ali je kazalnik na dobri poti, da bo njegova ciljna vrednost dosežena (ob upoštevanju vseh mejnikov in
dosedanjega napredka)?
Da

Ne

Nejasno: podatkov ni, so stari ali nejasni

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjav o programih za predlog proračuna za leto 2022

3

Poročilo o smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leto 2019, odstavek 1.24.

4

Prav tam, odstavki 1.13–1.23.

5
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Informacije Komisije o smotrnosti so osredotočene na vložke, izložke in
finančni prispevek, ne pa na rezultate

4.15. Glavni zaključek ocene učinka reforme SRP, opravljene leta 2011, je bil, da z

njo ni bilo zagotovljeno trajnostno izkoriščanje živih virov 5. Komisija je opredelila več
ključnih problemov, vključno s slabo okoljsko trajnostnostjo, slabo rentabilnostjo in
socialno negotovostjo, povezano z novimi izzivi, kot so podnebne spremembe in
onesnaženje.

4.16. Opisne informacije o smotrnosti ESPR, predstavljene v izjavi Komisije o

programu in njenem letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna
EU, so osredotočene na število upravičencev in operacij, ki se podpirajo iz ESPR
(izložki), ter na sredstva, dodeljena nekaterim projektom (vložki). Na rezultate pa niso
osredotočene. Komisija ni predstavila intervencijske logike, s katero bi določila
prispevek ESPR k doseganju ciljev politike. Zato je težko opredeliti vzročno povezavo
med podporo iz ESPR in rezultatom ter oceniti učinek ESPR na splošno smotrnost
politike.

4.17. Komisija je zasnovala dopolnilni sklop specifičnih kazalnikov

za ESPR za
spremljanje porabe v državah članicah. Informacije za te kazalnike temeljijo na
finančnih podatkih iz letnih poročil držav članic o izvajanju in letnega poročila Infosys (v
katerem so zagotovljeni dopolnilni podatki o operacijah, ki so jih države članice izbrale
za financiranje) 7. Kazalniki in podatki, povzeti v letnem poročilu o izvajanju sklada
ESPR 8, so osredotočeni na finančni prispevek ESPR k ciljem SRP in ne na rezultate.

5

SEC(2011) 891 final, SEC(2011) 1416 final.

6

Delegirana uredba Komisije (EU) 1014/2014.

7

Člena 114 in 97 (1)(a) Uredbe (EU) št. 508/2014.

8

EMFF Implementation Report, Evropska komisija, 2021.

6
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Spodbujanje konkurenčnega, okoljsko trajnostnega,
ekonomsko uspešnega ter družbeno odgovornega ribištva in
akvakulture

4.18. Na sliki 4.5 je pregled kazalnikov iz izjav o programu, povezanih s tem ciljem.
Slika 4.5 – Pregled kazalnikov, povezanih s spodbujanjem
konkurenčnega, okoljsko trajnostnega, ekonomsko uspešnega ter
družbeno odgovornega ribištva in akvakulture
Povzetek vseh kazalnikov
Izložek

Na dobri poti?
Da

Rezultat

Učinek

1

SKUPAJ

2

2

5

6

Ne
Nejasno

1

SKUPAJ

1
1

1
7

8

Podrobnosti o izbranih posameznih kazalnikih
Napredek pri doseganju
ciljne vrednosti

Kazalnik

100 % (2018)

Dobičkonosnost ribiške flote EU:
Povprečje

Učinek

Količina zavržkov vrst, ki se
izkoriščajo v komercialne namene

Učinek

Vrednost proizvodnje iz
akvakulture v EU

Mejnik
0 % (2018)
2012

2023

Ciljna vrednost:
zmanjšanje
82 % (2018)

Učinek
2013

Mejnik
100 % (2020)
2023

LEGENDA:
Vrsta ciljne vrednosti
Kvantitativna

Kvalitativna

Ciljne vrednosti ni ali je nejasna

Ali je kazalnik na dobri poti, da bo njegova ciljna vrednost dosežena (ob upoštevanju vseh mejnikov in
dosedanjega napredka)?
Da

Ne

Nejasno: podatkov ni, so stari ali nejasni

Ali ocena napredka, ki jo je opravila Komisija, približno ustreza oceni Sodišča?
Da

Ne

Za podrobno pojasnitev tega pregleda in metodologije Sodišča glej Dodatek, točke 15–23.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjav o programih za predlog proračuna za leto 2022
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Ekonomska uspešnost ribištva se izboljšuje, podatki o akvakulturi pa niso
tako enoznačni

4.19. V svetovni proizvodnji iz ribolova in akvakulture znaša delež EU približno 3 %.

EU je tako šesta največja proizvajalka na svetu 9. Približno 80 % te proizvodnje prispeva
ribištvo, 20 % pa akvakultura 10.

4.20. Glede na podatke Komisije je sektor živih morskih virov (katerega velik del sta

ribištvo in akvakultura) pomemben, vendar majhen del modrega gospodarstva EU. Leta
2018 11 je bilo v tem sektorju, vključno s predelavo in distribucijo, ustvarjene 11 %
bruto dodane vrednosti modrega gospodarstva EU.

4.21. Glede na kazalnik, uporabljen v izjavi o programu za leto 2022, se je

dobičkonosnost ribiške flote EU v zadnjih letih izboljšala (glej sliki 4.5 in 4.6) 12. Komisija
poroča tudi o pozitivnih gospodarskih rezultatih za flote, ki lovijo trajnostno izkoriščane
staleže, saj so se dobičkonosnost in plače izboljšale, in o slabih rezultatih za flote, ki
lovijo čezmerno izkoriščane staleže 13.

9

Blue economy report, Evropska komisija, 2021.

10

Skupna ribiška politika v številkah, Eurostat, 2019.

11

Blue economy report, Evropska komisija, 2021.

12

COM(2021) 279 final.

13

Prav tam; glej tudi SWD(2020) 112 final.
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Slika 4.6 – Trendi prihodkov in dobička
Glede na kazalnik se je dobičkonosnost ribiške flote EU izboljšala
Odstotek
30 %
Stopnja bruto dobička

25 %

21 %

20 %
16 %
15 %

10 %
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Vir: podatki, prejeti od GD MARE 16. julija 2021, v katere je vključeno Združeno kraljestvo, Grčija in
Hrvaška pa sta izključeni

4.22. Na svetovni ravni se je proizvodnja iz akvakulture od leta 1990 povečala za

štirikrat 14. V EU pa je med letoma 2008 in 2018 stagnirala 15. Komisija je v letnem
poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leto 2020 16 poročala,
da je bila ciljna vrednost letne proizvodnje za leto 2023 v višini 4,89 milijarde EUR
dosežena leta 2016. Vendar je v izjavi o programu za leto 2022 navedeno, da je
vrednost proizvodnje iz akvakulture v letih 2017 in 2018 znova padla pod ciljno
vrednost.

4.23. Neposredna podpora iz ESPR za sektorja ribištva in akvakulture za celotno

obdobje 2014–2020 znaša 3,6 milijarde EUR (64 % vseh sredstev ESPR) 17. Iz kazalnikov
za spremljanje ESPR iz izjave o programu so razvidni splošni trendi, na primer
dobičkonosnost ribiške flote EU ali vrednost proizvodnje iz akvakulture, kazalniki pa so
uporabni za zagotavljanje splošnega pregleda razmer v sektorjih ribištva in akvakulture.
14

The EU Aquaculture Sector-Economic report 2020, Znanstveni, tehnični in gospodarski
odbor za ribištvo, 2021.

15

Agriculture, forestry and fishery statistics, Eurostat, 2020.

16

Letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU, zvezek II,
odstavek 1.4.2.

17

Izračun Sodišča na podlagi podatkov Evropske komisije.
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Ti kazalniki so odvisni od splošnih makroekonomskih spremenljivk, kot so cene goriva,
ki bolj neposredno vplivajo na stanje v obeh sektorjih.

4.24. Specifični kazalniki, iz katerih je razvidna smotrnost podpore iz ESPR na

operativni ravni, so na voljo kot del okvira za spremljanje, opisanega v odstavku 4.17.
Na podlagi teh kazalnikov je na primer mogoče ugotoviti spremembo neto dobička
upravičencev, ki prejemajo podporo iz ESPR (leta 2020 so doseženi rezultati že presegli
cilj za leto 2023). Iz teh kazalnikov je razvidno tudi število obratov akvakulture, ki
zagotavljajo okoljske storitve (do leta 2020 se je iz ESPR podprlo 1 600 takih obratov ali
19,5 % ciljne vrednosti za leto 2023), in število ustanovljenih podjetij (486 do leta 2020
ali 10,8 % ciljne vrednosti za leto 2023) 18.

Komisija poroča o porabi iz ESPR za okoljske cilje, vendar povezava med
tem in ključnimi okoljskimi kazalniki ni dobro opredeljena

4.25. Z ESPR bi bilo treba spodbujati okoljsko trajnostno ribištvo in akvakulturo.

Ribolov je glavni vir pritiska na morsko okolje 19. Cilj SRP je zagotoviti minimizacijo
negativnih vplivov ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem in to, da se za upravljanje
ribištva uporablja ekosistemski pristop 20. Sodišče je nedavno poročalo o tem, da je bil
sicer vzpostavljen okvir za zaščito morskega okolja, vendar z ukrepi EU, vključno z
ukrepi držav članic, ni bilo ponovno vzpostavljeno dobro okoljsko stanje 21 morij.
Problemi, kot sta negativen vpliv plovil s pridneno vlečno mrežo na morsko okolje in
prilov zaščitenih vrst, še vedno niso odpravljeni 22.
18

Podatki, ki jih je predložila Evropska komisija.

19

Marine environmental pressures, Evropska agencija za okolje, 2018; Ecosystem Effects of
Fishing in the Mediterranean: An Analysis of the Major Threats of Fishing Gear and Practices
to Biodiversity and Marine Habitats, Organizacija Združenih narodov za prehrano in
kmetijstvo (FAO) (2004); Marine messages II, Evropska agencija za okolje, 2019; Global
assessment report on biodiversity and ecosystem services, Medvladna platforma za biotsko
raznovrstnost in ekosistemske storitve (IPBES), 2019; The economics of Biodiversity: The
Dasgupta Review,2021.

20

Člen 2(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

21

Posebno poročilo št. 26/2020, odstavek V.

22

Assessment of the existing EU policy tools in the field of Sustainable Development Goal
(SDG) 14 and other ocean-related Agenda 2030 targets, Evropska komisija, 2021; Bycatch of
protected and potentially vulnerable marine vertebrates – review of national reports under
Council Regulation (EC) No. 812/2004 and other information, Mednarodni svet za
raziskovanje morja (ICES), 2019.
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4.26. Komisija je do konca leta 2020 evidentirala 20,1 milijona EUR obveznosti iz

ESPR za financiranje 1 364 operacij za ukrepe za omejitev vpliva ribolova na morsko
okolje ali prilagoditev ribolova varstvu vrst 23.

4.27. Komisija ugotavlja, da so zavržki eden od dejavnikov, zaradi katerih SRP ni

dovolj okoljsko trajnostna 24. Leta 2011 je GD MARE ocenil, da je bilo v vodah EU letno
zavrženih približno 23 % celotnega ulova. Da bi se ta praksa odpravila in da bi se ribiči
spodbudili k selektivnejšemu ribolovu za preprečevanje neželenega ulova, so v skladu s
sedanjo SRP (pri čemer veljajo nekatera odstopanja) zavržki prepovedani. Ta določba,
tj. obveznost iztovarjanja 25, je bila uvedena leta 2015, od leta 2019 pa velja v celoti.
Financiranje iz ESPR lahko prispeva k izvajanju obveznosti iztovarjanja, na primer s
pomočjo ribičem pri nakupu ribolovnega orodja z boljšo selektivnostjo.

4.28. Posebni cilj uredbe o ESPR

26

je zmanjšanje vpliva ribištva na morsko okolje,

vključno z izogibanjem neželenemu ulovu in njegovim čim večjim zmanjšanjem. V
najnovejših publikacijah je ugotovljeno, da se praksa zavračanja neželenega ulova
nadaljuje 27. V poročilih Evropske agencije za nadzor ribištva (EFCA) 28 je bilo
ugotovljeno zelo razširjeno neupoštevanje obveznosti iztovarjanja v nekaterih
segmentih flote v Severnem morju in severozahodnih vodah. Izjava o programu ESPR
in letno poročilo o izvajanju sklada ESPR29 vsebujeta kazalnik o količini zavržkov.
Vendar Komisija v izjavi o programu ni predstavila nobenih podatkov za ta kazalnik.
Komisija je v letnem poročilu o izvajanju sklada ESPR predstavila nekaj podatkov, ki jih
šteje za nezanesljive.

23

EMFF Implementation Report, Evropska komisija, 2021.

24

SEC(2011) 891 final.

25

Člen 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

26

Člen 6(1) (a) Uredbe (ES) št. 508/2014.

27

SWD(2021) 122 final; Poročilo o uresničitvi ciljev v zvezi z obveznostjo iztovarjanja v skladu s
členom 15 skupne ribiške politike; študija Evropskega parlamenta z naslovom EU fisheries
policy – latest developments and future challenges.

28

Poročila o oceni skladnosti, EFCA, 2019.

29

EMFF Implementation Report, Evropska komisija, 2021.
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4.29. EU je sprejela mednarodno zavezo, da bo za ohranjanje življenja v morju

uporabljala morska zavarovana območja. To lahko vključuje uporabo različnih ukrepov,
vključno z omejitvami ribolova. EEA je leta 2018 poročala, da je EU izpolnila cilj glede
biotske raznovrstnosti iz Aičija, tj. da je do leta 2020 vsaj 10 % svojih voda določila za
morska zavarovana območja 30. To je mogoče potrditi z relevantnim kazalnikom iz
izjave Komisije o programu ESPR. Sodišče je v svojem posebnem poročilu o zaščiti
morskega okolja ugotovilo, da je bila z morskimi zavarovanimi območji zagotovljena le
omejena zaščita morske biotske raznovrstnosti 31.

Pospeševanje izvajanja SRP

4.30. Na sliki 4.7 je pregled kazalnikov iz izjav o programu, povezanih s tem ciljem.

30

EU reaches the Aichi target of protecting ten percent of Europe's seas, Evropska agencija za
okolje, 2018.

31

Posebno poročilo št. 26/2020, odstavki 31–39.
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Slika 4.7 – Pregled kazalnikov, povezanih s pospeševanjem izvajanja SRP
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Za podrobno pojasnitev tega pregleda in metodologije Sodišča glej Dodatek, točke 15–23.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjav o programih za predlog proračuna za leto 2022
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Za ohranitveni cilj SRP ni verjetno, da bo dosežen

4.31. V skladu s členom 3 PDEU ima EU izključno pristojnost za ohranjanje morskih

bioloških virov. Komisija je leta 2011 poročala 32, da se 78,5 % staležev Skupnosti, za
katere so bili na voljo znanstveni podatki, ni lovilo trajnostno. Ključni cilj SRP je doseči
trajnostnost ribištva, vključno z obnovo in ohranjanjem staležev rib. Države članice so
do konca leta 2020 izbrale skoraj 6 180 operacij s skupnim financiranjem iz ESPR v
višini 695 milijonov EUR in v ta namen porabile 374 milijonov EUR 33.

4.32. V okviru prizadevanj za

doseganje cilja ohranjanja Komisija
poroča o napredku pri doseganju
največjega trajnostnega donosa (MSY),
ki se proizvede do stopnje izkoriščanja
največjega trajnostnega donosa (Fmsy)
ali pod njo. Te varne ravni ribolova, ki
temeljijo na znanstvenem mnenju, je
bilo treba po možnosti doseči do
leta 2015, najpozneje pa do leta 2020
©Getty Images / Monty Rakusen.
za vse staleže rib 34. Kazalnik, ki ga v
izjavi o programu ESPR uporablja Komisija, je „delež ali število staležev, ki se lovijo na
ravneh največjega trajnostnega donosa”, o njem pa se za severovzhodni Atlantik (ICES),
Sredozemlje in Črno morje poroča ločeno. Izhodiščna vrednost 59 %, ki jo je Komisija
nepravilno uporabila za vsa morja, velja samo za severovzhodni Atlantik.

4.33. V izjavi o programu ESPR za predlog proračuna za leto 2022 niso predstavljeni

dejanski kvantitativni rezultati pri doseganju ohranitvenih ciljev SRP, čeprav so ti
podatki na voljo. Komisija v opisnem oddelku omenja velik delež pričakovanega
iztovarjanja iz ribolovnih kvot, določenih v skladu s Fmsy, ne da bi poudarila tudi velik
delež staležev rib, pri katerih ribolov na varnih ravneh še ni bil dosežen. Sodišče je
ugotovilo, da je vtis o izgledih za doseganje cilja ribolova na ravneh največjega
trajnostnega donosa zaradi osredotočanja na iztovarjanje in ne na staleže rib preveč
pozitiven.

32

SEC(2011) 891 final, SEC(2011) 1416 final.

33

EMFF Implementation Report, Evropska komisija, 2021.

34

Člen 2(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

134

4.34. Komisija v izjavi o programu ESPR poroča tudi, da se je ribolovni pritisk v

severovzhodnem Atlantiku ustalil na trajnostni ravni, medtem ko je v Sredozemskem in
Črnem morju dosegel raven, ki je več kot dvakratnik ciljne vrednosti Fmsy.

4.35. Komisija v izjavi o programu ESPR za predlog proračuna za leto 2022 na

splošno meni, da je napredek pri doseganju ohranitvenega cilja zmeren. Glede na
zadnje uradne ocene ni verjetno, da je EU do leta 2020 ta cilj dosegla 35. Po najnovejših
znanstvenih podatkih 36 je v severovzhodnem Atlantiku delež čezmerno izkoriščanih
staležev skoraj 40-odstoten, čeprav se je v zadnjem desetletju znatno zmanjšal. Poleg
tega je bilo v Sredozemskem in Črnem morju 83 % ocenjenih staležev rib prelovljenih
(izračun na podlagi nepopolnih podatkov).

4.36. Sodišče je dejavnike, ki so prispevali k tem nezadovoljivim rezultatom glede

ohranjanja, preučilo v nedavnem posebnem poročilu o zaščiti morskega okolja 37.
Ugotovilo je, da je bil v Atlantiku, kjer se pri upravljanju ribištva uporabljajo omejitve
dovoljenega ulova, z ukrepi EU dosežen merljiv napredek, ribolov v Sredozemskem
morju pa je ostal znatno čezmeren, bistvenih znakov napredka pa ni bilo.

4.37. Po mnenju Komisije

je presežna zmogljivost ribiške flote ključni dejavnik
prelova. Pri preveč segmentih flote ribolovna zmogljivost presega ribolovne možnosti.
Zato je tudi cilj zmanjšanja ribolovne zmogljivosti bistven element trajnostnega
upravljanja ribištva v EU. Države članice so do konca leta 2020 izbrale 24 958 operacij s
skupnim financiranjem iz ESPR v višini 260 milijonov EUR in 199 milijonov EUR porabile
za ukrepe za podpiranje usklajevanja ribolovne zmogljivosti flot z ribolovnimi
možnostmi 39.
38

35

Status of marine fish and shellfish stocks in European seas, Evropska agencija za okolje,
2019.

36

Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, Znanstveni, tehnični in
gospodarski odbor za ribištvo (STEFC), 2021.

37

Posebno poročilo št. 26/2020, odstavek 84.

38

SEC(2011) 891 final.

39

EMFF Implementation Report, Evropska komisija, 2021.
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4.38. Po nedavnih podatkih

se zmogljivost flote EU počasi zmanjšuje (glej
sliko 4.8). Vendar kazalnik trajnostne stopnje ulova kaže, da ribolovna zmogljivost za
znatno število segmentov flote v večini držav članic še vedno ni uravnotežena z
njihovimi ribolovnimi možnostmi (leta 2018 za 145 od 182 segmentov flote, ki so bili
ocenjeni) 41.
40

Slika 4.8 – Pregled zmogljivosti ribiške flote EU
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Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov iz registra flote EU, ki ga vodi Evropska komisija,
december 2020

40

Register flote EU, podatki iz decembra 2020.

41

SWD(2021) 122 final, COM(2021) 279 final.
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4.39. Zmogljivost ribiškega plovila se meri z njegovo prostornino (v bruto tonaži

(BT)) in močjo motorja (v kW). Sodišče je v svojem poročilu o nadzoru ribištva v EU iz
leta 2017 ugotovilo, da nekatere države članice niso ustrezno preverile zmogljivosti
svojih flot glede na ti dve merili 42.

4.40. V uredbi o ESPR je določeno, da se zaradi podpore ESPR ne sme povečati

ribolovna zmogljivost flote EU 43. Vprašanje škodljivih subvencij za ribištvo je
poudarjeno v ciljih trajnostnega razvoja (ciljna vrednost 14.6), s katerimi se poziva k
odpravi takih praks do leta 2020. To je predmet intenzivnih pogajanj STO.

Znanstveno mnenje in zbiranje podatkov sta ključna vidika upravljanja
ribištva

4.41. Pri pomembnih odločitvah SRP, npr. v zvezi s kvotami za ulov, je treba

upoštevati znanstveno mnenje. Razpoložljivost znanstvenih podatkov je zato bistvena.
Z ESPR se države članice podpirajo pri zbiranju podatkov in upravljanju. Do konca
leta 2020 so prevzele obveznosti v višini 482 milijonov EUR in v ta namen porabile
379 milijonov EUR 44.

4.42. Sodišče je v posebnem poročilu o zaščiti morskega okolja ugotovilo

, da ICES
leta 2017 zaradi omejitev podatkov ni mogel zagotoviti znanstvenega mnenja za več
kot polovico staležev. Leta 2019 je to veljalo za 62 % staležev (omejeni so bili podatki
za 159 od 256 staležev 46). V Sredozemskem in Črnem morju je bilo leta 2016 ocenjenih
47 staležev rib, leta 2018 pa so bile informacije na voljo le za 21 staležev 47.
45

42

Posebno poročilo št. 08/2017.

43

Člen 5 Uredbe (EU) 508/2014.

44

EMFF Implementation Report, Evropska komisija, 2021.

45

Posebno poročilo št. 26/2020.

46

Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, Znanstveni, tehnični in
gospodarski odbor za ribištvo (STEFC), 2021.

47

SWD(2020) 112 final.
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Sistem za nadzor ribištva se nadgrajuje

4.43. Uspeh SRP je tesno povezan z uspešnostjo sistema za nadzor ribištva. Sodišče

je leta 2017 poročalo o problemih s sistemom za nadzor 48. Komisija je leta 2018
predlagala revidirano uredbo o nadzoru ribištva 49. Sozakonodajalca zakonodajnega
predloga nista sprejela, pomanjkljivosti v sistemu za nadzor pa niso bile odpravljene 50.

4.44. Iz ESPR se zagotavljajo finančna sredstva za izboljšanje uspešnosti nacionalnih

sistemov za nadzor, ki so potrebni za izvrševanje pravil. Ukrepi ESPR, s katerimi se
prispeva k temu procesu, so doslej največji v smislu dodeljenih sredstev
(440 milijonov EUR do leta 2020 51), vendar ni kazalnikov, na podlagi katerih bi bilo
mogoče pridobiti informacije o prispevku ESPR k doseganju cilja uspešnega sistema za
nadzor.

48

Posebno poročilo št. 08/2017.

49

COM(2018) 368 final.

50

Poročilo o uporabi uredbe o vzpostavitvi nadzornega sistema, Evropska komisija, 2021.

51

EMFF Implementation Report, Evropska komisija, 2021.
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Zaključki
4.45. S skupno ribiško politiko bi se morali obravnavati izzivi, kot so netrajnostni

ribolov, slabšanje morskega okolja ter preoblikovanje sektorjev ribištva in akvakulture
v EU. Z ESPR bi se morali podpirati ti cilji SRP. V informacije o smotrnosti, ki jih pripravi
ali pridobi Komisija, bi morali biti vključeni rezultati, doseženi z intervencijami ESPR,
poudarjen pa bi moral biti vsakršen nezadovoljiv napredek. Na podlagi teh informacij bi
bilo treba uvesti popravljalne ukrepe.

4.46. Sodišče je ugotovilo, da so informacije Komisije o smotrnosti večinoma
osredotočene na finančni prispevek sklada k ciljem SRP in ne na rezultate.

4.47. V izjavi o programu in letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja

proračuna so večinoma splošni kazalniki na makro ravni. Ti so koristni, ker zagotavljajo
splošen pregled stanja sektorjev ribištva in akvakulture. Vendar ni jasne povezave med
prispevkom ESPR in sporočenimi dosežki (glej odstavek 4.16). Ta povezava je potrebna
za oceno uspešnosti ESPR pri doseganju ciljev SRP in za utemeljitev proračunskih
zahtev. S specifičnimi kazalniki in podatki ESPR, zasnovanimi zunaj okvira izjave o
programu in letnega poročila o upravljanju in smotrnosti izvrševanja ter povzetimi v
letnem poročilu o izvajanju sklada ESPR je mogoč celovitejši pregled nad izvajanjem
ESPR, vendar so tudi ti bolj osredotočeni na porabo kot na rezultate (glej odstavek
4.17).

4.48. Sodišče je ugotovilo, da Komisija v izjavi o programu ESPR in letnem poročilu

o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU ne zagotavlja veliko informacij o
smotrnosti rezultatov ESPR v smislu podpiranja okoljskih ciljev SRP. Za ciljno vrednost
SRP za doseganja želenega stanja ohranjenosti za vse staleže rib do leta 2020 ni
verjetno, da je bila dosežena. Ključni kazalnik za spremljanje napredka na tem področju
(ribolov na ravni največjega trajnostnega donosa) ne vsebuje dovolj informacij, da bi
bilo z njim mogoče opisati raven napredka pri doseganju te ciljne vrednosti (glej
odstavke 4.32 do 4.36). Sodišče je ugotovilo tudi, da ribolovne dejavnosti še vedno
negativno vplivajo na morski ekosistem, da se škodljiva praksa zavračanja neželenega
ulova nadaljuje in da imajo kazalniki za črpanje informacij o uspešnosti zaščite
morskega okolja bistvene pomanjkljivosti (glej odstavke 4.25 do 4.29).

4.49. Ribiška flota EU je glede na razpoložljive informacije na splošno

dobičkonosna, trajnostno ribištvo pa je za ribiče koristno. Napredek pri spodbujanju
proizvodnje iz akvakulture EU je manjši, saj od nedavnega stagnira (glej odstavke 4.20
do 4.24).
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4.50. Iz ESPR se financira zbiranje in upravljanje podatkov, na podlagi katerih se

lahko zagotavljajo potrebna znanstvena mnenja. Vendar za mnogo staležev rib zaradi
omejitev podatkov znanstvena mnenja niso na voljo, zlasti v Sredozemskem in Črnem
morju (glej odstavka 4.41 in 4.42).

4.51. In nazadnje, sistem za nadzor ribištva je ključni dejavnik pri uresničevanju

ciljev SRP. Komisija je uvedla popravljalne ukrepe, s katerimi bi se lahko izboljšali
nacionalni sistemi za nadzor, vendar težave ostajajo (glej odstavek 4.43).

140

Priloga
Priloga 4.1 – Cilji Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
Posebni cilji
Polno ime

Kratko ime
(in okrajšava)

Posebni
cilj 1

Spodbujanje konkurenčnega,
okoljsko trajnostnega,
ekonomsko uspešnega ter
družbeno odgovornega ribištva
in akvakulture

spodbujanje
ribištva in
akvakulture (PC 1)

da

Posebni
cilj 2

Pospeševanje razvoja in
izvajanja integrirane pomorske
politike Unije z dopolnjevanjem
kohezijske politike in SRP

pospeševanje
integrirane
pomorske politike
(PC 2)

ne

Posebni
cilj 3

Spodbujanje uravnoteženega in
vključujočega ozemeljskega
razvoja ribiških območij in
območij akvakulture

spodbujanje
ozemeljskega
razvoja (PC 3)

ne

Posebni
cilj 4

Pospeševanje izvajanja SRP

pospeševanje SRP
(PC 4)

da

Cilj

Zastopan v
vzorcu Sodišča

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjav o programih za predlog proračuna za leto 2022
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Poglavje 5
Varnost in državljanstvo
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Vsebina
Odstavek

Uvod

5.1.–5.9.

Kratek opis področja Varnost in državljanstvo

5.1.–5.2.

Obseg in pristop

5.3.–5.5.

Namen in predvideni način delovanja Sklada za notranjo
varnost – meje in vizumi

5.6.–5.9.

Ocena smotrnosti
Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi

5.10.–5.31.

Splošne pripombe

5.10.–5.17.

Pri izvajanju nacionalnih programov so velike razlike

5.11.

V informacijah o smotrnosti Sklada za notranjo varnost – meje in
vizumi so nekatere vrzeli

5.12.–5.14.

Kazalniki smotrnosti, objavljeni v letnem poročilu o upravljanju in
smotrnosti izvrševanja proračuna EU, dajejo optimistično sliko o
smotrnosti Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi

5.15.–5.16.

Kazalnik za splošni cilj Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi
je na dobri poti, da bo njegova ciljna vrednost dosežena,
vendar nanj vpliva več zunanjih dejavnikov

5.17.

Podpora skupni vizumski politiki

5.18.–5.21.

Sklad za notranjo varnost – meje in vizumi je prispeval k učinkovitemu
obravnavanju vizumskih vlog, vendar ne spodbuja dosledne uporabe
pravnega reda Unije z usposabljanjem

5.20.–5.21.

Podpiranje integriranega upravljanja meja

5.22.–5.31.

Sklad za notranjo varnost – meje in vizumi dosega boljše rezultate pri
nadgradnji informacijskih sistemov in opreme kot pri usposabljanju
mejnih policistov za uporabo teh sistemov in opreme

5.23.–5.26.

Sklad za notranjo varnost – meje in vizumi je omogočil razvoj
potrebnih sistemov za integrirano upravljanje meja

5.27.–5.30.

Prispevek Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi k uspešnemu
upravljanju meja je odvisen od tega, ali države članice v informacijske
sisteme vnesejo zanesljive, relevantne in posodobljene informacije

Zaključki

5.31.
5.32.–5.36.
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Priloga
Priloga 5.1 – Cilji Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi
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Uvod
Kratek opis področja Varnost in državljanstvo

5.1. Razdelek 3 večletnega finančnega okvira se nanaša na odhodke, povezane s

politikami, katerih cilj je okrepiti koncept evropskega državljanstva z oblikovanjem
območja svobode, pravice in varnosti brez notranjih meja. Razdelek vključuje finančna
sredstva za:
o

azil in migracije,

o

notranjo varnost, ki vključuje usklajene ukrepe za upravljanje meja, razvoj skupne
vizumske politike, sodelovanje med organi kazenskega pregona in izboljšanje
zmogljivosti za obvladovanje varnostnih tveganj in kriz,

o

migracije in varnost ter pravosodno sodelovanje,

o

zdravje ljudi, živali in rastlin,

o

kulturni in avdiovizualni sektor,

o

pravosodje, pravice potrošnikov, enakopravnost in državljanstvo.

5.2. Skupni načrtovani odhodki v okviru tega razdelka večletnega finančnega okvira
za obdobje 2014–2020 znašajo 22,4 milijarde EUR, od katerih je bilo do konca
leta 2020 izplačanih 17,5 milijarde EUR (glej sliko 5.1). Najpomembnejše področje
odhodkov se nanaša na dve medsebojno povezani področji, in sicer migracije in
varnost.
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Slika 5.1 – Varnost in državljanstvo: plačila, izvršena v obdobju
2014–2020 na podlagi obveznosti iz obdobja
(II) razčlenjena po posameznih
programih

(i) kot delež vseh razdelkov
večletnega finančnega okvira

(v milijardah EUR)
Sklad za azil, migracije in
vključevanje
4,4 (25,3 %)




Sklad za notranjo varnost – meje in
vizumi
1,4 (8,1 %)

766,9

Hrana in krma
1,4 (8,0 %)

milijarde EUR


Varnost in državljanstvo
17,5
2,3 %

Ustvarjalna Evropa
1,2 (6,9 %)
Sklad za notranjo varnost – policija
0,7 (4,0 %)
Drugi programi
8,3 (47,7 %)

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije

Obseg in pristop

5.3. Sodišče je od 11 programov v okviru področja Varnost in državljanstvo izbralo

Sklad za notranjo varnost – meje in vizumi (v nadaljnjem besedilu: ISF – meje in
vizumi), ki pomeni 8,1 % vseh plačil, izvršenih do konca leta 2020 za ta razdelek
večletnega finančnega okvira. Njegov namen je bil ugotoviti, koliko ustreznih informacij
o smotrnosti je na voljo, in na podlagi teh informacij oceniti, kako dobro so bili
programi porabe EU izvedeni. Ta analiza je nadaljevanje revizije Sklada za azil,
migracije in vključevanje iz poročila o smotrnosti izvrševanja proračuna EU za
leto 2019, ki je pomenil 23,9 % vseh plačil, izvršenih do konca leta 2019.
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5.4. Sodišče je to poglavje pripravilo na podlagi informacij Komisije o smotrnosti, ki
so zajemale letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU za
leto 2020, izjave o programih za predlog proračuna za leto 2022 ter ključna
vrednotenja in druga poročila, prikazana na sliki 5.2. Preverilo je verodostojnost teh
informacij in njihovo skladnost s svojimi ugotovitvami, ni pa revidiralo njihove
zanesljivosti. Opiralo se je tudi na rezultate svojih nedavnih revizij in pregledov. V
Dodatku je podrobneje opisana metodologija, uporabljena za pripravo tega poglavja.

Slika 5.2 – Časovni razpored glavnih vrednotenj in drugih poročil ter
zajeta obdobja
Večletni finančni
okvir
2014–2020

Večletni finančni
okvir
2007–2013
2008

2010

2012

2014

2016

2018

Zajeto obdobje

Vmesno vrednotenje Sklada za
notranjo varnost za obdobje
2014–2017

Naknadno vrednotenje
Sklada za notranjo varnost
za obdobje 2014–2020

Večletni finančni
okvir
2021–2027
2020

2022

2024

2026

Objava

Ocena učinka uredbe o Skladu za integrirano upravljanje
meja – meje in vizumi ter Skladu za integrirano upravljanje
meja – instrument za opremo za carinske kontrole
Naknadno vrednotenje Sklada za
zunanje meje za obdobje 2007–2013

Poročilo o delovanju
schengenskega ocenjevalnega in
spremljevalnega mehanizma
Vrednotenje Schengenskega
informacijskega sistema (SIS II)
Poročilo o uporabi sistema SIS*
Ocena učinka nadgradnje vizumskega
sistema
Preverjanje ustreznosti sistema VIS*
Vrednotenje sistema EUROSUR*
Agencija za temeljne pravice* o sistemu
EUROSUR* in temeljnih pravicah

* SIS: Schengenski informacijski sistem, VIS: Vizumski informacijski sistem, FRA: Agencija za temeljne
pravice, EUROSUR Evropski sistem varovanja meja.
Vir: Evropsko računsko sodišče
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5.5. Zakonodajni akti, s katerimi so bili vzpostavljeni posamezni programi

porabe EU, vsebujejo več ciljev, ki so razvrščeni kot splošni (običajno širši in bolj
strateški) ali posebni (običajno ožji in bolj operativni). To poglavje zajema splošni cilj in
dva posebna cilja v zvezi s Skladom za notranjo varnost – meje in vizumi. V zakonodaji
o Skladu za notranjo varnost – meje in vizumi so določeni tudi operativni cilji
financiranja (glej Prilogo 5.1) 1.

Namen in predvideni način delovanja Sklada za notranjo
varnost – meje in vizumi

5.6. S skladom za notranjo varnost – meje in vizumi se zagotavlja podpora

(2,4 milijarde EUR 2 v obveznostih za obdobje 2014–2020) za usklajene ukrepe za
upravljanje meja, ki omogočajo enotno in visoko raven nadzora meja, ter za razvoj
skupne vizumske politike 3 v skladu z zavezanostjo Unije temeljnim svoboščinam in
človekovim pravicam. Na sliki 5.3 sta prikazana ozadje Sklada za notranjo varnost –
meje in vizumi in konceptualni pregled potreb, ki se v okviru programa obravnavajo,
njegovih ciljev ter pričakovanih izložkov in izidov.

1

Člen 3 Uredbe (EU) št. 515/2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na
področju zunanjih meja in vizumov.

2

Zajema samo deljeno upravljanje in ne vključuje nujne pomoči (414 milijonov EUR) in
ukrepov Unije.

3

Člen 3 Uredbe (EU) št. 515/2014.
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Slika 5.3 – Pregled programa Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi
•

Potrebe
vzpostavitev območja
svobode, pravice in
varnosti brez notranjih
meja

•

prosto gibanje državljanov
EU in zakonitih potnikov
(kratkoročno bivanje) na
ozemlju Unije

•

enotna in visoka raven
nadzora zunanjih meja

Cilji
•

splošni cilj 1: prispevati k
visoki ravni varnosti v
Uniji

Sklad za notranjo varnost –
meje:
•
•

PC 1: skupna vizumska
politika
PC 2: integrirano
upravljanja meja

(glej tudi Prilogo 5.1)

Vložki
•
•

2014–2020: 2,4 milijarde
EUR*
plačano: 50 %

•

uslužbenci Komisije,
Frontexa, agencije euLISA, konzularnih služb in
služb za upravljanje meja v
sodelujočih državah

•

informacijski sistemi za
upravljanje meja

Kontekst in zunanji dejavniki
Kontekst EU
• PDEU o svobodi, pravici in
varnosti
• strategija EU za varnostno
unijo
• schengenski pravni red in
zakonik o mejah
Kontekst držav članic
• različne zmogljivosti za
obravnavanje vizumov in
varnostnih groženj ter
uporabo visokih skupnih
standardov za nadzor meja
• začasno zaprtje meja
Zunanji dejavniki
• migracijski pritisk,
geopolitične razmere
• instrument Sklada za
notranjo varnost – policija
• varnostne grožnje s strani
državljanov EU in drugih
držav
• COVID-19

Pričakovani izidi
Učinki
• nemoteno prehajanje meja
• prosto gibanje državljanov
EU in zakonitih obiskovalcev
v Uniji
• okrepljene zmogljivosti za
obvladovanje pritiskov na
zunanjih mejah
• manjše nezakonito
priseljevanje
• podpora migrantom v
skladu z obveznostmi na
področju človekovih pravic
Rezultati
• pravilne, enotne in
učinkovite mejne kontrole
• enotno obravnavanje
zakonitih obiskovalcev iz
tretjih držav (kratkoročno
bivanje)
• boljša komunikacija in
okrepljeno konzularno
sodelovanje med državami
• obnova in posodobitev
konzularnih prostorov in
točk za upravljanje meja

Procesi
Način upravljanja
81 % v okviru deljenega
upravljanja z državami
članicami in pridruženimi
schengenskimi državami
Akterji
Komisija, Frontex, eu-LISA,
organi držav članic in
pridruženih držav, vključno s
konzularnimi uslužbenci,
mejnimi policisti in cariniki
Dejavnosti
usposabljanje, nakup nove ter
nadgradnja in zamenjava
obstoječe opreme, obnova
prostorov, naložbe v
posodobitev, širitev in
vzdrževanje informacijskih
sistemov / interoperabilnosti

* brez ukrepov Unije

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi Uredbe št. 515/2014

•

•

•

•

Pričakovani izložki
tečaji usposabljanja na
področju vizumskega in
schengenskega pravnega
reda ter pravnega reda
zakonika o mejah
infrastruktura, stavbe,
nakup opreme za
konzularne prostore in
točke za upravljanje meja
interoperabilni
informacijski sistemi za
integrirano upravljanje
meja z zanesljivimi,
relevantnimi in
pravočasnimi podatki
oprema in kontrolni
centri za varovanje meja,
tudi za operacije v okviru
sistema EUROSUR skupne
operacije Frontexa
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5.7. Večina sredstev Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi (81 %) se upravlja v
okviru nacionalnih programov sodelujočih držav članic EU (vse razen Irske) in štirih
pridruženih schengenskih držav (Islandije, Lihtenštajna, Švice in Norveške) skupaj z
Generalnim direktoratom Komisije za migracije in notranje zadeve (GD HOME). Slednji
neposredno ali posredno upravlja tudi preostale ukrepe EU in nujno pomoč. Na
sliki 5.4 je pregled dejanske porabe, ki so jo države sporočile za svoje nacionalne
programe za obdobje 2014–2020.

Slika 5.4 – Pregled porabe nacionalnih programov
Poraba za nacionalne programe, ki so jo prijavile države članice (2014–2020): 1 320 milijonov EUR
kot delež plačil glede na vrsto porabe (v %)

Nacionalni cilji Sklada za notranjo varnost – meje

PC 1: operativna podpora skupni vizumski politiki: izboljšanje zmogljivosti držav članic za
uporabo skupne vizumske politike za olajšanje zakonitega potovanja (schengenski vizumi),
zagotovitev enakega obravnavanja državljanov tretjih držav in boj proti nezakonitemu
PC 1 – NC 1: nacionalne zmogljivosti: razvoj nacionalnih komponent sistema VIS in drugih
orodij IT za izdajo vizumov, prenova vizumskih oddelkov, odpiranje novih vizumskih
oddelkov v tretjih državah
PC 1 – NC 2: pravni red Unije: usposabljanje na področju skupne vizumske politike, izvajanje
posebnih priporočil schengenskega ocenjevalnega mehanizma
PC 1 – NC 3: okrepitev konzularnega sodelovanja: vzpostavitev skupnih zajemnih centrov za
vizume, ureditev zastopanja, razvoj in posodobitev konzulatov in opreme ter podpora
specializiranim točkam v tretjih državah, kot so uradniki za zvezo za priseljevanje
PU 1 – konzularno sodelovanje: v okviru posebnih ukrepov
PC 2 – NC 1: EUROSUR: vzpostavitev komponent sistema EUROSUR za države članice
(vključno s stavbami, opremo in IKT za nacionalne koordinacijske centre, razvojem
nacionalnih razmer, izmenjavo informacij), naložbe v opremo za nadzor meja in sisteme
varovanja, vključno z opremo, ki se pri skupnih operacijah na mejah deli z agencijo Frontex
PC 2 – NC 2: izmenjava informacij: komunikacijski sistemi, tečaji usposabljanja, strokovna
srečanja in seminarji med različnimi agencijami za izboljšanje sodelovanja
PC 2 – NC 3: skupni standardi Unije: vzpostavitev varnih in interoperabilnih informacijskih
sistemov za upravljanje meja, kot so SIS, VIS, ETIAS in EUROSUR, ter razvoj in nadgradnja
infrastrukture za nadzor meja (kot so prehodi z avtomatiziranim mejnim nadzorom)
PC 2 – NC 4: pravni red Unije: usposabljanje v zvezi z mejami (zakonik o schengenskih
mejah), izvajanje specifičnih priporočil schengenskega ocenjevalnega mehanizma
PC 2 – NC 5: prihodnji izzivi: dejavnosti analize meja, ki jih vodi agencija
PC 2 – NC 6 – nacionalne zmogljivosti: naložbe v razvoj in vzdrževanje infrastrukture na
mejnih prehodih
PC 2 – PU 2: oprema agencije Frontex: posebni ukrepi držav članic za nakup opreme, ki je na
voljo agenciji Frontex za skupne operacije
PC 2: tehnična pomoč za meje: zagotavljanje tehnične pomoči državam članicam
SC2: operativna podpora za meje: stroški vzdrževanja fiksne in mobilne opreme za nadzor
meja
Posebna tranzitna shema: posebna ureditev za tranzitno shemo med Litvo in Rusijo

PC 1:
PC 2:
posebna
podpora skupne
integrirano
tranzitna shema
vizumske politike upravljanja meja

8%

82 %

10 %

2,5 %

4,6 %
0,2 %
0,7 %
0,3 %

8%

2%
2%
1%
1%
30 %
11 %
2%
25 %

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi letnih poročil držav članic o izvajanju za leto 2020

10 %
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5.8. Za izvajanje politike in porabo v okviru Sklada za notranjo varnost – meje in

vizumi sta potrebna tesno usklajevanje in sodelovanje med Komisijo, agencijami EU
(zlasti Frontexom) in nacionalnimi organi, pristojnimi za carino (pri opravljanju nalog v
zvezi z mejami), vizume, priseljevanje in upravljanje meja. Zlasti se je treba posvetovati
s Frontexom o nacionalnih programih, odhodkih v zvezi z integriranim upravljanjem
meja ter nakupu vozil in opreme za skupne operacije 4.

5.9. Na mejne kontrole in izvajanje dejavnosti Sklada za notranjo varnost lahko

vplivajo dogodki, na katere nacionalne vlade ne morejo vplivati, kot so posledice
pandemije COVID-19 za zdravje, varnostna vprašanja v zvezi s terorističnimi grožnjami
in nepredvideni tokovi migrantov iz držav zunaj EU.

4

Člen 9(2)(f) Uredbe (EU) št. 514/2014 in odstavek 2 Priloge II k njej.
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Ocena smotrnosti
Sklada za notranjo varnost – meje in
vizumi
Splošne pripombe

5.10. Na sliki 5.5 je pregled vseh kazalnikov v izjavi o programu za Sklad za notranjo

varnost – meje in vizumi, na sliki 5.6 je prikazan kazalnik za splošni cilj Sklada za
notranjo varnost – meje in vizumi, na sliki 5.8 in sliki 5.9 pa sta ponazorjena specifična
pregleda kazalnikov za oba posebna cilja Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi, ki
ju je pripravilo Sodišče. Sodišče je v poročilu o smotrnosti proračuna EU za leto 2019 5
razpravljalo o nekaterih splošnih opozorilih, ki se uporabljajo pri razlagi teh kazalnikov.
Ocena Sodišča o tem, ali je neki kazalnik na dobri poti, je zlasti povezana z verjetnostjo,
da bo zanj dosežena ciljna vrednost. V tej oceni se ne upošteva, ali in kako tesno je neki
kazalnik povezan z ukrepi in cilji Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi ter ali je
ciljna vrednost, določena za ta kazalnik, dovolj ambiciozna. Zato je ta ocena samo prvi
korak pri analizi smotrnosti tega programa. Poleg tega Sodišče ni revidiralo
zanesljivosti s kazalniki povezanih podatkov (vendar je o tem razpravljalo v poročilu o
smotrnosti za leto 2019 6).

Slika 5.5 – Pregled vseh kazalnikov iz izjave o programu za Sklad za
notranjo varnost – meje in vizumi
Izložek

Cilj (*) Skupaj
SC.01
1
PC.01
5
PC.02
6
Skupaj 12

Rezultat

Vsi

Učinek

Vsi

3
4
7

1
2
3

2
1
3

1
1

2
1
3

Vsi

2
2

1
1

1

1

1
2

1

1
1

(*) Celoten seznam ciljev je v Prilogi 5.1.
LEGENDA:
Ali je kazalnik na dobri poti, da bo njegova ciljna vrednost dosežena (ob upoštevanju vseh mejnikov in
dosedanjega napredka)?
Da

Ne

Nejasno: podatkov ni, so zastareli ali nejasni

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjav o programih za predlog proračuna za leto 2022

5

Poročilo o smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leto 2019, odstavek 1.24.

6

Prav tam, odstavki 1.13–1.23.
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Pri izvajanju nacionalnih programov so velike razlike

5.11. V finančnih informacijah, objavljenih v letnem poročilu o upravljanju in

smotrnosti izvrševanja proračuna EU in izjavah o programih, so konsolidirane zelo
različne stopnje dodelitve in črpanja glede na nacionalne programe držav članic:
o

na podlagi meril za dodelitev iz uredbe je 43 % (1 milijarda EUR) sredstev iz
instrumenta v okviru deljenega upravljanja (2,4 milijarde EUR) dodeljenih štirim
državam članicam (Grčiji, Italiji, Španiji in Litvi),

o

do konca leta 2020 je bilo izplačanih le 55 % dodeljenih sredstev za nacionalne
programe 7. Poraba po državah je bila neenakomerna in je znašala od 18 % do
79 % dodeljenih sredstev. Države članice so poročale o naslednjih težavah, ki
povzročajo zamude pri črpanju sredstev8:
o

zamude pri javnih naročilih, ki so posledica dejavnikov, kot so omejeno
število prijaviteljev, kompleksne razpisne zahteve in minimalni tehnični
standardi, zaradi katerih so na primer potrebni nove tehnične specifikacije in
preklici javnih naročil,

o

togost zakonodaje, zaradi katere je bilo težko preusmeriti nacionalna
dodeljena sredstva v povečanje financiranja za projekte, ki vključujejo
informacijske sisteme, kar je privedlo do nižjih stopenj črpanja sredstev,

o

neukrepanje nekaterih držav članic glede usklajevanja za vzpostavitev
konzulatov v državah nečlanicah EU (npr. vzpostavitev skupnega
schengenskega urada v tretjih državah),

o

drugi dejavniki, na katere izvedbeni organi ne morejo vplivati, vključno s
COVID-19, soodvisnostjo z drugimi projekti, pri katerih so zamude,
povečanim številom pritožb pri javnih naročilih ter političnimi in kulturnimi
ovirami v državah nečlanicah EU.

7

Izjave o programih za predlog proračuna za leto 2022, str. 1006.

8

Letna poročila držav članic o izvajanju za leto 2020.
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V informacijah o smotrnosti Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi
so nekatere vrzeli

5.12. Ukrepi na ravni EU (ukrepi Unije) in nujna pomoč, ki pomenijo 19 %

dodeljenih sredstev iz Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi, niso zajeti v okvir
smotrnosti. Ker v zvezi s tem ni pravne zahteve, Komisija za te ukrepe še ni pripravila
okvira za spremljanje smotrnosti. Zato je zbirnih informacij o smotrnosti v zvezi s
skupno 553 milijoni EUR malo.

5.13. V letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU in

izjavah o programih je malo informacij o gospodarnosti in učinkovitosti pri izvajanju
Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi ali o stroškovni učinkovitosti ukrepov tega
sklada.

5.14. Več kot polovica (7 od 12) kazalnikov Sklada za notranjo varnost – meje in

vizumi, objavljenih v letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna
EU in izjavah o programih, je kazalnikov izložkov, torej se z njimi meri operativno
izvajanje programa, ki je tesno povezano s stopnjo proračunske porabe. Razen
informacij iz vmesne ocene Sklada za notranjo varnost iz leta 2018 (glej sliko 5.2),
izvedene, ko je bilo izvajanje počasno, ni bilo poročanja o doseganju operativnih ciljev
(glej Prilogo 5.1). Med porabo sredstev za večletni program in tem, da njegovi rezultati
postanejo vidni, obstaja neizogiben časovni zamik. Ob koncu leta 2020 države članice
še niso izplačale 45 % sredstev, dodeljenih Skladu za notranjo varnost – meje in vizumi,
kar pomeni, da se bodo številni rezultati verjetno uresničili po letu 2020. Države članice
bodo do konca leta 2023 Komisiji predložile naknadno vrednotenje.

Kazalniki smotrnosti, objavljeni v letnem poročilu o upravljanju in
smotrnosti izvrševanja proračuna EU, dajejo optimistično sliko o
smotrnosti Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi

5.15. Ključni kazalniki smotrnosti, izbrani za objavo v letnem poročilu o upravljanju

in smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leto 2020, kažejo bistven napredek Sklada za
notranjo varnost – meje in vizumi pri doseganju njegovih ciljnih vrednosti, ki so skoraj
100-odstotno dosežene (glej odstavek 5.16 o tem, kako lahko izjemni izložki
omejenega števila držav spremenijo splošno smotrnost posebnega cilja 2.2 in
posebnega cilja 1.4). Ti kazalniki skupaj z opisom dejavnosti, ki se financirajo iz Sklada
za notranjo varnost – meje in vizumi, dajejo optimistično sliko napredka. Manj
spodbudni kazalniki za usposabljanje in krepitev zmogljivosti konzulatov in mejnih
policistov držav članic niso predstavljeni.
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5.16. Ker so v objavljenih kazalnikih smotrnosti združeni rezultati, o katerih so
poročale države članice, izjemni rezultati omejenega števila držav na področju
smotrnosti dajejo pozitivno splošno sliko:
o

o razvoju 2 680 konzulatov v okviru posebnega cilja 1.4 (ciljna vrednost za
leto 2020 je bila 923) so poročale predvsem štiri države, od katerih je vsaka
poročala o več kot 500 konzulatih (Nemčija, Španija, Grčija, Italija). Brez teh držav
se skupna ciljna vrednost zmanjša na 641, podatek o dosedanjem napredku pa z
290 % na 85 %,

o

Francija je poročala o izrednih rezultatih v okviru posebnega cilja 2.2 pri
nadgradnji ali razvoju infrastrukture za nadzor meja (14 735 enot v primerjavi s
ciljno vrednostjo 4 000 enot), kar je znatno prispevalo k temu, da je bila z
nadgradnjo ali razvojem 33 516 enot skupna ciljna vrednost 19 902 enot
presežena. Brez Francije bi skupni doseženi rezultat znašal 18 781 enot, ciljna
vrednost pa 15 902 enot,

o

če se tri države (Francija, Slovenija, Norveška), ki so poročale o izjemnem razvoju
dejavnosti konzularnega sodelovanja v okviru posebnega cilja 1.1, izključijo, se
podatek o dosedanjem napredku zmanjša z 294 % (430; ciljna vrednost 146) na
121 %,

o

od 759 specializiranih delovnih mest za konzularne uslužbence v tretjih državah, o
katerih se je poročalo v okviru posebnega cilja 1.3 (ciljna vrednost 395), so samo
štiri države (Avstrija, Nemčija, Grčija, Nizozemska) poročale o 679. Brez teh štirih
držav se podatek o dosedanjem napredku zmanjša s 192 % na 28 %.
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Kazalnik za splošni cilj Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi je na
dobri poti, da bo njegova ciljna vrednost dosežena, vendar nanj vpliva
več zunanjih dejavnikov
Slika 5.6 – Pregled kazalnika, povezanega s splošnim ciljem

Povzetek vseh kazalnikov
Izložek

Na dobri poti?

Da

Rezultati

Učinek

1

SKUPAJ
1

1

Ne
Nejasno

1

1
1

SKUPAJ

1

Podrobnosti o izbranih posameznih kazalnikih
Napredek pri doseganju ciljne
vrednosti

Kazalnik
Migranti brez urejenega statusa,
prijeti na zunanjih mejah EU

100 % (2020)

Učinek

ni mejnika
2012

2022

LEGENDA:
Vrsta ciljne vrednosti
Kvantitativna

Kvalitativna

Ciljne vrednosti ni ali je nejasna

Ali je kazalnik na dobri poti, da bo njegova ciljna vrednost dosežena (ob upoštevanju vseh mejnikov in
dosedanjega napredka)?
Da

Ne

Nejasno: podatkov ni, so zastareli ali nejasni

Ali ocena napredka, ki jo je opravila Komisija, približno ustreza oceni Sodišča?
Da

Ne

Za podrobno pojasnitev tega pregleda in metodologije Sodišča glej Dodatek, točke 15–23.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjav o programih za predlog proračuna za leto 2022

5.17. Splošni cilj Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi je „prispevati k

zagotavljanju visoke stopnje varnosti v Uniji”. Migracijska kriza je povzročila ogromen
pritisk na zunanje meje EU, saj so nekatere države članice zaradi nje ponovno uvedle
mejne kontrole na notranjih mejah in okrepile druge pobude v odziv na krizo. Sklad za
notranjo varnost – meje in vizumi je državam članicam pri teh prizadevanjih pomagal z
večjim financiranjem. Vendar je težko izolirati in oceniti uspešnost programa pri
doseganju navedenega cilja, saj nanj vpliva tudi več zunanjih dejavnikov. Enako velja za
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splošni kazalnik učinka, določen za oceno splošnega cilja (glej sliko 5.6). Medtem ko
lahko poraba in dejavnosti Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi prispevajo k
prijetju migrantov brez urejenega statusa na zunanjih mejah EU, pa je število
migrantov odvisno od zelo nestanovitnih zunanjih dejavnikov, na katere EU nima
vpliva.

Podpora skupni vizumski politiki

5.18. Cilj Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi je spodbujati razvoj skupne
politike, ki bo državljanom EU in tudi državljanom tretjih držav, ki imajo vizum,
omogočila potovanje brez kontrol po schengenskem območju (slika 5.7). Pregled
kazalnikov iz izjave o programu, povezanih s posebnim ciljem 1: „podpora skupni
vizumski politiki” je na sliki 5.8.

Slika 5.7 – Zemljevid schengenskega območja
države EU, ki so članice schengenskega območja
države nečlanice EU, ki so članice schengenskega območja
države EU, ki niso članice schengenskega območja*

* Združeno kraljestvo je v teh programih sodelovalo do 31. januarja 2020, ko ni
bilo več država članica EU.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Evropskega parlamenta – študija Evropskega
parlamenta 658.699 – The State of Play of Schengen Governance, november 2020, str. 16.
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Slika 5.8 – Pregled kazalnikov, povezanih s skupno vizumsko politiko

Povzetek vseh kazalnikov
Izložek

Na dobri poti?

Da

1

Ne

2

Nejasno (*)

Rezultati
1

3

3
2
1

2

5

Podrobnosti o posameznih kazalnikih
Kazalnik
Dejavnosti konzularnega
sodelovanja, razvite s podporo Rezultati
Sklada za notranjo varnost
Uslužbenci z usposabljanjem za
skupno vizumsko politiko,
financiranim iz Sklada za notranjo
varnost
Tečaji usposabljanja o skupni
vizumski politiki, financiranimi iz
Sklada za notranjo varnost
Specializirane točke v tretjih državah,
ki jih je podprl Sklad za notranjo
varnost

SKUPAJ

2

1

SKUPAJ

Učinek

Napredek pri doseganju
ciljne vrednosti
100 % (2020)
mejnik
50 % (2017)
2013

2022

38 % (2020)
mejnik
50 % (2017)

Izložek
2013

2022

7 % (2020)
mejnik
50 % (2017)

Izložek
2013

2022

100 % (2020)
mejnik
50 % (2017)

Izložek

Konzulati, razviti ali posodobljeni s
Rezultati
pomočjo Sklada za notranjo varnost

2013

2022

100 % (2020)
mejnik
50 % (2017)
2013

2022

LEGENDA:
Vrsta ciljne vrednosti
Kvantitativna

Kvalitativna

Ciljne vrednosti ni ali je nejasna

Ali je kazalnik na dobri poti, da bo njegova ciljna vrednost dosežena (ob upoštevanju vseh mejnikov in
dosedanjega napredka)?
Da

Ne

Nejasno: podatkov ni, so zastareli ali nejasni

Ali ocena napredka, ki jo je opravila Komisija, približno ustreza oceni Sodišča?
Da

Ne

Za podrobno pojasnitev tega pregleda in metodologije Sodišča glej Dodatek, točke 15–23.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjav o programih za predlog proračuna za leto 2022
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5.19. S skupno vizumsko politiko se obravnavajo le vizumi za kratkoročno bivanje.

Vizumi za daljši čas in dovoljenja za prebivanje so še vedno v pristojnosti držav članic,
pri čemer teh informacij ni treba deliti z drugimi državami (glej odstavek 5.31).
Schengenske države na primer še vedno uporabljajo več kot 200 različnih vrst
nacionalnih vizumov in dovoljenj za prebivanje, da bi državljanom tretjih držav
omogočile vstop in potovanje po schengenskem območju; Sodišče je v posebnem
poročilu o informacijskih sistemih EU za meje ugotovilo, da je bilo samo leta 2017
izdanih skoraj 2,7 milijona teh dovoljenj 9. Zato lahko Sklad za notranjo varnost – meje
in vizumi prispeva le k dosledni in učinkoviti obdelavi nekaterih dovoljenj, ki se
uporabljajo za vstop v EU.

Sklad za notranjo varnost – meje in vizumi je prispeval k učinkovitemu
obravnavanju vizumskih vlog, vendar ne spodbuja dosledne uporabe
pravnega reda Unije z usposabljanjem

5.20. Sklad za notranjo varnost – meje in vizumi je s financiranjem posodobitve

2 680 konzulatov (290 % ciljne vrednosti za leto 2020) pripomogel k vzpostavitvi
varnejših in učinkovitejših centrov za obravnavo vizumskih vlog. Države članice so bile
kljub finančnim spodbudam Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi sprva
nenaklonjene vzpostavitvi skupnih konzularnih dejavnosti in vizumskih centrov10.
Čeprav je bilo vzpostavljenih 430 skupnih konzularnih dejavnosti (295 % ciljne
vrednosti za leto 2020), je to predvsem posledica izjemne smotrnosti treh držav članic
(glej odstavek 5.16). Poleg tega je bil Sklad za notranjo varnost – meje in vizumi ključen
za razvoj informacijskih sistemov skupne vizumske politike 11 (glej tudi del o posebnem
cilju 2 v nadaljevanju).

5.21. Vendar je bilo doslej na področju skupne vizumske politike usposobljenih

4 322 uslužbencev (38 % ciljne vrednosti za leto 2020), opravljenih pa je bilo 12 386 ur
usposabljanja (7 % ciljne vrednosti za leto 2020). Stopnje izvajanja usposabljanja so se
sicer med državami precej razlikovale, povprečno pa so bile v primerjavi z načrtovanimi
16 urami opravljene le tri ure usposabljanja. Z nizko stopnjo izvajanja bi se povečalo
9

Posebno poročilo št. 20/2019: Informacijski sistemi EU za podporo nadzoru meje: močno
orodje, toda potrebne je več osredotočenosti na pravočasne in popolne podatke,
odstavki 59–62 in 73.

10

SWD(2018) 340 final: Interim Evaluation of the Internal Security Fund - Borders and Visa
2014-2017, oddelek 5.1.1, odstavek 5.

11

SWD(2018) 340 final: Interim Evaluation of the Internal Security Fund - Borders and Visa
2014-2017, oddelek 5.1.1, odstavek 1.
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tveganje, da se vloge za izdajo schengenskega vizuma ne bodo obravnavale usklajeno
(zlasti pri določanju veljavnosti vizumov in spremnih dokumentov), zaradi česar bodo
državljani tretjih držav obravnavani različno 12.

Podpiranje integriranega upravljanja meja

5.22. Na sliki 5.9 je pregled kazalnikov iz izjave o programu, povezanih s posebnim
ciljem 2: podpora integriranemu upravljanju meja.

12

COM(2020) 779 final: Poročilo […] o delovanju schengenskega ocenjevalnega in
spremljevalnega mehanizma, str. 8 in 9.
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Slika 5.9 – Pregled kazalnikov, povezanih z integriranim upravljanjem
meja
Povzetek vseh kazalnikov
Izložek

Na dobri poti?
Da

2

Ne

1

Nejasno

1

SKUPAJ

Rezultat

Učinek

2

1
1

1

1

Kazalnik
Izložek

Tečaji usposabljanja na področju
upravljanja meja s pomočjo Sklada za
notranjo varnost

Izložek

Infrastruktura za nadzor meja in sredstva,
razvita ali posodobljena s pomočjo
instrumenta,

Izložek

Incidenti, o katerih države članice
poročajo za evropsko sliko razmer

6

Napredek pri doseganju
ciljne vrednosti
86 % (2020)

Uslužbenci, usposobljeni za upravljanje
meja s pomočjo Sklada za notranjo
varnost

Infrastruktura za nacionalno varovanje
meja, ki je bila vzpostavljena / nadgrajena
v okviru sistema EUROSUR

1

1

Podrobnosti o posameznih kazalnikih

Prehodi zunanjih meja z avtomatiziranim
mejnim nadzorom, ki se financirajo iz
Sklada za notranjo varnost

3

1

1

4

SKUPAJ

mejnik
50 % (2017)
2013
2022
39 % (2020)
mejnik
50 % (2017)
2013
2022
100 % (2020)
mejnik
53 % (2017)
2013
2022
30 % (2020)

Rezultat

ni mejnika

Izložek

Učinek

2013
2022
100 % (2020)
mejnik
100 % (2017)
ni določeno
2022
60 % (2020)
mejnik
50 % (2017)
2013
2022

LEGENDA:
Vrsta ciljne vrednosti
Kvantitativna

Kvalitativna

Ciljne vrednosti ni ali je nejasna

Ali je kazalnik na dobri poti, da bo njegova ciljna vrednost dosežena (ob upoštevanju vseh mejnikov
in dosedanjega napredka)?
Da

Ne

Nejasno: podatkov ni, so zastareli ali nejasni

Ali ocena napredka, ki jo je opravila Komisija, približno ustreza oceni Sodišča?
Da

Ne

Za podrobno pojasnitev tega pregleda in metodologije Sodišča glej Dodatek, točke 15–23.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjav o programih za predlog proračuna za leto 2022
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Sklad za notranjo varnost – meje in vizumi dosega boljše rezultate pri
nadgradnji informacijskih sistemov in opreme kot pri usposabljanju
mejnih policistov za uporabo teh sistemov in opreme

5.23. Nadgradnja informacijskih sistemov, opreme in infrastrukture za preverjanje

vizumov in mejno kontrolo prinaša resnično dodano vrednost EU. Z izboljšanjem
učinkovitosti in uspešnosti mejnih kontrol v okviru nadgradnje se lahko izboljšajo
izkušnje zakonitih potnikov. Ker so koristi, ki jih to prinaša, odvisne od ustreznega
usposabljanja mejnih policistov 13, lahko zaradi nezadostnega usposabljanja pride do
tega, da potencial nadgradnje ne bo v celoti izkoriščen. Pri oceni sistema SIS II 14, ki jo je
opravila Komisija, je bilo ugotovljeno, da se sistem kljub njegovemu izjemnemu
operativnemu in tehničnemu uspehu ne uporablja s polno zmogljivostjo.

5.24. Do konca leta 2020 je bilo s podporo Sklada za notranjo varnost – meje in

vizumi razvitih ali nadgrajenih 33 516 enot infrastrukture in opreme za nadzor meja,
kar je precej nad ciljno vrednostjo za leto 2020, tj. 19 902. Poleg tega je dotlej 29 903
uslužbencev (86 % ciljne vrednosti za leto 2020) v povprečju opravilo malo več kot štiri
ure usposabljanja o vidikih upravljanja meja, čeprav so se stopnje usposabljanja med
državami precej razlikovale. Nekatere države članice so v okviru istega kazalnika
poročale o urah in dneh usposabljanja ter številu tečajev, zato zbirne vrednosti niso
primerljive.

5.25. S prehodi z avtomatiziranim mejnim nadzorom, imenovanimi tudi e-prehodi,

se povečuje učinkovitost mejnih prehodov (običajno na letališčih), saj omogočajo
kontrolo velikega števila potnikov brez človeškega posredovanja, tako da so mejni
policisti na voljo za podrobnejše kontrole, če je to potrebno. Letni podatki o uporabi eprehodov sicer kažejo na izboljšanje, toda ker je bila ciljna vrednost leta 2015 dosežena
2-odstotno, leta 2020 pa 30-odstotno, ni verjetno, da bo leta 2022 dosežena v celoti.

5.26. Jasen element dodane vrednosti EU, ki jo zagotavlja sklad, je to, da lahko

države uporabijo sredstva Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi za nakup
opreme za varovanje meja in to dajo na voljo agenciji Frontex za skupne operacije. V
izjavi o programu za leto 2020 so v tem razdelku navedene obveznosti v višini
337 milijonov EUR in do leta 2020 prijavljena plačila v višini 141 milijonov EUR.

13

Posebno poročilo št. 20/2019, odstavek 23.

14

COM(2016) 880 final o oceni druge generacije informacijskega sistema (SIS II),
odstavki 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8 in 4.3.9.

162

Sklad za notranjo varnost – meje in vizumi je omogočil razvoj potrebnih
sistemov za integrirano upravljanje meja

5.27. S Skladom za notranjo varnost – meje in vizumi je bila zagotovljena zelo

pomembna podpora razvoju, vzdrževanju, razširitvi in interoperabilnosti štirih 15
sedanjih informacijskih sistemov za upravljanje meja – Eurosur, SIS II, VIS in Eurodac –
ter sistemov SVI in ETIAS, ki se še razvijata (glej sliko 5.10). Maja 2019 je bil sprejet
sveženj o interoperabilnosti, ki povezuje te sisteme, čeprav dokončanje projekta ni
predvideno pred koncem leta 2023.

15

Poleg tega še evidenca podatkov o potnikih (PNR), ki je informacijski sistem, financiran iz
Sklada za notranjo varnost – policija in je povezan s programsko opremo Sklad za notranjo
varnost – meje.
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Slika 5.10 – Informacijski sistemi EU za upravljanje meja
Pred mejo
-

varovanje zunanjih meja
okvir za izmenjavo informacij,
slike razmer in orodja za
varovanje
upravlja ga agencija Frontex

-

EUROS
UR
PNR*

-

podatki o letalskih potnikih
javni in zasebni uporabniki
(letalski prevozniki)
decentralizirani sistem, ki ga
upravljajo posamezne
države

Na meji
Sedanji sistemi

Prihodnji sistemi

omogoča evidentiranje prosilcev za azil
in migrantov brez urejenega statusa
- podatkovna zbirka s prstnimi odtisi
- uporablja se za postopke
Eurodac
vstopa/izstopa in v kazenskih
postopkih
- upravlja ga agencija eu-LISA
omogoča vpogled v podatke o osebah na
meji:
- podatki o pogrešanih ali iskanih
osebah
- glavni sistem schengenskega območja
- uporablja se za postopke
SIS
vstopa/izstopa in v kazenskih
postopkih
- upravlja ga agencija eu-LISA
omogoča preverjanje imetnikov
vizumov:
- podpira postopek za izdajo
vizumov
- uporablja se za preverjanje
schengenskih vizumov
- upravlja ga agencija eu-LISA

VIS

SVI

vstopi in izstopi državljanov
tretjih držav, ki prihajajo z
namenom kratkoročnega
bivanja, v schengensko območje
in iz njega

ETIAS

državljani tretjih držav, ki ne
potrebujejo vizuma in
prihajajo z namenom
kratkoročnega bivanja

državljani tretjih držav, ki
prebivajo v EU in so prišli z
namenom dolgoročnega
bivanja ali pogosto
prečkajo zunanje meje

Posodobitev
sistema VIS

* Sistem PNR, ki ga financira izključno Sklad za notranjo varnost – policija in ni zajet v tem poglavju.
Vir: Evropsko računsko sodišče

5.28. Ti sistemi so ključni, saj pri mejnih kontrolah omogočajo prepoznavanje oseb,

ki ogrožajo varnost, zakonitim potnikom pa nemoten prehod. Vpogledi v podatkovne
zbirke so vse pogostejši. V letu 2019 je bilo na primer opravljeno 6,7 milijarde
vpogledov v sistem SIS II, medtem ko jih je bilo v letu 2016 4 milijarde 16. Medtem ko se

16

Izjave o programih za predlog proračuna za leto 2020, str. 344 in EU-lisa SIS II – 2019
Statistics, str. 6.
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je število nezakonitih prehodov meje s 149 000 leta 2018 zmanjšalo na 142 000
leta 2019 in nato na 125 000 leta 2020, pa se je število državljanov tretjih držav, ki jim
je bil zavrnjen vstop na zunanjih mejah, postopoma povečevalo, in sicer z 297 860
leta 2015 na 689 065 leta 2019 17, kar kaže, da so sistemi za upravljanje meja v pomoč
pri uspešnem izvajanju mejnih kontrol.

5.29. Sodišče je med revizijo informacijskih sistemov EU za nadzor meja v

letu 2019 18 ugotovilo, da so države, zajete v revizijo, petim revidiranim sistemom
namenile od 3 % do 29 % sredstev, ki so jim bila dodeljena iz Sklada za notranjo
varnost.

5.30. Pomembni finančni in drugi viri so bili namenjeni za informacijske sisteme za

upravljanje meja. Financirani so bili iz različnih virov: iz nacionalnega proračuna,
nacionalnih programov Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi in Sklada za
notranjo varnost – policija, posebnih vrstic proračuna EU in agencij. Vendar ni
celovitega pregleda o tem, koliko sredstev iz proračuna EU je bilo doslej zanje skupaj
porabljeno, saj so edine informacije, ki so na voljo, razpršene po več dokumentih, ki
zajemajo različna obdobja.

Prispevek Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi k uspešnemu
upravljanju meja je odvisen od tega, ali države članice v informacijske
sisteme vnesejo zanesljive, relevantne in posodobljene informacije

5.31. Za zagotovitev učinkovitega in uspešnega preverjanja vizumov in mejnih

kontrol je bistveno, da informacijski sistemi, ki se uporabljajo za nadzor meja, pravilno
delujejo ter da se pri njih uporabljajo zanesljive, relevantne in posodobljene
informacije. Na učinek prispevka Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi k
uspešnemu upravljanju lahko vplivajo zadeve, navedene spodaj.
o

SIS II je največji in najpogosteje uporabljeni sistem varnosti in upravljanja meja.
Nacionalnim organom omogoča vnos razpisov ukrepov v zvezi s posamezniki in
predmeti ter vpogled vanje. Zaradi njega so mejne kontrole uspešnejše (glej
odstavek 5.28), vendar pa težave s kakovostjo podatkov 19 ogrožajo učinkovitost in
uspešnost kontrol 20. Poleg tega bi lahko mejni policisti bolj sistematično preverjali

17

Vir: Eurostat.

18

Posebno poročilo št. 20/2019, odstavek 46.

19

Prav tam, odstavki 68–72.

20

COM(2016) 880 final, odstavek 4.3.6.
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podatke v sistemu SIS II 21. Sodišče je namreč v anketi iz leta 2019 ugotovilo, da
morajo zaposleni zaradi časovnih omejitev sprejemati odločitve o vstopu/izstopu
brez vpogleda v podatkovno zbirko.
o

VIS povezuje konzulate v državah nečlanicah EU z vsemi mejnimi prehodi zunanjih
meja schengenskih državah, kar državam omogoča izmenjavo podatkov o vizumih.
Mejni policisti lahko preverijo, ali je oseba, ki predloži vizum, njegov zakoniti
imetnik, ali je vizum pristen in ali imetnik vizuma izpolnjuje vizumske zahteve.
Vendar so v sistemu evidentirani le schengenski vizumi za kratkoročno bivanje
(glej odstavek 5.19), ni pa konsolidirane evidence vseh izdanih in preverjenih
vizumov22.

o

Iz izjave o programu za sistem EUROSUR za leto 2020 je razvidno, da so bili vsi
nacionalni in podnacionalni koordinacijski centri, ki jih je bilo treba vzpostaviti na
podlagi sistemskih pravil, vzpostavljeni do decembra 2014. Vendar je bilo v
vrednotenju, ki ga je Komisija opravila štiri leta pozneje, ugotovljeno, da več držav
članic še vedno ni v celoti izpolnjevalo zahtev, Sodišče pa je ugotovilo, da države
niso v celoti in dosledno izvajale vseh zahtev 23. Uspešnost sistema EUROSUR
ovirajo države, ki ne sporočajo vseh incidentov (po številu in vrsti informacij),
informacij ne posodabljajo hitro in/ali ne izmenjujejo vseh informacij. Glede na to
je kazalnik, ki prikazuje število incidentov, o katerih so poročale države, verjetno
prenizko naveden. Komisija je sprejela ukrepe za obravnavanje teh zadev in
določila zavezujoča pravila za obvezno poročanje držav članic 24.

21

Posebno poročilo št. 20/2019, odstavki 49–54 in 91.

22

Prav tam, odstavek 91.

23

Posebno poročilo št. 8/2021 – Podpora, ki jo Frontex zagotavlja za upravljanje zunanjih
meja, še ni dovolj uspešna, odstavek 29 in Priloga III.

24

Uredba (EU) 2021/581 z dne 9. aprila 2021 o slikah razmer Evropskega sistema varovanja
meja (EUROSUR), UL L 124, 12.4.2021, str. 3.
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Zaključki
5.32. Sklad za notranjo varnost – meje in vizumi je zagotovil znatno podporo

(doslej 1,4 milijarde EUR) za pomoč državam članicam pri kritju stroškov in
spoprijemanju z izzivi vzpostavitve in izvajanja integriranega okvira za upravljanje meja
ter skupne vizumske politike v času, ko je zaradi migracijske krize pritisk na zunanje
meje EU zelo velik. Ni jasno, koliko je bil dosežen splošni cilj programa, tj. prispevati k
visoki ravni varnosti v EU, saj na kazalnik, s katerim se meri napredek pri doseganju
tega cilja, vpliva več zunanjih dejavnikov (glej odstavek 5.17).

5.33. Do konca leta 2020 je bilo izplačanih 55 % dodeljenih sredstev za nacionalne

programe. Med državami članicami so bile velike razlike v stopnjah črpanja sredstev
Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi. Gibale so se med 18 % in 79 %. Številni
rezultati se bodo zato verjetno uresničili po letu 2020. Ukrepi Unije in nujna pomoč, ki
pomenijo 19 % dodeljenih sredstev iz Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi, niso
zajeti v okvir smotrnosti (glej odstavka 5.11 in 5.12).

5.34. Skupaj je šest od 12 kazalnikov za Sklad za notranjo varnost – meje in vizumi,

objavljenih v letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU in
izjavah o programih, na dobri poti, da bodo njihove ciljne vrednosti za leto 2020
dosežene. Več kot polovica (sedem) kazalnikov je kazalnikov učinka, torej se z njimi
meri operativno izvajanja programa. Komisija v svojem letnem poročilu o upravljanju in
smotrnosti izvrševanja proračuna EU predstavi kazalnike, ki kažejo visoko stopnjo
napredka pri doseganju ciljnih vrednosti Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi,
vendar ne tudi manj spodbudnih kazalnikov o usposabljanju in krepitvi zmogljivosti
konzulatov in mejnih policistov. Ker objavljeni kazalniki smotrnosti združujejo
rezultate, o katerih so poročale države članice, dajejo izjemni rezultati, ki jih je doseglo
omejeno število držav, pozitivno splošno sliko in optimističen vtis o dosedanjem
napredku (glej odstavke 5.10 in 5.14–5.16).

5.35. V zvezi s posebnim ciljem zagotoviti podporo skupni vizumski politiki je Sklad

za notranjo varnost – meje in vizumi pripomogel k posodobitvi več kot 2 620
konzulatov in s tem k zagotovitvi varnejših in učinkovitejših centrov za obravnavo
vizumskih vlog. Poleg tega je spodbujal dejavnosti konzularnega sodelovanja med
državami članicami, vključno z vzpostavitvijo skupnih vizumskih centrov. Vendar
povprečje treh ur usposabljanja na področju vizumov pomeni, da program ni dovolj
prispeval k dosledni uporabi pravnega reda Unije z usposabljanjem (glej odstavka 5.20
in 5.21).
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5.36. Kar zadeva podporo integriranemu upravljanju meja, program zagotavlja

dodano vrednost, saj državam omogoča, da nadgradijo in razvijejo infrastrukturo za
varovanje meja, vključno s ključnimi informacijskimi sistemi, ki se uporabljajo za mejne
kontrole. Da pa bi bilo upravljanje meja uspešno, morajo biti informacije v teh sistemih
zanesljive, relevantne in posodobljene. Dokazi kažejo, da je kakovost podatkov
ponavljajoča se težava in da bi se lahko sistemi sistematično uporabljali bolj redno.
Ustrezno usposabljanje mejnih policistov je bistveno tudi za zagotovitev, da se v celoti
izkoristijo novi dosežki in orodja, ki se financirajo iz programa. Vendar ciljne vrednosti
usposabljanja niso bile dosežene, zbirni podatki, ki so jih sporočile države članice, pa
niso primerljivi (glej odstavke 5.23–5.31).
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Priloga
Priloga 5.1 – Cilji Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi
Splošni cilj
Cilj

Splošni cilj
(SC) 1

Besedilo v celoti

Kratko ime (in
okrajšava)

prispevati k zagotavljanju
visoke ravni varnosti v Uniji,
hkrati pa omogočiti zakonito
potovanje s poenoteno in
visoko ravnjo nadzora zunanjih
meja ter učinkovito obdelavo
schengenskih vizumov v skladu
z zavezami Unije temeljnim
svoboščinam in človekovim
pravicam

zagotavljanje
visoke ravni
varnosti v Uniji
(SC 1)

Zastopan v
vzorcu Sodišča?

da

Posebni cilji (PC)
Kratko ime (in
okrajšava)

Zastopan v
vzorcu Sodišča?

Cilj

Besedilo v celoti

Posebni cilj
1

podpora skupne vizumske
politike za olajšanje zakonitega
potovanja, zagotavljanje
visokokakovostnih storitev
prosilcem za vizume,
zagotovitev enakega
obravnavanja državljanov
tretjih držav in boj proti
nezakonitemu priseljevanju

podpora
skupne
vizumske
politike (PC 1)

da

Posebni cilj
2

podpora integriranega
upravljanja meja […], da se po
eni strani zagotovi enotna in
visoka raven nadzora in
varovanja zunanjih meja […],
po drugi strani pa nemoteno
prehajanje zunanjih meja v
skladu s schengenskim pravnim
redom, pri tem pa se skladno z
obveznostmi držav članic glede

podpora
integriranega
upravljanja
meja (PC 2)

da
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Posebni cilji (PC)
Cilj

Besedilo v celoti

Kratko ime (in
okrajšava)

Zastopan v
vzorcu Sodišča?

človekovih pravic, vključno z
načelom nevračanja, zagotavlja
dostop do mednarodne zaščite
za tiste, ki jo potrebujejo.
Operativni cilji Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi
Cilj

Besedilo v celoti

Kratko ime (in
okrajšava)

Zastopan v
vzorcu Sodišča?

(a)

spodbujanje razvoja, izvajanja
in uveljavljanja politik za
odpravo kontrole oseb pri
prehajanju notranjih meja, ne
glede na državljanstvo, ter
izvajanje kontrole oseb in
učinkovitega spremljanja
prehajanja zunanjih meja

da

(b)

postopna uvedba integriranega
sistema upravljanja zunanjih
meja na osnovi solidarnosti in
odgovornosti, zlasti z:
(i) okrepitvijo kontrol na
zunanjih mejah in sistemov
varovanja ter medagencijskega
sodelovanja med mejnimi
policisti in carinskimi,
migracijskimi in azilnimi organi
ter organi pregona držav članic
na zunanjih mejah, vključno z
območji na morskih mejah;
(ii) ukrepi v notranjosti ozemlja,
povezanimi z upravljanjem
zunanjih meja, in potrebnimi
spremljevalnimi ukrepi,
povezanimi z varnostjo
dokumentov, upravljanjem

da
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Operativni cilji Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi
Cilj

Besedilo v celoti

Kratko ime (in
okrajšava)

Zastopan v
vzorcu Sodišča?

identitet in interoperabilnostjo
kupljene tehnične opreme;
(iii) vsakršnimi ukrepi, ki prav
tako prispevajo k
preprečevanju oziroma boju
proti čezmejni kriminaliteti na
zunanjih mejah v povezavi s
prehajanjem oseb, vključno s
tihotapljenjem ljudi in trgovino
z njimi

(c)

spodbujanje razvoja in izvajanja
skupne politike vizumov in
drugih dovoljenj za
kratkotrajno prebivanje ter
različnih oblik konzularnega
sodelovanja, da se doseže
boljša konzularna zastopanost
in usklajena praksa izdajanja
vizumov

da

(d)

vzpostavitev in uporaba
informacijskih sistemov,
njihove komunikacijske
infrastrukture in opreme, ki
podpirajo skupno vizumsko
politiko, mejne kontrole in
varovanje na zunanjih mejah
ter dosledno spoštujejo pravo
o varstvu osebnih podatkov

da

(e)

krepitev spremljanja razmer na
zunanjih mejah in zmogljivosti
držav članic za odzivanje

da

(f)

zagotavljanje učinkovite in
enotne uporabe pravnega reda
Unije glede meja in vizumov,
vključno z učinkovitim
delovanjem schengenskega
ocenjevalnega in
spremljevalnega mehanizma

da
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Operativni cilji Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi
Cilj

(g)

Besedilo v celoti
okrepitev ukrepov držav članic,
ki prispevajo k boljšemu
sodelovanju med državami
članicami, ki delujejo v tretjih
državah, na področju pritoka
državljanov tretjih držav na
ozemlje držav članic, vključno s
preprečevanjem nezakonitega
priseljevanja in bojem proti
njemu, in sodelovanja s tretjimi
državami v zvezi s tem ob
popolni skladnosti s cilji in
načeli zunanjega delovanja in
humanitarne politike Unije

Vir: Uredba (EU) št. 515/2014

Kratko ime (in
okrajšava)

Zastopan v
vzorcu Sodišča?

da
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Poglavje 6
Evropa v svetu
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Vsebina
Odstavek

Uvod

6.1.–6.10.

Kratek opis področja Evropa v svetu

6.1.–6.2.

Obseg in pristop

6.3.–6.6.

Namen in predviden način delovanja instrumenta IPA II

6.7.–6.10.

Ocena smotrnosti instrumenta IPA II, pripravljena
na podlagi objavljenih informacij o smotrnosti

6.11.–6.49.

Splošne pripombe

6.11.–6.30.

Večina kazalnikov bodisi ni na dobri poti, da bodo njihove ciljne
vrednosti dosežene, ali pa je njihov napredek nejasen

6.12.–6.16.

Sektorski pristop je bil strateška izbira za izboljšanje smotrnosti
instrumenta IPA II, vendar ga ni bilo mogoče dosledno uporabljati

6.17.–6.20.

Posredno upravljanje s strani držav upravičenk je včasih negativno
vplivalo na operativno učinkovitost

6.21.–6.23.

Odziv v okviru instrumenta IPA II, ki naj bi pripomogel k blaženju kriz,
je bil prožen

6.24.–6.25.

V informacijah o smotrnosti instrumenta IPA II so nekatere vrzeli

6.26.–6.30.

Politične reforme

6.31.–6.39.

Izvajanje političnih reform je na splošno počasno

6.32.–6.36.

Podpora EU je bila učinkovitejša pri spodbujanju temeljnih reform
kot pri zagotavljanju njihovega izvajanja

6.37.–6.39.

Gospodarski, socialni in teritorialni razvoj

6.40.–6.43.

Instrument IPA II je prispeval k kmetijsko-živilskemu sektorju in
sektorju razvoja podeželja, vendar manj, kot se je pričakovalo

6.41.–6.43.

Uskladitev s pravnim redom Unije in upravljanje skladov EU

6.44.–6.49.

Upravičenke do instrumenta IPA II so dosegle določen napredek pri
uskladitvi s pravnim redom Unije, o njihovi pripravljenosti za
upravljanje sredstev EU pa so na voljo le omejene informacije

6.45.–6.49.

Zaključki

6.50.–6.55.
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Priloga
Priloga 6.1 – Cilji instrumenta IPA II
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Uvod
Kratek opis področja Evropa v svetu

6.1. Razdelek 4 večletnega finančnega okvira Evropa v svetu za obdobje 2014–2020

zajema odhodke za vse zunanje delovanje, ki se financira iz splošnega proračuna EU. S
temi politikami se:
—

v tujini spodbujajo vrednote EU, kot so demokracija, pravna država ter
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

—

obravnavajo glavni svetovni izzivi, kot so podnebne spremembe in izguba biotske
raznovrstnosti,

—

povečuje vpliv razvojnega sodelovanja EU, katerega cilj je pomagati izkoreniniti
revščino, spodbuditi trajnostni razvoj in blaginjo,

—

spodbujata stabilnost in varnost v državah, ki se pripravljajo na pristop k EU, in
državah sosedstva,

—

krepi evropska solidarnost po naravnih nesrečah ali nesrečah, ki jih je povzročil
človek,

—

izboljšujeta preprečevanje kriz in reševanje sporov, ohranja mir, krepi
mednarodna varnost in spodbuja mednarodno sodelovanje,

—

spodbujajo interesi EU in vzajemni interesi v tujini.

6.2. Skupni načrtovani odhodki v okviru tega razdelka večletnega finančnega okvira

za obdobje 2014–2020 znašajo 66,3 milijarde EUR, od katerih je bilo do konca
leta 2020 izplačane 44,2 milijarde EUR (glej sliko 6.1).
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Slika 6.1 – Evropa v svetu: plačila, izvršena v obdobju 2014–2020 na
podlagi obveznosti iz obdobja
(i) kot delež vseh razdelkov
večletnega finančnega okvira

(II) razčlenjena po posameznih
programih
(v milijardah EUR)



Instrument za razvojno
sodelovanje
10,9 (24,7 %)



766,9

Humanitarna pomoč
10,3 (23,3 %)

milijarde
EUR



Evropa v svetu
44,2
5,8 %

Evropski instrument sosedstva
9,8 (22,2 %)
Instrument za predpristopno
pomoč (IPA II)
5,6 (12,6 %)
Drugi programi
7,6 (17,2 %)

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Evropske komisije

Obseg in pristop

6.3. Sodišče je izmed 15 programov v okviru področja Evropa v svetu izbralo enega,

in sicer instrument za predpristopno pomoč II (IPA II), ki pomeni 12,6 %
(5,6 milijarde EUR) vseh plačil, izvršenih do konca leta 2020 za ta razdelek večletnega
finančnega okvira. Njegov namen je bil ugotoviti, koliko ustreznih informacij o
smotrnosti je na voljo, in na podlagi teh informacij oceniti, kako dobro so bili programi
porabe EU izvedeni. Ta analiza je nadaljevanje revizije instrumenta za razvojno
sodelovanje in evropskega instrumenta sosedstva iz poročila o smotrnosti za leto 2019,
ki sta pomenila 44,8 % vseh plačil, izvršenih do konca leta 2019.
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6.4. Sodišče je to poglavje pripravilo na podlagi informacij Evropske komisije o

smotrnosti, vključno z letnim poročilom o upravljanju in smotrnosti izvrševanja
proračuna EU za leto 2020, izjavami o programih za predlog proračuna za leto 2022 in
letnim poročilom o dejavnostih za leto 2020, ki ga je pripravil Generalni direktorat za
sosedstvo in širitvena pogajanja (GD NEAR), ter ključnih vrednotenj in drugih poročil,
predstavljenih na sliki 6.2. Pregled Sodišča je zajemal tudi letno poročilo o izvajanju
instrumentov EU za financiranje zunanjega delovanja. Sodišče v njem poroča o
izpolnjevanju celotnih obveznosti EU, in sicer med drugim na podlagi kazalnikov okvira
rezultatov EU pri mednarodnem sodelovanju in razvoju ter kazalnikov okvira
smotrnosti za instrument IPA. Preverilo je verodostojnost teh informacij in njihovo
skladnost s svojimi ugotovitvami, ni pa revidiralo njihove zanesljivosti. Za namene tega
poglavja in tega poročila kot celote pojem „rezultat” ustreza pojmu „outcome” v
uradnem glosarju razvojne pomoči 1.

6.5. Sodišče se je opiralo tudi na rezultate svojih nedavnih revizij in pregledov. V

Dodatku je podrobneje opisana metodologija, uporabljena za pripravo tega poglavja.

1

OECD, Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management.

178

Slika 6.2 – Časovni razpored glavnih vrednotenj in drugih poročil ter
zajeta obdobja
Večletni finančni okvir
2007–2013
2008

2010

2012

Zajeto obdobje

Večletni finančni okvir
2014–2020
2014

2016

2018

Večletni finančni okvir
2021–2027
2020

2022

2024

2026

Objava

Vmesni pregled instrumenta IPA II
Delovni dokument služb Komisije o
vmesnem pregledu instrumenta IPA II
Delovni dokument služb Komisije o
pregledu porabe
Spremljanje instrumenta IPA II
Ekonomsko upravljanje
Konkurenčnost MSP
Delovni dokument služb Komisije
o konkurenčnosti MSP +
ekonomskem upravljanju
Twinning
Pravna država (sosedstvo in širitev)
Sektorski pristop
Civilna družba
Enakost spolov
Lokalni organi
Sodelovanje EU s Srbijo
Delovni dokument služb Komisije o oceni učinka
instrumenta IPA III

Vir: Evropsko računsko sodišče

6.6. Vsak program porabe EU ima več ciljev, ki lahko splošni ali posebni in so

opredeljeni v njegovem ustanovnem zakonodajnem aktu 2. Instrument IPA II ima pet
ciljev (enega splošnega in štiri posebne), od katerih to poglavje zajema štiri (glej
Prilogo 6.1).

2

Uredba (EU) št. 231/2014 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II).
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Namen in predviden način delovanja instrumenta IPA II

6.7. Pristopni proces temelji na izpolnjevanju treh sklopov københavnskih meril

(političnih meril, gospodarskih meril ter upravne in institucionalne zmogljivosti za
uspešno izvajanje zakonodaje EU (skupaj imenovanih pravni red Unije) 3. Nekateri
elementi teh meril, in sicer pravna država, temeljne pravice, krepitev demokratičnih
institucij, reforma javne uprave in gospodarsko upravljanje, se obravnavajo
prednostno. To je tako imenovani pristop, v skladu s katerim se najprej obravnavajo
temeljne prvine. Instrument IPA II je glavni vir financiranja EU za pet držav kandidatk
(Albanija, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija in Turčija) in dve potencialni
kandidatki (Bosna in Hercegovina ter Kosovo* 4), ki so v nadaljnjem besedilu skupaj
imenovane upravičenke do instrumenta IPA II. Z instrumentom IPA II, ki ga upravljata
GD NEAR in Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja (GD AGRI), se
podpira izvajanje širitvene politike EU. Na sliki 6.3 je konceptualni pregled, ki ga je
Sodišče pripravilo o instrumentu IPA II in njegovem ozadju, skupaj s potrebami, ki naj
bi se z njim obravnavale, cilji, ki naj bi se dosegli, ter pričakovanimi izložki in izidi.

3

Presidency conclusions, Copenhagen European Council, 21-22 June 1993.

4

* To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in
mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.
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Slika 6.3 – Pregled instrumenta IPA II
Potrebe
• Mir, demokracija in stabilnost
v Evropi
• Priprava držav, ki se
pripravljajo na pristop k EU,
na članstvo v EU

Cilji
• Splošni cilj 1: podpora
reformam, potrebnim za
uskladitev s pravili in
vrednotami EU, zaradi
članstva v EU

Kontekst in zunanji dejavniki
Kontekst EU
• Strategija širitve
• Drugi programi porabe EU –
IcSP, EIDHR
• Relevantni instrumenti
politike EU, ki ne vključujejo
porabe: dialog o politikah
Zunanji dejavniki
• Politična nestabilnost
• Stopnja politične volje,
nasprotovanje institucij
reformam
• Prioritete in ukrepi drugih
akterjev
• Pandemija COVID-19 in druge
krize (migracije, poplave itd.)

• Posebni cilj 1: politične
reforme

• Posebni cilj 4: regionalno
povezovanje
(glej tudi Prilogo 6.1)

Vložki
• 2014–2020: 12,9 milijarde
EUR
• Za obdobje 2014–2020: 99 %
prevzetih obveznosti in 44 %
porabljenih sredstev
• Uslužbenci Komisije, Evropske
službe za zunanje delovanje
(ESZD) in delegacij EU

• Države, ki se pripravljajo na
pristop k EU in so
pripravljene v skladu s
političnimi in gospodarskimi
pristopnimi merili
• Države, ki se pripravljajo na
pristop k EU in so
pripravljene izvrševati pravni
red Unije
Rezultati
• Izvajanje političnih reform
• Gospodarski, socialni in
teritorialni razvoj

• Posebni cilj 2: ekonomski,
socialni in teritorialni razvoj
• Posebni cilj 3: uskladitev s
pravnim redom Unije in
upravljanje skladov EU

Pričakovani izidi
Učinki
• Države, ki se pripravljajo na
pristop k EU ter upoštevajo
vrednote EU in so svojo
zakonodajo uskladile s pravili,
standardi, politikami in
praksami EU

Procesi
Način upravljanja
Večinoma neposredno in
posredno
Akterji
Delegacije EU, več generalnih
direktoratov Komisije, ESZD,
Frontex, Evropski parlament,
organi držav članic, organi in
civilna družba držav, ki se
pripravljajo na pristop k EU
Dejavnosti
• Priprava večletnega
načrtovanja – strateški
dokumenti, programi
posameznih držav
• Izvajanje ukrepov z uporabo
različnih metod
• Spremljanje dosežkov in
poročanje o njih

• Izvajanje in izvrševanje
pravnega reda Unije
• Okrepitev regionalnega
povezovanja in sodelovanja

Pričakovani izložki
• Izvedeni projekti na področju
političnih reform
• Izvedeni projekti na področju
reform za gospodarski,
socialni in teritorialni razvoj
• Zakonodajni akti,
sprejeti/spremenjeni v skladu
s pravnim redom Unije
• Vzpostavljeni programi
čezmejnega sodelovanja
• Delež porabljenih sredstev (v
%)

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi Uredbe št. 231/2014 o IPA II, izjav Komisije o programih,
letnega poročila o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU ter vrednotenja IPA II
(SWD(2017) 463 final)

6.8. Z instrumentom IPA, ki je bil prvič vzpostavljen za programsko obdobje 2007–

2013, se pomaga upravičenkam (glej zemljevid na sliki 6.4) na njihovi evropski poti. Z
njim je bila nadomeščena vrsta programov in finančnih instrumentov, ki so v ta namen
obstajali pred letom 2007. Instrument IPA II zajema obdobje 2014–2020.
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Slika 6.4 – Države upravičenke do instrumenta IPA II
Države kandidatke, s
katerimi potekajo
pristopna pogajanja

Države kandidatke, s
katerimi ne potekajo
pristopna pogajanja

Bosna in
Hercegovina
Februarja 2016
zaprosila za
članstvo v EU

Potencialne kandidatke

Srbija

Kosovo

Država kandidatka
od leta 2012

Stabilizacijskopridružitveni
sporazum s Kosovom
je začel veljati
aprila 2016

Severna Makedonija

Turčija

Država kandidatka
od leta 2005

Država kandidatka
od leta 1999

Črna gora
Država kandidatka
od leta 2010

Albanija
Država kandidatka
od leta 2014

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije

6.9. Z instrumentom IPA II se pomaga upravičenkam pri sprejemanju in izvajanju

reform, potrebnih za uskladitev s standardi in politikami EU ter pravnim redom Unije.
Upravičenke se v njegovem okviru pripravljajo na pristopna pogajanja z EU, razdeljena
na 35 pogajalskih poglavij, ki zajemajo različna področja pravnega reda Unije. V skladu
z revidirano metodologijo širitve, ki jo je Svet potrdil marca 2020, bodo pogajalska
poglavja zdaj razdeljena na šest tematskih sklopov 5.

5

COM(2020) 57 final.
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6.10. Do konca leta 2020 so bile sklenjene pogodbe za 97 % proračuna IPA II za

obdobje 2014–2020, večinoma v okviru neposrednega ali posrednega upravljanja.
Deljeno upravljanje, pri katerem se naloge izvrševanja prenesejo na države članice EU,
se uporablja samo za programe čezmejnega sodelovanja z državami EU (do 4 %
proračuna IPA II).
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Ocena smotrnosti instrumenta IPA II,
pripravljena na podlagi objavljenih
informacij o smotrnosti
Splošne pripombe

6.11. Na sliki 6.5 je pregled vseh kazalnikov instrumenta IPA II, vključenih v izjavo o

programu. Specifični pregledi kazalnikov, ki jih je pripravilo Sodišče, so predstavljeni na
sliki 6.6, sliki 6.7 in sliki 6.8. Sodišče je v poročilu o smotrnosti za leto 2019 6
razpravljalo o nekaterih splošnih opozorilih, ki se uporabljajo pri razlagi teh kazalnikov.
Ocena Sodišča o tem, ali je nek kazalnik na dobri poti, se nanaša na verjetnost, da bo za
ta kazalnik dosežena ciljna vrednost. V tej oceni se ne upošteva, ali in kako tesno je nek
kazalnik povezan z ukrepi in cilji instrumenta IPA II ter ali je ciljna vrednost, določena za
ta kazalnik, dovolj ambiciozna. Zato je ta ocena samo prvi korak pri analizi smotrnosti
instrumenta IPA II. Sodišče ni revidiralo zanesljivosti s tem povezanih podatkov (vendar
je o tem razpravljalo v poročilu o smotrnosti za leto 2019 7).

6

Poročilo o smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leto 2019, odstavek 1.24.

7

Poročilo o smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leto 2019, odstavki 1.13–1.23.
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Slika 6.5 – Pregled vseh kazalnikov instrumenta IPA II v izjavi o programu
Rezultat

Izložek

Cilj (*) Skupaj
PC 1
3
PC 2
11
PC 3
3
PC 4
2
Skupaj 19

Vse

Vse

4
2
2
8

1
1
2

2
2

Učinek
Vse

3
1

3
7
1

3

3
4

4

11

3

7

1
1

(*) Celoten seznam ciljev je v Prilogi 6.1.
LEGENDA:
Ali je kazalnik na dobri poti, da bo njegova ciljna vrednost dosežena (ob upoštevanju vseh mejnikov in
dosedanjega napredka)?
Da

Ne

Nejasno: podatkov ni, so stari ali nejasni

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjav o programih za predlog proračuna za leto 2022

Večina kazalnikov bodisi ni na dobri poti, da bodo njihove ciljne
vrednosti dosežene, ali pa je njihov napredek nejasen

6.12. Čeprav za instrument IPA II obstaja splošni cilj (glej Prilogo 6.1), izjava o

programu ne vsebuje nobenih s tem povezanih kazalnikov. Od 19 kazalnikov iz izjave o
programu instrumenta IPA II, povezanih s posebnimi cilji programa, se jih večina (11)
nanaša na posebni cilj 2, ki pomeni 40 % obveznosti iz proračuna instrumenta IPA II. Na
splošno je 58 % (11) kazalnikov instrumenta IPA II kazalnikov učinka, 42 % (8) pa
kazalnikov izložkov.

6.13. Sodišče na podlagi informacij, sporočenih v izjavi o programu, meni, da je

četrtina (5) kazalnikov na dobri poti, da bodo njihove ciljne vrednosti dosežene,
polovica (9) pa ne. Za preostalo četrtino (5) kazalnikov izjava o programu ne vsebuje
dovolj informacij, da bi bilo mogoče jasno oceniti napredek pri doseganju njihovih
ciljnih vrednosti 8, in sicer zato, ker za mejnike niso sporočeni nobeni rezultati (3) ali ker
mejniki sploh niso določeni (2).

8

To zadeva kazalnika 5 (v zvezi z Zahodnim Balkanom) in 6 v okviru posebnega cilja 2 ter
kazalnika 1 in 2 (slednji v zvezi z Zahodnim Balkanom) v okviru posebnega cilja 3.
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6.14. Kazalniki (17) za tri izbrane posebne cilje (posebni cilji 1 do 3), ki pomenijo

dve tretjini proračuna instrumenta IPA II, so kazalniki učinka (11) in kazalniki izložkov
(6). V izjavi o programu je za vsak kazalnik naveden vir: pri nekaterih obstajajo jasni
sklici na poročila ali spletišča, na katerih so objavljene informacije (7), pri večini pa so
navedene le institucije, ki so zagotovile podatke (10). Zato ni vedno jasno, kako so bili
predstavljeni podatki izračunani 9. Ni na primer jasno, kako se izračuna povprečni izvoz
na Zahodni Balkan / uvoz iz njega.

6.15. Letos je Komisija v izjavo o programu prvič vključila svojo oceno napredka. Po
mnenju Sodišča je to izboljšanje v primerjavi s prejšnjimi izjavami o programih. Vendar
se analiza Komisije včasih razlikuje od analize Sodišča. Komisija na primer meni, da je
bil v zvezi z vsemi tremi kazalniki v okviru posebnega cilja 1 dosežen zmeren napredek,
medtem ko iz kvantitativnih informacij, sporočenih za vse tri kazalnike, ni razviden
napredek (glej tudi odstavke 6.33–6.35).

6.16. Šest od 19 kazalnikov v izjavi o programu je predstavljenih v letnem poročilu

o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU kot ključni kazalniki smotrnosti.
Vendar Sodišče meni, da ta izbor kazalnikov iz letnega poročila o upravljanju in
smotrnosti izvrševanja proračuna EU ni reprezentativen za smotrnost instrumenta IPA
II. Štirje kazalniki so kazalniki učinka in kažejo kontekst instrumenta IPA II in ne njegove
smotrnosti. Druga dva sta kazalnika izložkov, vendar se nanašata na programe
čezmejnega sodelovanja, ki niso reprezentativni za odhodke instrumenta IPA II (glej
odstavek 6.10). Poleg tega je bil pri vseh izbranih kazalnikih dosežen napredek, dva
kazalnika, katerih ciljne vrednosti so bile dosežene, pa sta kazalnika učinka. Poleg tega
nobeden od ključnih kazalnikov smotrnosti ne spada v posebni cilj 1 o političnih
reformah, čeprav je to osrednji element širitve (glej odstavek 6.7).

Sektorski pristop je bil strateška izbira za izboljšanje smotrnosti
instrumenta IPA II, vendar ga ni bilo mogoče dosledno uporabljati

6.17.

Instrument IPA je edini, s katerim se obravnava priprava na članstvo v EU,
kar je dolgoročen proces. „Sektorski pristop” pomeni opredelitev skladnega sklopa
ukrepov za izvedbo reforme na določenem področju ali v „sektorju”, kot so pravna
država, sodstvo ali javna uprava, ter za uskladitev teh področij ali sektorjev s standardi
EU. Vključuje analizo razmer v zadevnem sektorju, potrebnih ukrepov in zaporedja ter
akterjev in orodij, potrebnih za njihovo izvajanje. Kar zadeva instrument IPA II, je
9

To zadeva kazalnike 2, 3 in 4 (v zvezi z Zahodnim Balkanom) v okviru posebnega cilja 2 ter
kazalnik 2 (v zvezi z Zahodnim Balkanom in Turčijo) v okviru posebnega cilja 3.
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Komisija sprejela strateško odločitev za uporabo tega pristopa, da bi zagotovila bolj
dolgoročen, skladen in trajnosten pristop, omogočila večjo odgovornost, olajšala
sodelovanje med donatorji, odpravila podvajanje prizadevanj ter zagotovila večjo
učinkovitost in uspešnost 10.

6.18. V prvih letih izvajanja so v nekaterih upravičenkah do instrumenta IPA II
obstajale številne ovire za sektorski pristop. Najpomembnejše med njimi so bile:
o

pomanjkanje nacionalnih sektorskih strategij in okvirov za ocenjevanje
smotrnosti, s katerimi bi se spremljala smotrnost 11,

o

šibka politična zavezanost, nasprotovanje birokracije in nizka upravna
zmogljivost 12.

6.19. Poleg tega je sektorski pristop pri načrtovanju programov v okviru

instrumenta IPA II prinesel okrepljen dialog med EU in upravičenkami do instrumenta
IPA II ter notranjo skladnost 13 znotraj instrumenta IPA II v tistih sektorjih, ki 14:
o

so bili vključeni v pristop, v skladu s katerim se najprej obravnavajo temeljne
prvine (npr. pravosodje), s čimer se je zagotovil stalen dotok pomoči,

o

so prejemali sektorsko proračunsko podporo ali imeli večletne programe 15, ki so
ustrezno povezani s specifičnimi objekti/orodji za razvoj zmogljivosti 16.

10

Revidirani okvirni strateški dokument za Turčijo (2014–2020), str. 5.

11

External Evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid
2017), str. iii–iv ter 38 in 39; revidirani okvirni strateški dokument za Bosno in Hercegovino
(2014–2020), str. 10, in revidirani okvirni strateški dokument za Kosovo* (2014–2020),
str. 12.

12

Evaluation of sector approach under IPA II, str. 44.

13

Prav tam, str. 45.

14

Prav tam, str. viii.

15

Prav tam, str. viii.

16

Prav tam, str. 30; SWD(2017) 463 final, str. 11.
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6.20. Z izvajanjem sektorskega pristopa, zlasti s proračunsko podporo, se je

izboljšala strateška osredotočenost instrumenta IPA II in povečala njegova
osredotočenost na reforme. Toda glede na vmesno vrednotenje je bilo izvajanje
sektorskega pristopa še vedno neenakomerno po sektorjih in upravičenkah do IPA II 17.

Posredno upravljanje s strani držav upravičenk je včasih negativno
vplivalo na operativno učinkovitost

6.21. Kot je navedeno v odstavku 6.10, se proračun instrumenta IPA II večinoma

upravlja v okviru neposrednega in posrednega upravljanja. V okviru neposrednega
upravljanja Komisija izvršuje proračun neposredno, dokler se za to ne akreditirajo
ustrezni organi upravičenk do instrumenta IPA II. V okviru neposrednega upravljanja
Komisija naloge izvrševanja proračuna zaupa:
o

državam upravičenkam do instrumenta IPA II ali subjektom, ki jih te imenujejo,
(tako imenovano posredno upravljanje, ki ga izvajajo države upravičenke) ali

o

agencijam EU ali držav članic ali

o

mednarodnim organizacijam.

6.22. Posredno upravljanje, ki ga izvajajo države upravičenke, se uporablja

predvsem za pripravo organov teh držav za upravljanje strukturnih/kohezijskih skladov
v prihodnosti. V vmesnem vrednotenju instrumenta IPA II, v katerem so bila ocenjena
prva leta njegovega izvajanja, je bilo ugotovljeno, da se je s posrednim upravljanjem, ki
ga izvajajo države upravičenke, sicer izboljšalo prevzemanje odgovornosti teh držav za
program, vendar je bilo manj učinkovito kot neposredno upravljanje 18. Zaradi resnih
težav z učinkovitostjo, povezanih s sistemskimi slabostmi in nizko upravno
zmogljivostjo, je Komisija v nekaterih sektorjih ponovno uvedla neposredno
upravljanje. V Turčiji, kjer se je financiranje iz instrumentov IPA I in II večinoma izvajalo
v okviru posrednega upravljanja, ki ga izvaja država upravičenka, je zaradi kroničnih
zamud prišlo do zaostanka pri porabi več kot 600 milijonov EUR. V Albaniji so bili
postopki za oddajo javnih naročil v okviru instrumenta IPA II, ki so se izvajali s
posrednim upravljanjem, ki ga izvaja država upravičenka, začasno ustavljeni, kar je

17

SWD(2017) 463 final, str. 3.

18

External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid
2017), str. iii, 36 in 39.
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povzročilo zamude pri razpisnih postopkih 19. Takšne neučinkovitosti vplivajo na
ustreznost in uspešnost projektov 20.

6.23. Pogoje za posredno upravljanje, ki ga izvajajo države upravičenke, sta

izpolnjevali tudi Srbija in Črna, Kosovo ter Bosna in Hercegovina pa ne 21. Vendar
upravičenke do instrumenta IPA II za tovrstno posredno upravljanje niso vedno
zainteresirane. V sektorju pravne države so na primer srbski organi dajali prednost
neposrednemu upravljanju, predvsem zato, ker z nizko upravno zmogljivostjo
pristojnih agencij 22, ki je zaradi velike fluktuacije zaposlenih vse nižja, ni mogoče
izpolniti strogih zahtev EU za posredno upravljanje, ki ga izvajajo države upravičenke 23.

Odziv v okviru instrumenta IPA II, ki naj bi pripomogel k blaženju kriz, je
bil prožen

6.24. Instrument IPA II pripomore k blaženju kriz, ki bi lahko vplivale na njegove

splošne in posebne cilje, in sicer na gospodarski in socialni razvoj upravičenk do
instrumenta IPA II. Po poplavah na Zahodnem Balkanu leta 2014 je na primer GD NEAR
prerazporedil sredstva instrumenta IPA II (127 milijonov EUR) v poseben ukrep za
obnovo po poplavah in obvladovanje tveganja poplav 24.

6.25. V odziv na pandemijo COVID-19 je bilo za podporo Zahodnemu Balkanu

prerazporejenih skoraj 900 milijonov EUR iz instrumenta IPA II 25. To je del sredstev v
višini 3,3 milijarde EUR, ki jih je ta regija prejela tudi v okviru drugih instrumentov EU,
kot je makrofinančna pomoč, in v okviru preferenčnih posojil Evropske investicijske
banke.

19

SWD(2018) 151 final, str. 83.

20

External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid
2017), str. ii, iii, iv in 36.

21

Prav tam, str. 13.

22

IPA II monitoring, reporting and performance framework, str. 14; Thematic evaluation of EU
support for rule of law in neighbourhood countries and candidates and potential candidates
of enlargement (2010-2017), str. 29 in 30.

23

Strategic country-level evaluation of the European Union’s cooperation with Serbia over the
period 2012-2018, str. 61 in 62.

24

C(2014) 9797 final.

25

Annual Activity Report 2020, GD NEAR, str. 17.
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V informacijah o smotrnosti instrumenta IPA II so nekatere vrzeli

6.26. GD NEAR objavlja podrobna letna poročila o stanju in napredku posameznih

držav kandidatk in potencialnih kandidatk pri različnih pogajalskih poglavjih ter
izpolnjevanju političnih in gospodarskih meril (glej odstavek 6.7). Ta poročila,
pripravljena po naročilu Sveta Evropske unije (Svet), sicer izpolnjujejo svoj namen
zagotavljanja informacij o širitvenem procesu, vendar bi bila še bolj informativna, če bi
bilo v njih natančno navedeno, koliko je napredek (ali njegovo pomanjkanje) dosežen
zaradi instrumenta IPA II in koliko je povezan z drugimi akterji ali dejavniki.

6.27. Pri spremljanju posameznih projektov so bile slabosti, kot je bilo ugotovljeno

z več zunanjimi vrednotenji in revizijami Sodišča. Spremljanje je bilo v nekaterih
primerih osredotočeno na vložke, dejavnosti in procese, ne pa na rezultate in učinek 26.
Nekateri kazalniki, analizirani v poročilih Sodišča, niso imeli določenih izhodišč ali pa so
bili slabo opredeljeni 27.

6.28. Komisija za vrednotenje programov najema zunanje izvajalce, ki zagotovijo

zunanjo oceno njihove uspešnosti, učinkovitosti, ustreznosti, skladnosti in dodane
vrednosti EU. Eden ključnih rezultatov teh vrednotenj je delovni dokument služb
Komisije, v katerem so predstavljeni rezultati. Vendar za sedem od 11 vrednotenj, ki jih
je pregledalo Sodišče, ni bilo delovnega dokumenta služb Komisije, kar pomeni, da
presoja GD NEAR o zaključkih zunanjih ocenjevalcev ni bila objavljena. Poleg tega je
Sodišče ugotovilo, da so bili zaključki vrednotenja na področju gospodarskega
upravljanja in konkurenčnosti malih in srednjih podjetij potrjeni v ustreznem delovnem
dokumentu služb Komisije, pri čemer niso bile upoštevane bistvene slabosti v procesu
ocenjevanja. Sodišče je v poročilu o smotrnosti za leto 2019 poročalo o podobnih
slabostih za druga prednostna področja.

26

Evaluation of EU support to local authorities in enlargement and neighbourhood regions
(2010-2018), str. 6; Evaluation of the EU’s external action support to gender equality and
women’s and girls’ empowerment (2010-2018), str. 14; Thematic evaluation of EU support
for rule of law in neighbourhood countries and candidates and potential candidates of
enlargement (2010-2017), str. ix in 32.

27

Posebno poročilo št. 7/2018, odstavka VIII in 39, in Posebno poročilo št. 27/2018,
odstavka IX in 54.
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6.29. V izjavi o programu instrumenta IPA II so predstavljeni kazalniki učinka in

izložkov, ni pa kazalnikov rezultatov, ki bi kazalnike učinka in izložkov povezovali.
Kazalniki rezultatov so ključni za razumevanje, kako je program prispeval k napredku
pri doseganju njegovih ciljev. Druga poročila Komisije, kot sta letno poročilo o
dejavnostih ali letno poročilo o izvajanju instrumentov EU za financiranje zunanjega
delovanja, vsebujejo dodatne kazalnike, vključno s kazalniki rezultatov, ki bi lahko dali
celovitejšo sliko. Čeprav se podatki teh kazalnikov zagotovijo za GD NEAR kot celoto ali
za vse instrumente zunanjega delovanja skupaj, je informacije nekaterih mogoče
razčleniti po instrumentih. To pomeni, da bi jih Komisija lahko uporabila posebej za
oceno smotrnosti instrumenta IPA II in poročanje o njej. GD NEAR v okviru načrtovanja
programov za instrument IPA III (ki je naslednik instrumenta IPA II za obdobje 2021–
2027) pripravlja matriko, v kateri naj bi bili združeni vsi razpoložljivi kazalniki programa.

6.30. Med porabo sredstev za večletni program in tem, da njegovi rezultati

postanejo vidni, obstaja neizogiben časovni zamik. Do 31. decembra 2020 še ni bilo
porabljenih 56 % skupnih dodeljenih sredstev za instrument IPA II za večletni finančni
okvir za obdobje 2014–2020, kar pomeni, da se bodo mnogi rezultati verjetno uresničili
šele po letu 2020. Kot pri vseh instrumentih zunanjega delovanja mora Komisija v
okviru vmesnega pregleda za naslednje finančno obdobje, ki bo opravljen do
31. decembra 2024, pripraviti končno poročilo o vrednotenju za obdobje 2014–2020.
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Politične reforme

6.31. Na sliki 6.6 je pregled kazalnikov iz izjav o programih, povezanih s posebnim

ciljem 1: „politične reforme”.

Slika 6.6 – Pregled kazalnikov, povezanih s ciljem „politične reforme”

Povzetek vseh kazalnikov
Izložek

Na dobri poti?
Da

0

Ne

0

Nejasno

1

SKUPAJ

Rezultat
1

0

0

Učinek

0

0

0

0

3

3

0

1

0

Pripravljenost držav, ki se
pripravljajo na pristop k EU, na
področju političnih meril za pristop

Učinek

Ponderirano število točk na podlagi
osmih zunanjih virov: Zahodni
Balkan

Učinek

Ponderirano število točk na podlagi
osmih zunanjih virov: Turčija

0

0

3

Podrobnosti o posameznih kazalnikih
Kazalnik

SKUPAJ

3

Napredek pri doseganju
ciljne vrednosti
Ciljna vrednost: večina
držav zmerno pripravljenih
0 % (2019)
Mejnik
14 % (2017)
2010

2020
0 % (2019)

Učinek
2010

2020

Mejnik
38 % (2017)

LEGENDA:
Vrsta ciljne vrednosti
Kvantitativna

Kvalitativna

Ciljne vrednosti ni
ali ni jasna

Ali je kazalnik na dobri poti, da bo njegova ciljna vrednost dosežena (ob upoštevanju vseh mejnikov in
dosedanjega napredka)?
Da

Ne

Nejasno: podatkov ni, so stari ali nejasni

Ali ocena napredka, ki jo je opravila Komisija, približno ustreza oceni Sodišča?
Da

Ne

Za podrobno pojasnitev tega pregleda in metodologije Sodišča glej Dodatek, točke 15–23.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjav o programih za predlog proračuna za leto 2022
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Izvajanje političnih reform je na splošno počasno

6.32. Politična merila so eden od treh sklopov köbenhavnskih meril (glej

odstavek 6.7). Osredotočena so na pravno državo, temeljne pravice ter krepitev
demokratičnih institucij in javne uprave.

6.33. Kljub napredku nekaterih držav upravičenk pri izpolnjevanju političnih meril

28

je bilo pri vseh kazalnikih iz izjave o programu 29, povezanih s pripravljenostjo držav
upravičenk do instrumenta IPA II na članstvo v EU na področju političnih reform,
ugotovljeno nazadovanje glede na izhodišča teh kazalnikov in nobeden od njih ni bil na
dobri poti, da bodo njegove ciljne vrednosti dosežene. Ker pa so vsi kazalniki za
politične reforme kazalniki učinka, njihov napredek ni odvisen le od podpore v okviru
instrumenta IPA II, temveč tudi od drugih kontekstualnih dejavnikov, kot je politična
volja zadevne upravičenke do instrumenta IPA II, kot priznava Komisija v svojem
sporočilu o širitveni politiki EU za leto 2020 30.

6.34. Prvi kazalnik za posebni cilj 1 se nanaša na število primerov, v katerih so

upravičenke do instrumenta IPA II v zgodnji fazi priprave pri izpolnjevanju političnih
meril za pristop. Mejnik v letu 2018 je bil zmanjšanje tega števila, ki pa se je predvsem
zaradi nazadovanja Turčije pri delovanju sodstva, reformi javne uprave in svobodi
izražanja povečalo. To nazadovanje pomeni, da so nekatere upravičenke do
instrumenta IPA II sicer dosegle napredek, vendar pa ciljna vrednost, da bo večina od
njih do leta 2020 zmerno pripravljena na priključitev k EU, ni bila dosežena.

6.35. Druga dva kazalnika temeljita na osmih zunanjih virih, s katerimi se meri zlasti
dojemanje korupcije, svobode tiska, učinkovitosti vlade, pravne države, kakovosti
predpisov ter elementa vplivanja in odgovornosti. Odražata splošno nazadovanje do
leta 2019 in kljub izboljšanju v letu 2020 ostajata pod izhodiščnimi ravnmi, kar velja
zlasti za Turčijo, in očitno nista na dobri poti, da bodo njune ciljne vrednosti dosežene.

6.36. Poleg tega je bil eden od kazalnikov, prvotno določenih za posebni cilj 1, s

katerim se spremlja vključenost civilne družbe v reformne procese, opuščen, čeprav je
bilo v vrednotenju spremljanja instrumenta IPA II navedeno, da bi ta kazalnik lahko
zagotovil zelo koristne informacije o vključevanju organizacij civilne družbe v
instrument IPA II.
28

Letna poročila za leto 2020.

29

COM(2021) 300 final, str. 1164 in 1165.

30

COM(2020) 660 final.
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Podpora EU je bila učinkovitejša pri spodbujanju temeljnih reform kot pri
zagotavljanju njihovega izvajanja

6.37. S pomočjo, ki se zagotavlja z instrumentom IPA, so upravičenke do

instrumenta IPA II v svoje nacionalne okvire politike lažje vključile vprašanja človekovih
pravic in demokracije. EU je s finančno podporo, tehnično pomočjo in dialogom o
politikah prispevala k pravnim in ustavnim reformam 31.

6.38. Podpora EU in dialog o politikah sta več upravičenk do instrumenta IPA II

spodbudila k spoštovanju mednarodnih konvencij o človekovih pravicah 32. Turčija je
leta 2011 gostila istanbulsko konvencijo, na podlagi katere je bila sprejeta pogodba, s
katero se spodbuja oblikovanje vseevropskega pravnega okvira za zaščito žensk pred
vsemi oblikami nasilja ter preprečevanje, pregon in odpravo takega nasilja. Od takrat
so jo ratificirale vse upravičenke do instrumenta IPA II razen ene. Kosovo zaradi svojega
posebnega statusa še ni uradno pristopilo h konvenciji, vendar se je zavezalo, da bo
njene določbe uveljavilo z ustavnimi spremembami. Opozoriti je treba, da je Turčija
nato julija 2021 od Istanbulska konvencije uradno odstopila.

6.39. Vendar pa so v skladu s tematskim vrednotenjem pravne države za

izvedljivost pravnih reform, kot so ustavne, potrebni obsežna sekundarna zakonodaja
in predpisi 33. V vrednotenju je poudarjeno, da se rezultati pogosto počasi dosegajo,
čeprav je EU s tehnično pomočjo prispevala k pripravi zakonov za reformo pravosodnih
institucij ali krepitvi zmogljivosti institucij, vključno s parlamenti. V vrednotenju je bilo
ugotovljeno, da je podpora EU na splošno uspešnejša pri spodbujanju temeljnih reform
kot pri zagotavljanju njihovega izvajanja. Navedeno je bilo tudi, da je bila podpora
zakonodajni reformi sicer precejšnja, vendar pa deležniki EU ugotavljajo, da je bila
parlamentarnim institucijam zagotovljena razmeroma majhna vzporedna podpora v
pomoč sprejetju reform 34.

31

Thematic evaluation of EU support for rule of law in neighbourhood countries and
candidates and potential candidates of enlargement (2010–2017), str. 40.

32

Prav tam, str. 59.

33

Prav tam, str. 38.

34

Prav tam, str. 38.
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Gospodarski, socialni in teritorialni razvoj

6.40. Na sliki 6.7 je pregled kazalnikov iz izjav o programih, povezanih s posebnim

ciljem 2: „gospodarski, socialni in teritorialni razvoj”.
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Slika 6.7 – Pregled kazalnikov, povezanih s ciljem „gospodarski, socialni
in teritorialni razvoj”

Povzetek vseh kazalnikov
Izložek

Na dobri poti?
Da

1

Ne
Nejasno

1

SKUPAJ

4

Rezultat

Učinek

SKUPAJ

0

3

4

0

0

4

4

3

0

0

3

1

0

1
7

11

Podrobnosti o izbranih posameznih kazalnikih
Kazalnik
Pripravljenost držav, ki se pripravljajo na pristop k Učinek
EU, na področju gospodarskih meril

Napredek pri doseganju ciljne
vrednosti
Ciljna vrednost: večina
držav dobro
pripravljenih
52 % (2020)
Mejnik
10 % (2017)

Gospodarski subjekti s projekti posodobitve v
Izložek
kmetijsko-živilskem sektorju: Zahodni Balkan

2013
2023
100 % (2020)
Mejnik
10 % (2017)

Gospodarski subjekti s projekti posodobitve v Izložek
kmetijsko-živilskem sektorju: Turčija
Naložbe fizičnega kapitala v kmetijsko-živilski
sektor in razvoj podeželja, ki jih zagotovijo Izložek
upravičenke do instrumenta IPA II: Zahodni Balkan
Naložbe fizičnega kapitala v kmetijsko-živilski
sektor in razvoj podeželja, ki jih zagotovijo Izložek
upravičenke do instrumenta IPA II: Turčija

2013
2023
34 % (2020)
Mejnik
7 % (2017)
2013
2023
66 % (2020)
Mejnik
13 % (2017)
2013

2023

LEGENDA:
Vrsta ciljne vrednosti
Kvantitativna

Kvalitativna

Ciljne vrednosti ni
ali ni jasna

Ali je kazalnik na dobri poti, da bo njegova ciljna vrednost dosežena (ob upoštevanju vseh mejnikov in
dosedanjega napredka)?
Da

Ne

Nejasno: podatkov ni, so stari ali nejasni

Ali ocena napredka, ki jo je opravila Komisija, približno ustreza oceni Sodišča?
Da

Ne

Za podrobno pojasnitev tega pregleda in metodologije Sodišča glej Dodatek, točke 15–23.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjav o programih za predlog proračuna za leto 2022
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Instrument IPA II je prispeval k kmetijsko-živilskemu sektorju in sektorju
razvoja podeželja, vendar manj, kot se je pričakovalo

6.41. Od 11 kazalnikov za cilj „gospodarski, socialni in teritorialni razvoj” je bil pri

vseh razen enem dosežen napredek glede na njihova izhodišča. Vendar je manj kot
polovica (4) na dobri poti, da bodo njihove ciljne vrednosti dosežene. Ti kazalniki
zagotavljajo predvsem informacije o gospodarskem okviru, v katerem deluje
instrument IPA II, in o tem, kako ta prispeva h kmetijsko-živilskemu sektorju in sektorju
razvoja podeželja. Kazalniki, s katerimi bi se posebej meril prispevek instrumenta IPA II
k socialnemu in teritorialnemu razvoju, niso določeni.

6.42. Z večino (7) od 11 kazalnikov se poroča o učinku instrumenta IPA II. Trije so

na dobri poti, da bo njihova ciljna vrednost dosežena, ostali pa zaradi slabšanja
gospodarskih razmer niso na dobri poti. S prvim kazalnikom se spremlja pripravljenost
na področju gospodarskih meril, ki tudi spadajo med „temeljna” področja (glej
odstavek 6.7). Ta kazalnik je ostal pretežno nespremenjen, saj sta Bosna in
Hercegovina ter Kosovo še vedno v zgodnji fazi priprave v smislu delujočega tržnega
gospodarstva in konkurenčnosti.

6.43. S preostalimi kazalniki (4) se spremljajo izložki instrumenta IPA II. Ti se

nanašajo na razvoj kmetijsko-živilskega sektorja in podeželja, ki sta pomembni področji
za razvoj držav upravičenk do instrumenta IPA II, zlasti na Zahodnem Balkanu.
Napredek je bil dosežen pri vseh kazalnikih, ciljna vrednost pa doslej le pri enem.

Uskladitev s pravnim redom Unije in upravljanje skladov EU

6.44. Na sliki 6.8 je pregled kazalnikov iz izjav o programih, povezanih s posebnim

ciljem 3: „uskladitev s pravnim redom Unije in upravljanje skladov EU”.
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Slika 6.8 – Pregled kazalnikov, povezanih s ciljem „uskladitev s pravnim
redom Unije in upravljanje skladov EU”
Povzetek vseh kazalnikov
Izložek

Na dobri poti?
Da

1

Ne
Nejasno

1

SKUPAJ

Rezultat

Učinek

SKUPAJ

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

2

2

1

1

0

1

3

Podrobnosti o posameznih kazalnikih
Napredek pri doseganju ciljne
vrednosti

Kazalnik
Pripravljenost držav, ki se pripravljajo
na pristop k EU, na področju
uskladitve s pravnim redom Unije

Učinek

Gospodarski subjekti, ki se
približujejo standardom EU v
kmetijsko-živilskem sektorju:
Zahodni Balkan

Izložek

Gospodarski subjekti, ki se
približujejo standardom EU v
kmetijsko-živilskem sektorju: Turčija

Ni izhodišča, ni ciljne
vrednosti
68 % (2020)
Ni mejnikov
2013

2023

100 % (2020)

Izložek

Ni mejnikov
2013

2023

LEGENDA:
Vrsta ciljne vrednosti
Kvantitativna

Kvalitativna

Ciljne vrednosti ni
ali ni jasna

Ali je kazalnik na dobri poti, da bo njegova ciljna vrednost dosežena (ob upoštevanju vseh mejnikov in
dosedanjega napredka)?
Da

Ne

Nejasno: podatkov ni, so stari ali nejasni

Ali ocena napredka, ki jo je opravila Komisija, približno ustreza oceni Sodišča?
Da

Ne

Za podrobno pojasnitev tega pregleda in metodologije Sodišča glej Dodatek, točke 15–23.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjav o programih za predlog proračuna za leto 2022
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Upravičenke do instrumenta IPA II so dosegle določen napredek pri
uskladitvi s pravnim redom Unije, o njihovi pripravljenosti za upravljanje
sredstev EU pa so na voljo le omejene informacije

6.45. Pri enem od treh kazalnikov v okviru tega posebnega cilja je bila ciljna

vrednost dosežena. Pri preostalih dveh ni mogoče ugotoviti, ali sta na dobri poti, da
bodo njune ciljne vrednosti dosežene, ker izhodišča in/ali ciljne vrednosti niso bile
določene.

6.46. Prvi kazalnik, tj. pripravljenost upravičenk do instrumenta IPA II za uskladitev

s pravnim redom Unije, se nanaša na število poglavij, pri katerih so te države v zgodnji
fazi priprave. Izjava o programu ne vsebuje niti mejnika niti ciljne vrednosti za ta
kazalnik. Izhodišče iz leta 2015 je bilo 50 poglavij in čeprav se je to število do leta 2017
zmanjšalo za skoraj polovico, se je odtlej povečalo na 30 (stanje leta 2019). To je
predvsem posledica tega, da sta Bosna in Hercegovina ter Kosovo pri 14 oziroma
sedmih poglavjih še vedno v zgodnji fazi priprave.

6.47. Na sliki 6.9 je ponazorjena ocena Komisije o tem, kako pripravljene so

upravičenke do instrumenta IPA II, in sicer za vsa pogajalska poglavja, čeprav so uradna
pristopna pogajanja začele le Črna gora, Srbija in Turčija. Ta stopnja pripravljenosti ni
odvisna le od podpore v okviru instrumenta IPA II, temveč tudi od številnih zunanjih
dejavnikov, zlasti od politične volje samih upravičenk. Poleg tega lahko Svet začasno
prekine pogajanja o določenem poglavju ali pa jih država članica enostransko blokira.
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Slika 6.9 – Stopnja pripravljenosti pri poglavjih pravnega reda Unije
(stanje leta 2020)
Črna gora
Kosovo

Poglavja pravnega reda
Unije:

Bosna in Hercegovina
Albanija

Turčija*
Srbija
Severna
Makedonija

1: Prost pretok blaga
2: Prosto gibanje delavcev
3: Pravica do ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev
4: Prost pretok kapitala
5: Javno naročanje
6: Pravo gospodarskih družb
7: Pravo intelektualne lastnine
8: Politika konkurence
9: Finančne storitve
10: Informacijska družba in mediji
11: Kmetijstvo in razvoj podeželja
12: Varnost živil, veterinarska in fitosanitarna politika
13: Ribištvo
14: Prometna politika
15: Energija
16: Obdavčenje
17: Ekonomska in monetarna politika
18: Statistika
19: Socialna politika in zaposlovanje
20: Podjetniška in industrijska politika
21: Vseevropska omrežja
22: Regionalna politika in usklajevanje strukturnih instrumentov
23: Pravosodje in temeljne pravice
24: Pravica, svoboda in varnost
25: Znanost in raziskave
26: Izobraževanje in kultura
27: Okolje
28: Varstvo potrošnikov in zdravja
29: Carinska unija
30: Zunanji odnosi
31: Zunanja, varnostna in obrambna politika
32: Finančni nadzor
33: Finančne in proračunske določbe
34: Institucije
35: Druge zadeve
Ocenjena faza priprave:
Ni ocenjena
Zgodnja faza
Zgodnja faza/določen napredek
Določena stopnja

Določena stopnja/zmeren napredek
Zmeren napredek
Zmeren napredek/dober napredek
Dober napredek
Precejšen napredek

* Kot je navedeno v sklepih Sveta iz junija
2018 o širitvi in stabilizacijskopridružitvenem procesu, trenutno ni mogoče
razmišljati o odprtju ali zaprtju poglavij.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi poročil iz širitvenega svežnja Komisije za leto 2020
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6.48. Druga dva kazalnika se nanašata na število gospodarskih subjektov, ki se

približujejo standardom EU v kmetijsko-živilskem sektorju na Zahodnem Balkanu
oziroma v Turčiji. Ciljno leto za ta kazalnika je leto 2023. Glede na rezultate za
leto 2020 je bila pri kazalniku za Turčijo ciljna vrednost že dosežena. Ker izhodiščno
leto za ocenjevanje napredka ni bilo določeno, ni jasno, ali se ciljna vrednost kazalnika
za Zahodni Balkan lahko doseže.

6.49. Posebni cilj 3 se nanaša tudi na pripravo držav upravičenk do instrumenta IPA

II za upravljanje Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, evropskih
strukturnih in investicijskih skladov ter Kohezijskega sklada. Vendar v izjavi o programu
in letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU niso določeni
kazalniki o njihovi pripravljenosti za upravljanje teh skladov.
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Zaključki
6.50. V obdobju 2014–2020 je bilo za pomoč državam upravičenkam instrumenta

IPA II na njihovi poti k članstvu v EU izplačanih 5,6 milijarde EUR. Iz kazalnikov, o
katerih je Komisija poročala v izjavi o programu, je razvidna skromna smotrnost
instrumenta IPA II: Sodišče meni, da jih je četrtina (5) na dobri poti, da bodo njihove
ciljne vrednosti dosežene, polovica (9) pa ne. Za preostalo četrtino kazalnikov (5) ni
dovolj informacij, da bi bilo mogoče jasno oceniti napredek. Vendar se glede na pravno
podlago instrumenta IPA II z večino kazalnikov (11) meri učinek, zato nanje lahko
vplivajo zunanji dejavniki, ki niso povezani s smotrnostjo programa. V letnem poročilu
o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU je predstavljen izbor teh
kazalnikov, za katere Sodišče meni, da niso povsem reprezentativni za dejavnosti ali
smotrnost instrumenta IPA II (glej odstavke 6.11–6.16).

6.51. Komisija se je pri izvajanju instrumenta IPA II strateško odločila za uporabo

sektorskega pristopa. To ji je omogočilo vzpostavitev skladnejšega sklopa ukrepov za
spodbujanje reform in okrepljenega dialoga med EU in upravičenkami do instrumenta
IPA II. Vendar pa zaradi pomanjkanja nacionalnih sektorskih strategij, šibke politične
zavezanosti, nasprotovanja birokracije in nizke upravne zmogljivosti v nekaterih
primerih tega pristopa niso dosledno izvajale vse upravičenke do instrumenta IPA II.
Koristi sektorskega pristopa zato še niso v celoti uresničene (glej odstavke 6.17–6.20).

6.52. Z znatnimi prerazporeditvami sredstev za posebne ukrepe in nove projekte je
bil z instrumentom IPA II zagotovljen prožen in hiter odziv za blaženje negativnih
posledic nepredvidenih kriz. Vendar je uporaba posrednega upravljanja, ki ga izvajajo
države upravičenke, v nekaterih primerih povzročila zamude in zaostanke pri porabi,
zaradi česar je poraba v okviru programa manj učinkovita, kot bi bila z neposrednim
upravljanjem. Poleg tega je bila zaradi nekaterih informacijskih vrzeli pravočasna
razpoložljivost ustreznih informacij o smotrnosti instrumenta IPA II omejena (glej
odstavke 6.21–6.30).

6.53. Kljub napredku nekaterih upravičenk do instrumenta IPA II je bilo pri vseh

kazalnikih iz izjave o programu, povezanih s političnimi reformami, ugotovljeno
nazadovanje glede na njihova izhodišča in nobeden od njih ni bil na dobri poti, da bodo
njegove ciljne vrednosti dosežene. Glavni razlog za počasen napredek je v nekaterih
primerih nezadostna politična volja, vendar obstajajo tudi dokazi, da je bila podpora EU
uspešnejša pri spodbujanju teh reform kot pri zagotavljanju njihovega izvajanja (glej
odstavke 6.31–6.39).
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6.54. Instrument IPA II je prispeval k posodobitvi kmetijsko-živilskega sektorja in

sektorja razvoja podeželja. Vendar je splošni napredek gospodarskega, socialnega in
teritorialnega razvoja držav upravičenk do instrumenta IPA II počasnejši, kot je bilo
pričakovati. Sedem od 11 kazalnikov, s katerimi se meri napredek na tem področju,
bodisi ni na dobri poti, da bodo njihove ciljne vrednosti dosežene, bodisi ni jasno, ali
bodo dosežene (glej odstavke 6.40–6.43).

6.55. Poleg tega je cilj instrumenta IPA II tudi pomagati državam upravičenkam do

instrumenta IPA II pri uskladitvi s pravnim redom Unije. Te države so to usklajenost na
splošno izboljšale. Ker pa zadnja izjava o programu ne vključuje ciljne vrednosti za
kazalnik, s katerim bi se meril napredek na tem področju, je težko oceniti, ali je hitrost
usklajevanja zadostna. Enako velja za cilj instrumenta IPA II glede priprave držav
upravičenk do instrumenta IPA II za upravljanje skladov EU, saj ta cilj ni povezan z
nobenimi ustreznimi kazalniki (glej odstavke 6.44–6.49).
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Priloga
Priloga 6.1 – Cilji instrumenta IPA II
Splošni cilj
Cilj

Splošni cilj
(SC) 1

Kratko ime
(in okrajšava)

Polno ime
Instrument za predpristopno
pomoč (IPA II) je namenjen
podpori državam kandidatkam
in potencialnim kandidatkam
pri sprejemanju in izvajanju
političnih, institucionalnih,
pravnih, upravnih, socialnih in
gospodarskih reform, ki jih
upravičenke, navedene v
Prilogi I, potrebujejo za
uskladitev z vrednotam Unije
ter postopno usklajevanje s
pravili, standardi, politikami in
praksami Unije, in sicer z
namenom članstva v Uniji.
Instrument IPA II s to podporo
prispeva k stabilnosti, varnosti
in blaginji v upravičenkah.

članstvo v Uniji
(SC 1)

Predstavljen v
vzorcu Sodišča

da

Posebni cilji (PC)
Cilj

Polno ime

Kratko ime
(in okrajšava)

Predstavljen v
vzorcu Sodišča

Posebni cilj 1

podpora političnim reformam

politične reforme
(PC 1)

da

Posebni cilj 2

podpora za gospodarski,
socialni in teritorialni razvoj za
pametno, trajnostno in
vključujočo rast

gospodarski,
socialni in
teritorialni razvoj
(PC 2)

da
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Posebni cilji (PC)
Cilj

Polno ime

Kratko ime
(in okrajšava)

Predstavljen v
vzorcu Sodišča

Posebni cilj 3

krepitev zmogljivosti
upravičenk iz Priloge I k uredbi
o instrumentu IPA II za
izpolnjevanje obveznosti, ki
izvirajo iz članstva v Uniji, s
podpiranjem postopnega
usklajevanja s pravnim redom
Unije ter njegovega sprejetja,
izvajanja in uveljavljanja,
vključno s pripravo za
upravljanje strukturnih
skladov Unije, kohezijskega
sklada in evropskega
kmetijskega sklada za razvoj
podeželja

uskladitev s
pravnim redom
Unije in
upravljanje
skladov EU (PC 3)

da

Posebni cilj 4

krepitev regionalnega
povezovanja in teritorialnega
sodelovanja, ki vključuje
upravičenke iz Priloge I k
uredbi o instrumentu IPA II,
države članice in po potrebi
tretje države v okviru
Uredbe (EU) št. 232/2014
Evropskega parlamenta in
Sveta

regionalno
povezovanje
(PC 4)

ne

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi izjav o programih za predlog proračuna za leto 2022

205

Poglavje 7
Spremljanje izvajanja priporočil
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Vsebina
Odstavek

Uvod

7.1.–7.5.

Opažanja

7.6.–7.21.

Kako je Komisija obravnavala priporočila Sodišča?

7.7.–7.13.

Kako so drugi revidiranci obravnavali priporočila Sodišča?

7.14.–7.15.

Kako so revidiranci v primerjavi s prejšnjim letom
obravnavali priporočila Sodišča?

7.16.–7.17.

Kako pravočasno so revidiranci obravnavali priporočila
Sodišča?

7.18.–7.20.

Kaj je ključno gonilo ustreznih in pravočasnih nadaljnjih
ukrepov?

7.21.

Zaključek

7.22.

Prilogi
Priloga 7.1 – Podrobnosti o statusu priporočil iz leta 2017 po
poročilih – Evropska komisija
Priloga 7.2 Podrobnosti o statusu priporočil iz leta 2017 po
poročilih – drugi revidiranci
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Uvod
7.1. Sodišče vsako leto pregleda, v kakšnem obsegu so revidiranci sprejeli ukrepe na
podlagi priporočil Sodišča. To spremljanje izvajanja priporočil je pomemben element v
revizijskem ciklusu, saj Sodišču zagotavlja povratne informacije o tem, ali so revidiranci
sprejeli ukrepe, ki jih je priporočilo, in ali so bila vprašanja, ki jih je izpostavilo,
obravnavana, ter revidirance spodbuja k izvajanju teh priporočil. Pomembno je tudi pri
oblikovanju in načrtovanju prihodnjega revizijskega dela Sodišča ter spremljanju
tveganj.

7.2. Sodišče je letos analiziralo priporočila iz 20 od 23 posebnih poročil, ki jih je

objavilo leta 2017. Priporočila iz Posebnega poročila št. 6/2017, Odziv EU na begunsko
krizo: pristop po načelu žariščnih točk, Posebnega poročila št. 17/2017, Posredovanje
Komisije v grški finančni krizi, in Posebnega poročila št. 23/2017, Enotni odbor za
reševanje: izvajanje zahtevne naloge vzpostavitve bančne unije se je začelo, vendar je
pot do cilja še dolga, ne spadajo v obseg tega spremljanja, saj so se ali se bodo
spremljala v okviru ločenih revizij.

7.3. Skupno je Sodišče spremljalo izvajanje 161 priporočil. Od teh jih je bilo 149

naslovljenih na Komisijo. Preostalih 12 jih je bilo naslovljenih na Evropsko službo za
zunanje delovanje. Priporočila, naslovljena na države članice, tako kot v preteklosti ne
spadajo v obseg spremljanja izvajanja priporočil. Leta 2017 je bilo na države članice
naslovljenih 20 priporočil.

7.4. Sodišče je za izvedbo svojega dela za spremljanje izvajanja priporočil opravilo
dokumentacijske preglede in razgovore z uslužbenci Komisije. Svoje ugotovitve je
poslalo revidirancem in v končni analizi upoštevalo njihove odgovore ter tako
zagotovilo pošten in uravnovešen pregled. Da bi se izključilo dvojno štetje, je vsako
priporočilo navedeno pod revidirancem, na katerega je bilo priporočilo večinoma
naslovljeno.

7.5. Rezultati dela Sodišča odražajo stanje konec aprila 2021.
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Opažanja
7.6. Revidiranci Sodišča so v celoti ali delno sprejeli 150 (93 %) priporočil Sodišča iz

posebnih poročil, ki jih je Sodišče objavilo leta 2017, 11 (7 %) pa jih niso sprejeli (glej
sliko 7.1).

Slika 7.1 – Sprejetje priporočil Sodišča iz posebnih poročil za leto 2017 s
strani revidirancev

0%

25 %

Sprejeta

Delno
sprejeta

77 %

16 %
50 %

75 %

Niso
sprejeta

7%
100 %

Vir: Evropsko računsko sodišče

Kako je Komisija obravnavala priporočila Sodišča?

7.7. Priporočil, naslovljenih na Komisijo, je bilo skupaj 165. Od teh jih je bilo 16 iz
posebnih poročil št. 6/2017 in št. 17/2017, ki ne spadata v obseg tega spremljanja.

7.8. Komisija je v celoti izvedla 100 (67 %) od 149 priporočil Sodišča. Večinoma jih je
izvedla še 17 (12 %). Od preostalih priporočil jih je 14 (9 %) izvedla deloma, 16 (11 %)
pa jih ni izvedla (glej okvir 7.2). Najpogostejši razlog za to, da revidiranci priporočil niso
izvedli, je bil, da jih niso sprejeli (glej odstavek 7.21). V dveh primerih (1 %) ocena
statusa izvajanja ni bila potrebna, saj je Sodišče menilo, da priporočilo ni več
relevantno.
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Slika 7.2 – Izvajanje priporočil iz posebnih poročil Sodišča iz leta 2017,
naslovljenih na Komisijo
V celoti izvedena

67 %

Večinoma izvedena

12 %

Deloma izvedena

9%

Niso izvedena
Niso več relevantna

11 %
1%
0%

25 %

50 %

75 %

Vir: Evropsko računsko sodišče

7.9. V Prilogi 7.1 je navedenih več podrobnosti o statusu izvajanja priporočil. Priloga
vsebuje tudi kratek opis izboljšav in neodpravljenih slabosti, ki vplivajo na deloma
izvedena priporočila.

7.10. Komisija je priporočila iz šestih od 18 posebnih poročil, ki so bila naslovljena

nanjo, izvedla v celoti ali večinoma (glej okvir 7.1).
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Okvir 7.1
Posebna poročila, iz katerih so bila vsa priporočila Komisiji izvedena v
celoti ali večinoma
o

Posebno poročilo št. 8/2017 – Nadzor ribištva v EU: potrebnih je več
prizadevanj

o

Posebno poročilo št. 9/2017 – Podpora EU za boj proti trgovini z ljudmi v
južni/jugovzhodni Aziji

o

Posebno poročilo št. 10/2017 – Podpora EU za mlade kmete bi morala biti
bolje usmerjena, da bi spodbujala učinkovito generacijsko pomladitev

o

Posebno poročilo št. 12/2017 – Izvajanje direktive o pitni vodi: kakovost vode
in dostop do nje sta bila v Bolgariji, na Madžarskem in v Romuniji izboljšana,
vendar so potrebe po naložbah še vedno velike

o

Posebno poročilo št. 16/2017 – Načrtovanje programov razvoja podeželja:
manj zapletenosti in več osredotočenosti na potrebne rezultate

o

Posebno poročilo št. 18/2017 – Enotno evropsko nebo: spremenjena kultura,
ne pa tudi enotno nebo

Opomba: Pri tem nista bila upoštevana prej omenjena primera, pri katerih ocena statusa izvajanja
ni bila potrebna, ker priporočilo ni bilo več relevantno.

7.11. Komisija spremlja stopnjo izvajanja priporočil s pomočjo podatkovne zbirke

RAD (priporočila, ukrepi, razrešnica). Ta zbirka vključuje 62 priporočil iz posebnih
poročil Sodišča iz leta 2015 in 101 priporočilo iz posebnih poročil Sodišča iz leta 2016,
ki od leta 2018 in 2019 1, ko je Sodišče spremljalo njihovo izvajanje, še niso bila
izvedena. Vendar Komisija v svoji podatkovni zbirki dejavno ne spremlja ali vodi
evidence morebitnih sprememb v zvezi s priporočili, za katera meni, da so bila
izvedena, tudi če po oceni Sodišča niso bila v celoti izvedena.

1

Glej letno poročilo Sodišča za leto 2018, odstavke 3.72–3.78, in Poročilo Evropskega
računskega sodišča o smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leto 2019, odstavka 7.11 in
7.12.
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7.12. Letos je 138 od teh 163 priporočil ostalo neizvedenih in Komisija njihovega

izvajanja ni več spremljala (glej sliko 7.3). Komisija 39 od teh 138 priporočil ni sprejela
že v posebnih poročilih. Menila je, da je bilo ob spremljanju izvajanja priporočil v
preteklih dveh letih preostalih 99 priporočil izvedenih v celoti, čeprav je Sodišče
ocenilo drugače.

Slika 7.3 – Spremljanje izvajanja priporočil iz posebnih poročil iz let 2015
in 2016, za katere je Sodišče pri spremljanju njihovega izvajanja v
letih 2018 in 2019 ugotovilo, da jih Komisija ni v celoti izvedla
Komisija ni spremljala izvajanja

99

Po oceni Komisije v celoti
izvedena, čeprav je Sodišče
menilo drugače

Komisija je spremljala izvajanje

13

Po oceni Komisije deloma
izvedena

12

Po oceni Komisije v celoti
izvedena

39

Komisija teh priporočil ni sprejela

Vir: Evropsko računsko sodišče

7.13. Komisija je še naprej spremljala izvajanje preostalih 25 od 163 priporočil, ki

niso bila izvedena v celoti. Glede na podatkovno zbirko Komisije je bilo od takrat
zaključeno izvajanje 12 od teh 25 priporočil. Sodišče z uporabo pristopa spremljanja
neizvedenih priporočil iz posebnih poročil iz let 2015 in 2016 takšne primere še naprej
spremlja v podatkovni zbirki RAD, vendar jih ni podrobno preučilo.
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Kako so drugi revidiranci obravnavali priporočila Sodišča?

7.14. Priporočil2, naslovljenih na druge revidirance in ne na Komisijo, je bilo skupaj

18. Od teh jih je bilo šest iz Posebnega poročila št. 23/2017, ki ne spada v obseg tega
spremljanja.

7.15. Vseh 12 priporočil, naslovljenih na druge revidirance in ne na Komisijo, je bilo
v celoti izvedenih. V Prilogi 7.2 je podrobno prikazano stanje izvajanja teh priporočil, ki
so bila vsa naslovljena na Evropsko službo za zunanje delovanje.

Kako so revidiranci v primerjavi s prejšnjim letom obravnavali
priporočila Sodišča?

7.16. Sodišče je spremljalo 20 posebnih poročil, objavljenih leta 2017. Revidiranci

so v celoti izvedli 112 (70 %) od 161 priporočil Sodišča, večinoma pa še 17 (10 %) (glej
sliko 7.4).

7.17. V primerjavi s prejšnjim letom se je delež v celoti izvedenih priporočil s 65 %

povečal na 70 %, medtem ko sta skupni delež priporočil, ki so bila izvedena v celoti ali
večinoma, in skupni delež tistih, ki niso bila izvedena ali pa so bila izvedena le delno,
ostala razmeroma nespremenjena. V Prilogi 7.1 in Prilogi 7.2 je več podrobnosti o
statusu izvajanja priporočil.

2

V Posebnem poročilu št. 14/2017 – Pregled smotrnosti vodenja zadev na Sodišču Evropske
unije niso navedena priporočila, temveč premislek za dodatne izboljšave, zato poročilo ne
spada v obseg tega poglavja.
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Slika 7.4 – Izvajanje priporočil iz posebnih poročil Sodišča iz let 2016 in
2017, naslovljenih na revidirance
V celoti izvedena

Večinoma izvedena
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Deloma izvedena

70 %

65 %

Niso izvedena

10 %

14 %

9%

10 %

1%

14 %

7%

0%

Vir: Evropsko računsko sodišče

Kako pravočasno so revidiranci obravnavali priporočila Sodišča?

7.18. Sodišče je v zadnjih nekaj letih v svojih posebnih poročilih dosledno navajalo
časovni okvir za izvedbo priporočil. Časovni okviri, o katerih se razpravlja z
revidirancem, se določijo v posebnih poročilih Sodišča, s čimer se zagotovi, da so jasni
vsem zadevnim stranem.

7.19. Sodišče je med letošnjim spremljanjem izvajanja priporočil prvič analiziralo

pravočasnost popravljalnih ukrepov, ki so jih sprejeli revidiranci. Skupaj je bilo 68 %
priporočil Sodišča izvedenih pravočasno (glej sliko 7.5).
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Slika 7.5 – Pravočasnost popravljalnih ukrepov, ki so jih sprejeli
revidiranci
Pravočasni nadaljnji ukrepi

Pozni ukrepi

68 %
0%

25 %

Brez ukrepov

23 %
50 %

9%

75 %

100 %

Opomba: Pri izračunu niso upoštevana priporočila, pri katerih časovni okvir za njihovo izvedbo ni bil
naveden (17 primerov) ali še ni pretekel (pet primerov), in priporočila, ki niso več relevantna (dva
primera).
Vir: Evropsko računsko sodišče

7.20. Na sliki 7.6 je prikazana stopnja pravočasnosti, razčlenjena po različnih

stopnjah izvajanja, kar ponazarja, da je višja stopnja izvajanja povezana z višjo stopnjo
pravočasnosti.

Slika 7.6 – Pravočasnost popravljalnih ukrepov, ki so jih sprejeli
revidiranci, razčlenjena po stopnjah izvajanja
Nadaljnji ukrepi

Stopnja izvajanja

Pozni

Pravočasni

15 %

85 %

Izvedeni v celoti

47 %

53 %

Izvedeni večinoma
0%

25 %

50 %

75 %

100 %

Opomba: Odstotne vrednosti pravočasnosti se nanašajo na zadevno stopnjo izvajanja. Pri izračunu
deleža stopnje izvajanja niso upoštevana priporočila, ki niso bila izvedena in pri katerih ocena statusa
izvajanja ni bila potrebna, ker priporočilo ni bilo več relevantno.
Vir: Evropsko računsko sodišče
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Kaj je ključno gonilo ustreznih in pravočasnih nadaljnjih
ukrepov?

7.21. Namen priporočil je pozvati k ukrepanju na podlagi dokazov, zbranih in

analiziranih med revizijo. Kar zadeva revizijske zaključke in priporočila, dobra redna
komunikacija in vzajemno razumevanje med revizorji in revidirancem pripomoreta k
zagotovitvi, da se sprejmejo ustrezni nadaljnji ukrepi za odpravo sporočenih
pomanjkljivosti. Dokaz za to je to, da je bilo 86 % priporočil iz posebnih poročil iz
leta 2017, ki so jih revidiranci v celoti ali delno sprejeli, izvedenih v celoti ali večinoma.
Nasprotno pa je bilo samo eno od enajstih priporočil iz posebnih poročil iz leta 2017, ki
jih revidiranci niso sprejeli, izvedeno v celoti ali večinoma. Na sliki 7.7 je prikazana
stopnja izvajanja, razčlenjena po različnih stopnjah sprejetja.

Slika 7.7 – Stopnja izvajanja je povezana s tem, ali in koliko so revidiranci
sprejeli revizijska priporočila
Stopnja sprejetja
Stopnja izvajanja

Sprejeta

Delno sprejeta

Niso sprejeta

V celoti izvedena

74 %

84 %

0%

Večinoma izvedena

12 %

4%

9%

Deloma izvedena

10 %

0%

18 %

Niso izvedena

4%

12 %

73 %

Opomba: Odstotne vrednosti stopnje izvajanja so povezane z zadevno stopnjo sprejetja. Iz izračuna so
izključena priporočila, ki niso več relevantna (dva primera).
Vir: Evropsko računsko sodišče
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Zaključek
7.22. Večina priporočil iz posebnih poročil je bila izvedena pravočasno (68 %). V

primerjavi s prejšnjim letom je delež priporočil, ki so bila izvedena v celoti ali večinoma,
ostal razmeroma nespremenjen (80 %). V zvezi s priporočili, ki niso bila izvedena, in
tistimi, ki so bila izvedena deloma in večinoma, obstajajo možnosti za nadaljnji
napredek. Analiza Sodišča kaže, da k zagotovitvi, da se sprejmejo ustrezni nadaljnji
ukrepi za odpravo sporočenih pomanjkljivosti, pripomore to, da revidiranci sprejmejo
revizijska priporočila.
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Prilogi
Priloga 7.1 – Podrobnosti o statusu priporočil iz leta 2017 po poročilih – Evropska komisija
Stopnja pravočasnosti:

Posebno
poročilo

PP
št. 1/2017

PP
št. 2/2017

pravočasno,

Naslov
poročila

Za izkoriščanje
celotnega
potenciala
omrežja
Natura 2000 je
potrebnih več
prizadevanj

pozno,

rok še ni pretekel,

ni nadaljnjih ukrepov,

rok za izvedbo ni določen,

priporočilo ni več relevantno.

Stopnja izvajanja

Št.
priporočila

Odstavek
posebnega
poročila

v
celoti

1(c)

82

X

2(d)

83

večinoma

deloma

ni
izvedeno

Stopnja
ni več
pravočasnosti
relevantno

X
Komisija ni določila novih medsektorskih
kazalnikov programa Natura 2000 za vse
sklade EU. Ti kazalniki bi bili koristni, saj bi
omogočali natančno in točno sledenje
rezultatom, ki jih je ustvarilo financiranje
omrežja Natura 2000.

3(b)

84

1

142

2(b)

144

3

151

X

4 (prvi
odstavek)

151

X

X
X
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Posebno
poročilo

Naslov
poročila

Pogajanja
Komisije o
partnerskih
sporazumih in
programih na
področju kohezije
za obdobje 2014–
2020: poraba je
bolj osredotočena
na prioritete
strategije Evropa
2020, vendar je
ureditev za
merjenje
smotrnosti vedno
bolj zapletena

PP
št. 3/2017

Pomoč EU Tuniziji

Stopnja izvajanja

Št.
priporočila

Odstavek
posebnega
poročila

v
celoti

5 (prva
alinea)

152

X

5 (druga
alinea)

152

X

večinoma

deloma

ni
izvedeno

Komisija uporablja podatke za pripravo
letnih pregledov smotrnosti in strateških
poročil. To so dokumenti na visoki ravni, ki
so po obsegu preveč splošni, da bi bili lahko
osredotočeni posebej na uporabo
primerjalnih analiz za omogočanje
seznanjanja s politikami v obdobju 2014–
2020. Priporočeni celovita primerjalna
analiza smotrnosti in uvedba primerjalnih
analiz še nista uresničeni. Komisija bo delo
v zvezi s tem vprašanjem, skupaj z
naknadnim vrednotenjem, nadaljevala po
koncu obdobja 2014–2020.

6 (prva
alinea)

154

6 (druga
alinea)

154

1(a)

65

X

1(b)

65

X

1(c)

65

X

2(a)

70

X

X

Stopnja
ni več
pravočasnosti
relevantno
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Posebno
poročilo

PP
št. 4/2017

Naslov
poročila

Zaščita proračuna
EU pred
nepravilnimi
odhodki: Komisija
je v obdobju
2007–2013 na
področju kohezije
vse več
uporabljala
preventivne
ukrepe in
finančne
popravke

Št.
priporočila

Odstavek
posebnega
poročila

2(b)

70

3

71

4

73

1

146

2

147

3

148

4

150

Stopnja izvajanja
v
celoti

večinoma

deloma

X
Postopki za odobritev makrofinančne
pomoči niso bili spremenjeni in Komisija ni
dala nobenega predloga za njihovo
spremembo, kot je bilo priporočeno.
Slabosti, ki jih je poudarilo Sodišče, so še
vedno prisotne.
X
X
X
Komisija je Sodišču predložila tri tabele z
različnimi podatki o spremljanju
preventivnih in popravljalnih ukrepov ter
pojasnila, da spremljanje vključuje različne
ravni in odgovorne osebe. Z oblikovanjem
in razvojem integriranega sistema
spremljanja, ki bi zajemal preventivne
ukrepe in tudi finančne popravke, bi bilo to
uspešnejše.
X

ni
izvedeno

Stopnja
ni več
pravočasnosti
relevantno
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Posebno
poročilo

PP
št. 5/2017

PP
št. 7/2017

Naslov
poročila

Brezposelnost
mladih – ali so
politike EU
prinesle
spremembe?

Nova vloga
certifikacijskih
organov pri
odhodkih SKP:
napredek k uvedbi
modela enotne
revizije, vendar je
treba odpraviti

Stopnja izvajanja

Št.
priporočila

Odstavek
posebnega
poročila

v
celoti

1 (prva
alinea)

164

X

1 (druga
alinea)

167

X

2

167

X

4 (prvi
odstavek)

172

X

5 (prvi
odstavek)

173

X

6

175

X

7 (prva
alinea)

178

X

7 (druga
alinea)

178

X

1

92

X

2

94

X

3 (prva
alinea)

96

X

3 (druga
alinea)

96

X

večinoma

deloma

ni
izvedeno

Stopnja
ni več
pravočasnosti
relevantno
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Posebno
poročilo

Naslov
poročila
številne
pomanjkljivosti

PP
št. 8/2017

Nadzor ribištva v
EU: potrebnih je
več prizadevanj

Stopnja izvajanja

Št.
priporočila

Odstavek
posebnega
poročila

v
celoti

3 (tretja
alinea)

96

X

4

97

X

5 (prva
alinea)

99

5 (druga
alinea)

99

X

6

101

X

7 (prva
alinea)

103

X

7 (druga
alinea)

103

X

1(b)

96

X

2(a)

98

X

2(b)

98

X

3(d)

99

3(e)

99

3(f)

99

večinoma

deloma

ni
izvedeno

X

X
X
X

Stopnja
ni več
pravočasnosti
relevantno
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Posebno
poročilo

PP
št. 9/2017

Naslov
poročila

Podpora EU za boj
proti trgovini z
ljudmi v
južni/jugovzhodni
Aziji

PP
Podpora EU za
št. 10/2017 mlade kmete bi

Stopnja izvajanja

Št.
priporočila

Odstavek
posebnega
poročila

v
celoti

3(g)

99

X

3(h)

99

X

4(b)

101

X

4(e)

101

X

1 (prva
alinea)

70

X

1 (druga
alinea)

70

X

1 (tretja
alinea)

70

X

2 (prva
alinea)

72

X

2 (druga
alinea)

72

X

2 (tretja
alinea)

72

X

2 (četrta
alinea)

72

X

1 (prva
alinea)

88

X

večinoma

deloma

ni
izvedeno

Stopnja
ni več
pravočasnosti
relevantno
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Posebno
poročilo

Stopnja izvajanja

Naslov
poročila

Št.
priporočila

Odstavek
posebnega
poročila

v
celoti

morala biti bolje
usmerjena, da bi
spodbujala
učinkovito
generacijsko
pomladitev

1 (druga
alinea)

88

X

1 (tretja
alinea)

88

X

3 (prva
alinea)

90

X

3 (tretja
alinea)

90

X

1 (prva
alinea)

72

X

Skrbniški sklad EU
Bêkou za
Srednjeafriško
PP
republiko: kljub
št. 11/2017
nekaterim
pomanjkljivostim
obetajoč začetek

1 (druga
alinea)

72

2 (prva
alinea)

76

večinoma

deloma

Komisija je uvedla načelo izvedbe
strukturirane ocene potreb kot predpogoj
za ustanovitev skrbniškega sklada, vendar
priznava, da metodologija ni bila razvita,
kar je bil pogoj, ki ga je Sodišče priporočilo
v svojem posebnem poročilu, da bi se
zagotovila ustreznost naknadnega
analitičnega dela, ki je bilo opravljeno za
prikaz dodane vrednosti in prednosti
skrbniškega sklada v primerjavi z drugimi
instrumenti.
X

ni
izvedeno

Stopnja
ni več
pravočasnosti
relevantno
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Posebno
poročilo

Naslov
poročila

Izvajanje direktive
o pitni vodi:
kakovost vode in
dostop do nje sta
bila v Bolgariji, na
PP
Madžarskem in v
št. 12/2017
Romuniji
izboljšana, vendar
so potrebe po
naložbah še
vedno velike
Enotni evropski
sistem za
upravljanje
PP
železniškega
št. 13/2017 prometa: ali bo ta
politična odločitev
kdaj postala
resničnost?

Stopnja izvajanja

Št.
priporočila

Odstavek
posebnega
poročila

v
celoti

2 (druga
alinea)

76

X

2 (tretja
alinea)

76

2 (četrta
alinea)

76

X

1

111

X

2(a)

111

X

2(b)

111

X

2(c)

111

X

2(d)

111

X

4

113

X

1

90

X

2

90

X

3

91

X

4(a)

91

X

4(b)

91

X

večinoma

X

deloma

ni
izvedeno

Stopnja
ni več
pravočasnosti
relevantno
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Posebno
poročilo

Naslov
poročila

Predhodne
pogojenosti in
rezerva za
smotrnost
PP
poslovanja na
št. 15/2017
področju kohezije:
inovativna
instrumenta, ki pa
še nista uspešna

Stopnja izvajanja

Št.
priporočila

Odstavek
posebnega
poročila

v
celoti

4(c)

91

X

4(d)

91

X

5

91

X

6(a)

91

6(b)(i)

91

6(b)(ii)

91

7

92

X

8(a)

92

X

8(b)

92

X

1(a)

111

1(b)

111

1(c)

111

večinoma

deloma

ni
izvedeno

X
X
X

Ni dokumentirane ocene ustreznosti in
uporabnosti predhodnih pogojenosti ter
odprave prekrivanj. Poleg tega, kot je
navedeno v Mnenju št. 6/2018, nekatera
predlagana merila morda ne bodo vplivala
na učinkovito in uspešno izvajanje
zadevnega specifičnega cilja.
X
V Mnenju št. 6/2018 je poudarjeno, da so
nekatera merila dvoumna. Predlagani

Stopnja
ni več
pravočasnosti
relevantno
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Posebno
poročilo

Naslov
poročila

Št.
priporočila

Odstavek
posebnega
poročila

Stopnja izvajanja
v
celoti

večinoma

deloma

ni
izvedeno

tematski pogoji v zvezi s pripravo strategij
in strateških okvirov politike so zlasti
premalo podrobni glede tega, kako bi bilo
treba strategije opredeliti, kateri subjekti bi
morali biti odgovorni za njihovo izvajanje,
kakšne zmogljivosti so potrebne za njihovo
izpolnjevanje in uporabo ter, v večini
primerov, kako bi jih bilo treba spremljati.
1(d)

111

2(a)

111

2(b)

111

X
V skladu s predlogom Komisije za uredbo o
skupnih določbah (2021–2027) je vmesni
pregled priložnost za države članice, da
pregledajo priporočila za posamezne
države, socialno-ekonomske razmere in
dosežene mejnike ter ponovno ocenijo
svoje operativne programe. Sredstva, ki se
dodelijo operativnim programom po
vmesnem pregledu, presegajo 6 % iz
rezerve za smotrnost. Vendar pa, kot je
navedeno v Mnenju št. 6/2018, obstajajo
nekatere slabosti v zvezi z vmesnim
pregledom, saj ni jasno, kako se bo
ocenjevala smotrnost in kakšne bodo
posledice te ocene.
X
V Mnenju
št. 6/2018

Stopnja
ni več
pravočasnosti
relevantno
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Posebno
poročilo

Naslov
poročila

Št.
priporočila

Odstavek
posebnega
poročila

Stopnja izvajanja
v
celoti

večinoma

deloma

ni
izvedeno
je
navedeno,
da bo
predlagani
vmesni
pregled
večinoma
omejen na
sporočene
vrednosti
kazalnikov
izložkov, ne
pa
kazalnikov
rezultatov v
kakršni koli
obliki, saj za
kazalnike
rezultatov v
okviru
smotrnosti
ne bodo na
voljo nobeni
mejniki.

2(c)

111

X
Za začasno
ustavitev
plačil in

Stopnja
ni več
pravočasnosti
relevantno
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Posebno
poročilo

Naslov
poročila

Št.
priporočila

Odstavek
posebnega
poročila

Stopnja izvajanja
v
celoti

večinoma

deloma

ni
izvedeno

Stopnja
ni več
pravočasnosti
relevantno

finančne
popravke za
preslabo
doseganje
določenih
mejnikov/
ciljnih
vrednosti ni
določb.

Načrtovanje
programov
razvoja podeželja:
PP
manj zapletenosti
št. 16/2017 in več
osredotočenosti
na potrebne
rezultate

1(a)

100

X

2

102

X

3

104

X

4 (prvi
odstavek)

104

X

4 (drugi
odstavek)

104

X

5

104

X

6 (prvi
odstavek)

109

X

6 (drugi
odstavek)

109

X
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Posebno
poročilo

Naslov
poročila

Enotno evropsko
nebo:
PP
spremenjena
št. 18/2017
kultura, ne pa tudi
enotno nebo

Uvozni postopki:
PP
pomanjkljivosti v
št. 19/2017
zakonodajnem

Stopnja izvajanja

Št.
priporočila

Odstavek
posebnega
poročila

v
celoti

1

78

X

2(a)

80

X

2(b)

80

X

3

81

X

4

81

X

5

82

X

6(a)

83

X

6(b)

83

X

7(a)

87

X

7(b)

87

X

8

87

X

9(a)

88

X

9(b)

88

X

1

143

večinoma

deloma

Kljub ukrepom, sprejetim za začetek
uporabe metodologije za izračun izpada
carin, ta ni bil izračunan.

ni
izvedeno

Stopnja
ni več
pravočasnosti
relevantno
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Posebno
poročilo

Stopnja izvajanja

Naslov
poročila

Št.
priporočila

Odstavek
posebnega
poročila

v
celoti

okviru in
neuspešno
izvajanje
negativno vplivajo
na finančne
interese EU

2

145

X

3

145

X

4(a)

146

X

4(b)

146

X

5

146

6(a)

147

V preglede, opravljene za kontrolo
nadgradnje sistemov v državah članicah, še
niso bile zajete vse države.

6(b)

147

Doslej opravljeno delo za omogočanje
izdaje odločb o vrednotenju na ravni EU je
še vedno v začetni fazi. Rezultati, ki bodo
potrebni za odločitev, ali je prihodnja
zakonodaja potrebna, še vedno niso na
voljo.

7

148

8(a)

149

8(b)

149

X

8(c)

149

X

večinoma

deloma

ni
izvedeno

X

X
X

Stopnja
ni več
pravočasnosti
relevantno
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Posebno
poročilo

Naslov
poročila

Instrumenti za
posojilna jamstva,
ki jih financira EU:
rezultati so
pozitivni, vendar
sta potrebna
PP
boljša ciljna
št. 20/2017
usmerjenost v
upravičence in
boljše
usklajevanje z
nacionalnimi
shemami

Ozelenitev: shema
PP
dohodkovne
št. 21/2017 podpore je
kompleksnejša, a

Stopnja izvajanja

Št.
priporočila

Odstavek
posebnega
poročila

v
celoti

1(a)

109

X

1(b)

109

Vložena so bila prizadevanja za zbiranje
podatkov o stroških upravljanja, vendar je
zbiranje podatkov nepopolno.

2(a)

112

V novi sprejeti uredbi se upošteva kontekst
priporočila. O opredelitvi in sprejetju meril
za upravičenost potekajo pogajanja.

2(b)

112

X

2(c)

112

X

3(a)

114

X

3(b)

114

X

4(a)

115

4(b)

115

4(c)

115

4(d)

115

1(a)

83

večinoma

deloma

ni
izvedeno

X
X
X
X
V predlogu nove uredbe o SKP so vse
države članice pozvane, naj v svojih
strateških načrtih pripravijo intervencijsko
logiko, ki temelji na oceni potreb in analizi

Stopnja
ni več
pravočasnosti
relevantno
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Posebno
poročilo

Naslov
poročila

Št.
priporočila

Odstavek
posebnega
poročila

Stopnja izvajanja
v
celoti

večinoma

še ni okoljsko
uspešna

deloma

ni
izvedeno

prioritet. Vendar, kot je navedeno v
Mnenju Sodišča št. 7/2018, Sodišče meni,
da predlog ne vsebuje elementov,
potrebnih za uspešen sistem smotrnosti. V
predlogu je odgovornost za prednostno
razvrščanje vrst intervencij prenesena na
države članice in trenutno ni jasno, kako naj
bi Komisija ocenila strateške načrte držav
članic, da bi zagotovila uresničitev okoljskih
in podnebnih ambicij.
1(b)

83

X

1(c)

83

2(a) (prva
alinea)

83

2(a) (druga
alinea)

83

2(a) (tretja
alinea)

83

2(b) (prva
alinea)

83

X

2(b) (druga
alinea)

83

X

X
X
X
X

Stopnja
ni več
pravočasnosti
relevantno
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Posebno
poročilo

Naslov
poročila

Vir: Evropsko računsko sodišče

Stopnja izvajanja

Št.
priporočila

Odstavek
posebnega
poročila

v
celoti

2(c)

83

X

večinoma

deloma

ni
izvedeno

Stopnja
ni več
pravočasnosti
relevantno
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Priloga 7.2 Podrobnosti o statusu priporočil iz leta 2017 po poročilih – drugi revidiranci
Stopnja pravočasnosti:

pravočasno,

Posebno
poročilo

Naslov
poročila

PP
št. 9/2017

Podpora EU za
boj proti
trgovini z
ljudmi v južni/
jugovzhodni
Aziji

PP
št. 22/2017

Misije za
opazovanje
volitev –
prizadevanja
za spremljanje
izvajanja
priporočil,
vendar je
potreben
boljši nadzor

pozno,

Št.
priporočila

rok še ni pretekel,

Odstavek
posebnega
poročila

ni nadaljnjih ukrepov,

rok za izvedbo ni določen,

priporočilo ni več relevantno.

Stopnja izvajanja
v
celoti

večinoma

deloma

ni izvedeno

Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD)
1 (četrta
alinea)

70

X

Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD)
1 (prva
alinea)

128

X

1 (druga
alinea)

128

X

2 (prva
alinea)

128

X

2 (druga
alinea)

128

X

3 (prva
alinea)

128

X

ni več
relevantno

Stopnja
pravočasnosti
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Posebno
poročilo

Naslov
poročila

Vir: Evropsko računsko sodišče

Stopnja izvajanja

Odstavek
posebnega
poročila

v
celoti

3 (druga
alinea)

128

X

4 (prva
alinea)

128

X

4 (druga
alinea)

128

X

5 (prva
alinea)

128

X

5 (druga
alinea)

128

X

5 (tretja
alinea)

128

X

Št.
priporočila

večinoma

deloma

ni izvedeno

ni več
relevantno

Stopnja
pravočasnosti
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Dodatek
Revizijski pristop in metodologija
(1) Metodologija Sodišča za revizije smotrnosti je opisana na njegovi platformi
AWARE. Sodišče pri revizijah upošteva mednarodne standarde vrhovnih revizijskih
institucij (ISSAI) o revizijah smotrnosti.

DEL 1 – Poglavje 1: Okvir smotrnosti
(2) Sodišče vsako leto preuči drug vidik okvira smotrnosti. Glavno revizijsko
vprašanje, ki ga je Sodišče izbralo za letošnje poročilo, je bilo, kako so Komisija in
sozakonodajalca upoštevali izkušnje, pridobljene v prejšnjih obdobij večletnega
finančnega okvira, za izboljšanje zasnove in smotrnosti programov porabe za
obdobje 2021–2027.
(3) Pri odgovarjanju na to vprašanje se je Sodišče osredotočilo na pridobljene
izkušnje, ki so relevantne za smotrnost programov, in analiziralo, ali:
o

obstaja proces, na podlagi katerega bi lahko Komisija pridobljene izkušnje
vključila v svoje zakonodajne predloge,

o

Komisija v svojih zakonodajnih predlogih upošteva izkušnje, pridobljene z
vrednotenji, revizijami in ocenami učinka,

o

so bistvene spremembe, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet ter ki bi
lahko vplivale na smotrnost predlaganih programov porabe, povezane z
ocenami učinka (vključno s tistimi, ki sta jih pripravila sozakonodajalca) ali
drugimi viri pridobljenih izkušenj.

(4) Analiza Sodišča temelji na vzorcu zakonodajnih postopkov v zvezi s petimi od 48
programov porabe, vzpostavljenih za obdobje 2021–2027: Evropskim skladom za
regionalni razvoj (ESRR), Kohezijskim skladom, Evropskim kmetijskim jamstvenim
skladom (EKJS), Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja (EKSRP) in
Instrumentom za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI). Teh
pet programov skupaj pomeni približno 60 % načrtovane porabe v zgoraj
navedenem obdobju. Glavni merili Sodišča za izbor sta bili finančna pomembnost
in to, da je Sodišče o zakonodajnih predlogih Komisije v zvezi s temi programi
objavilo mnenja.
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(5) Sodišče je v okviru svojega dela pregledalo:
(a) ocene učinka v zvezi s petimi izbranimi programi porabe za obdobje 2021–
2027;
(b) vmesna vrednotenja relevantnih programov porabe za obdobje 2014–2020;
(c) naknadna vrednotenja relevantnih programov porabe za obdobje 2007–
2013;
(d) revizijska poročila in preglede Sodišča, kadar je bilo ustrezno;
(e) predloge Komisije in naknadne spremembe v okviru zakonodajnih
postopkov, navedenih v tabeli 1.

Tabela 1 – Zajeti zakonodajni postopki
Zakonodajni postopek

Uredba

2018/0197/COD

uredba o ESRR in Kohezijskem skladu

2018/0196/COD

uredba o skupnih določbah

2018/0216/COD

uredba o strateških načrtih SKP*

2018/0218/COD

skupna ureditev trgov*

2018/0217/COD

horizontalna uredba o SKP*

2018/0243/COD

uredba o Instrumentu za sosedstvo ter razvojno in
mednarodno sodelovanje

2018/0132/APP

uredba o večletnem finančnem okviru

* Zakonodajni predlog – uredba ob zaključku revizijskega dela Sodišča še ni bila sprejeta.
Vir: Evropsko računsko sodišče

(6) Sodišče je v okviru revizije organiziralo srečanja s Komisijo na daljavo in z njo
komuniciralo po elektronski pošti (Generalni sekretariat, generalni direktorati za
proračun (GD BUDG), kmetijstvo in razvoj podeželja (GD AGRI), regionalno in
mestno politiko (GD REGIO), migracije in notranje zadeve (GD HOME) in
mednarodna partnerstva (GD INTPA) ter Odbor za regulativni nadzor). Glavna
tema teh stikov je bila zasnova in delovanje postopkov in ureditev, ki so bili razviti
v okviru pristopa Komisije za boljše pravno urejanje za opredelitev in praktično
uporabo izkušenj, pridobljenih z vrednotenji, ter za zagotavljanje ustrezne
kakovosti vrednotenj in ocen učinka.
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(7) Sodišče je sestanke na daljavo organiziralo tudi s predstavniki generalnih
sekretariatov Evropskega parlamenta in Sveta ter z njimi komuniciralo po
elektronski pošti. Glavni namen teh stikov je bil razumeti, kako sta instituciji kot
sozakonodajalca pri pripravi ocen učinka za bistvene spremembe zakonodajnih
predlogov Komisije izvajali določbe Medinstitucionalnega sporazuma o boljši
pripravi zakonodaje.

DEL 2 – Poglavja 2 do 6: Smotrnost programov porabe EU
(8) V poglavjih 2 do 6 je Sodišče obravnavalo rezultate, dosežene s programi EU v
okviru razdelkov 1a, 1b, 2, 3 in 4 večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–
2020. Njegov namen je bil ugotoviti, koliko ustreznih informacij o smotrnosti je na
voljo, in na podlagi teh informacij oceniti, kako dobro so bili programi porabe EU
dejansko izvedeni.
Vzorec Sodišča
(9) V večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 je bilo financiranih
58 programov porabe. Sodišče je za svojo oceno izbralo vzorec petih (glej
tabelo 2), in sicer enega za vsak razdelek večletnega finančnega okvira. Glavno
merilo Sodišča za izbor programov je bila finančna pomembnost: Sodišče je za
vsak razdelek izbralo največji ali drugi največji program (po proračunu) ter najprej
izločilo tiste, ki jih je obravnavalo v poročilu o smotrnosti za leto 2019. Skupaj pet
izbranih programov porabe pomeni 19 % vseh plačil, izvršenih do konca leta 2020
v okviru obveznosti iz večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020. Devet
programov, ki jih je Sodišče obravnavalo v poročilu za leto 2019, je pomenilo 74 %
vseh plačil, izvršenih do konca leta 2019.
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Tabela 2 – Vzorec programov porabe za poglavja 2 do 6, ki ga je
uporabilo Sodišče
Poglavje

Razdelek večletnega finančnega
okvira

Izbrani programi porabe

2

1a: Konkurenčnost za rast in
delovna mesta

Erasmus+

3

1b: Ekonomska, socialna in
teritorialna kohezija

Evropski socialni sklad

4

2: Trajnostna rast: naravni viri

Evropski sklad za pomorstvo in
ribištvo (ESPR)

5

3: Varnost in državljanstvo

Sklad za notranjo varnost – meje in
vizumi

6

4: Evropa v svetu

Instrument za predpristopno pomoč
(IPA II)

Vir: Evropsko računsko sodišče

(10) Vsak program porabe ima od enega do 20 ciljev (ki so splošni in/ali specifični), na
katere se sklicuje Sodišče na podlagi njihove predstavitve v izjavah Komisije o
programih za predlog proračuna za leto 2022. Sodišče je preučilo smotrnost
programov porabe glede na izbor teh ciljev (glej priloge 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 in 6.1).
Zajelo je vse splošne cilje in izbor specifičnih ciljev, izbranih zaradi njihove
pomembnosti ter povezav z nekim splošnim ciljem in cilji EU na višji ravni.
Ocena informacij o smotrnosti
(11) Ocena Sodišča temelji na informacijah o smotrnosti, ki jih je izdala Komisija in ki
vključujejo:
(a) letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU za
leto 2020;
(b) relevantne izjave o programih za predlog proračuna za leto 2022;
(c) letna poročila zadevnih generalnih direktoratov o dejavnostih za leto 2020;
(d) vrednotenja smotrnosti programov v večletnem finančnem okviru za
obdobje 2014–2020 in večletnem finančnem okviru za obdobje 2007–2013;
(e) različna poročila o smotrnosti za posamezne programe.

240

(12) Sodišče je te informacije dopolnilo z nedavnimi ugotovitvami lastnih revizij in
pregledov. V zvezi z vsakim izbranim ciljem programov ni imelo na voljo obsežnih
lastnih rezultatov.
(13) Sodišče je preverilo verodostojnost in skladnost informacij Komisije o smotrnosti
glede na svoje ugotovitve, vendar ni revidiralo njihove zanesljivosti.
(14) Osredotočilo se je na najnovejše informacije v zvezi z najnovejšimi različicami
programov porabe EU v večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020.
Glede na to, da bodo naknadna vrednotenja teh programov pripravljena šele
veliko po koncu tega obdobja in da vmesna vrednotenja niso na voljo za vse
programe, je Sodišče moralo pogosto uporabiti informacije o smotrnosti za
predhodne programe v večletnem finančnem okviru za obdobje 2007–2013. Pri
tem je upoštevalo obseg sprememb v zasnovi in izvajanju programov med obema
obdobjema.
Analiza kazalnikov
(15) Sodišče je v okviru svoje ocene smotrnosti analiziralo informacije iz kazalnikov
smotrnosti, predstavljene v relevantnih izjavah o programih za predlog proračuna
za leto 2022. Opravilo je tudi primerjavo s prejšnjimi izjavami o programih.
(16) Pet programov v vzorcu Sodišča je zajetih v skupno 114 kazalnikih, kar je več, kot
je navedeno v izjavah o programih. Razlog za to je, da so kazalniki v izjavah o
programih pogosto sestavljeni iz dveh ali več podkazalnikov, od katerih ima vsak
svoja izhodišča, ciljne vrednosti in sklope dejansko doseženih vrednosti. Sodišče je
vsak tak podkazalnik štelo za ločen kazalnik.
(17) Sodišče je na podlagi meril, določenih v smernicah Komisije za boljše pravno
urejanje, vse kazalnike razvrstilo v tri kategorije: kazalniki izložkov, rezultatov ali
učinka. V nekaterih primerih Komisija iste kazalnike razvršča drugače. Analiza
kazalnikov, ki jo je opravilo Sodišče, je vključevala izračun dosedanjega napredka
pri doseganju ciljne vrednosti, pri čemer je bilo v vsakem primeru uporabljeno
relevantno izhodišče (glej tabelo 3). To je bilo mogoče le, kadar so bili na voljo
količinsko opredeljeni podatki za izhodišče, ciljno vrednost in zadnje dejanske
vrednosti.
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Tabela 3 – Izračun napredka pri doseganju ciljne vrednosti (glede na
izhodišče)
Izhodišče

Zadnja
dejanska
vrednost

Ciljna
vrednost

Izračun

Napredek pri
doseganju ciljne
vrednosti

20

40

70

(40–20)/(70–20)

40 %

Vir: Evropsko računsko sodišče

(18) Poleg tega je Sodišče za vsak kazalnik ocenilo, ali:
o

je imel jasno ciljno vrednost (in ali je bil kvantitativen ali kvalitativen) – glej
točko (20),

o

je na dobri poti, da bo njegova ciljna vrednost dosežena (ob upoštevanju
vseh mejnikov in dosedanjega napredka) – glej točko (21),

o

je ocena napredka v zvezi s kazalnikom (ocena, ali je kazalnik „na dobri
poti”), ki jo je opravila Komisija, približno ustrezala oceni Sodišča – glej
točko (22).

(19) Za izbor kazalnikov, izbranih predvsem zaradi njihove povezave s ključnimi
dejavnostmi in cilji programa, je Sodišče rezultate svoje analize predstavilo s
podrobnim diagramom, kot je prikazano na sliki 1.
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Slika 1 – Grafični prikaz analize izbranih kazalnikov, ki jo je opravilo
Sodišče, z razširjeno legendo
Napredek pri doseganju
ciljne vrednosti in leto, v
katerem je bil dosežen

Mejnik in leto, v katerem naj bi bil
dosežen

70 % (2020)
Mejnik
90 % (2018)

Vrsta ciljne vrednosti
Kvantitativna

Kvalitativna

Ciljne vrednosti
ni ali je nejasna

2022

2012

Izhodiščno leto in ciljno leto
Napredek se normalizira tako, da je
izhodišče 0 %, ciljna vrednost pa 100 %
Ali je kazalnik na dobri poti,
da bo njegova ciljna vrednost
dosežena (ob upoštevanju
vseh mejnikov in
dosedanjega napredka)?

Ali ocena napredka, ki jo je
opravila Komisija, približno
ustreza oceni Sodišča?

Da
Da
Ne
Ne
Nejasno: podatkov
ni, so stari ali
nezadostni

Vir: Evropsko računsko sodišče

(20) V tabeli 4 so primeri kvantitativnih, kvalitativnih in nejasnih ciljnih vrednosti. Pri
ciljnih vrednostih, ki niso kvantitativne, napredka pri njihovem doseganju ni
mogoče izračunati v odstotkih. Za kazalnike brez ciljne vrednosti ali s takšno, ki je
nejasna, je nemogoče ugotoviti, ali so na dobri poti.
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Slika 4 – Primeri vrst ciljnih vrednosti
Vrsta ciljne vrednosti

Primeri

kvantitativna

Na usposabljanju je bilo 20 000 udeležencev.

kvalitativna

Okrepljena pravna država.

nejasna

Ciljna vrednost, ki je izražena drugače ali v drugačnih enotah
kot izhodišče in dejanski rezultati, zaradi česar ni enostavno
združljiva.

Vir: Evropsko računsko sodišče

(21) V tabeli 5 so predstavljeni primeri, kako je Sodišče ocenilo, ali je bil dani kazalnik
„na dobri poti”, da bo njegova ciljna vrednost dosežena, in pojasnjena merila
Sodišča. Sodišče teh meril ni uporabilo samodejno, ampak je na podlagi
razpoložljivih informacij in strokovne presoje preučilo vsak kazalnik posebej.

Tabela 5 – Primeri ocen „na dobri poti”, ki jih je pripravilo Sodišče
Informacije v izjavah o
programih
Izhodišče (2013): 50
Ciljna vrednost (2023):
150
Mejnik (2018): 100
Zadnja vrednost (2018):
90
Prejšnje vrednosti (2017):
80; (2016): 70

Izhodišče (2013): 50
Ciljna vrednost (2023):
150
Mejnik (2019): 100
Zadnja vrednost (2018):
90
Prejšnje vrednosti (2017):
80; (2016): 70

Ocena Sodišča

ni na dobri poti

Merila in obrazložitev
Merilo: Če obstaja mejnik za leto, za
katero ima Sodišče najnovejše
podatke, je kazalnik na dobri poti,
kadar je bil mejnik dosežen.
Obrazložitev: Mejnik ni dosežen.
Merilo: Če za leto, za katero so na
voljo najnovejši podatki, ni mejnika,
obstaja pa mejnik za katero drugo
leto, je kazalnik „na dobri poti”,
kadar je bil dosedanji napredek v
skladu s tem mejnikom.

na dobri poti

Obrazložitev: Glede na stalen
napredek pri doseganju ciljne
vrednosti v obdobju 2016–2018 bo
ciljna vrednost za leto 2019 verjetno
dosežena.
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Informacije v izjavah o
programih

Izhodišče (2013): 50
Ciljna vrednost (2023):
150
Mejnik: ga ni
Zadnja vrednost (2018):
80
Prejšnje vrednosti (2017):
75; (2016): 70; (2015): 60;
(2014): 55

Izhodišče (2013): 50
Ciljna vrednost (2023):
150
Mejnik: ga ni
Zadnja vrednost (2018):
80
Prejšnje vrednosti (2017):
63; (2016): 55; (2015): 52;
(2014): 51

Ocena Sodišča

Merila in obrazložitev
Merilo: Če mejnikov ni, je kazalnik
„na dobri poti”, kadar je bil
dosedanji napredek na splošno v
skladu z linearnim napredovanjem
od izhodišča do ciljne vrednosti ali
kadar dejanske dosedanje vrednosti
kažejo „eksponentni” profil
napredka s počasnim začetkom in
pospeševanjem v naslednjih letih.

ni na dobri poti

Obrazložitev: Napredek pri
doseganju ciljne vrednosti je 30 %,
kar je precej pod linearno
vrednostjo 50 %, ki bi jo bilo mogoče
pričakovati na polovici izvajanja,
dejanske dosedanje vrednosti pa ne
kažejo pospeševanja.
Merilo: Če mejnikov ni, je kazalnik
„na dobri poti”, kadar je bil
dosedanji napredek na splošno v
skladu z linearnim napredovanjem
od izhodišča do ciljne vrednosti ali
kadar dejanske dosedanje vrednosti
kažejo „eksponentni” profil
napredka s počasnim začetkom in
pospeševanjem v naslednjih letih.

na dobri poti

Obrazložitev: Napredek pri
doseganju ciljne vrednosti je 30 %,
kar je precej pod linearno
vrednostjo 50 %, ki bi se lahko
pričakovala na polovici izvajanja.
Vendar dejanske doslej zabeležene
vrednosti kažejo jasen pospešek,
zaradi katerega je, če se bo ohranil,
verjetno, da bo ciljna vrednost
dosežena.
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Informacije v izjavah o
programih

Izhodišče (2013): 50
Ciljna vrednost (2023):
povečanje
Mejnik: ga ni
Zadnja vrednost (2018):
60
Prejšnje vrednosti (2017):
56; (2016): 55; (2015): 52;
(2014): 51

Izhodišče (2013): 50
Ciljna vrednost (2023):
ohranitev
Mejnik: ga ni
Zadnja vrednost (2018):
40
Prejšnje vrednosti (2017):
46; (2016): 49; (2015): 52;
(2014): 51

Ocena Sodišča

Merila in obrazložitev
Merilo: Če ciljna vrednost ni
količinsko opredeljena, je kazalnik
„na dobri poti”, kadar so bili pogoji
ciljne vrednosti doslej izpolnjeni ali
kadar je verjetno, da bodo
izpolnjeni.

na dobri poti

Obrazložitev: Količinsko
neopredeljena ciljna vrednost je
„povečanje”, vse doslej zabeležene
vrednosti pa so nad izhodiščem in
tako izpolnjujejo pogoje ciljne
vrednosti.
Merilo: Če ciljna vrednost ni
količinsko opredeljena, je kazalnik
„na dobri poti”, kadar so bili pogoji
ciljne vrednosti izpolnjeni ali kadar
je verjetno, da bodo izpolnjeni.

ni na dobri poti

Obrazložitev: Ciljna vrednost je vsaj
„ohranitev” izhodišča, vendar je
zadnja dejanska vrednost 20 % pod
izhodiščem.
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Informacije v izjavah o
programih

Izhodišče (2013): 50
Ciljna vrednost (2023):
150
Mejnik: ga ni
Zadnje vrednosti (2018):
90

Izhodišče (2013): 50
Ciljna vrednost: ni
opredeljena
Mejnik: ga ni
Zadnja vrednost (2018):
90
Izhodišče (2013): 50
Ciljna vrednost (2023):
150
Mejnik (2019): 100
Zadnja vrednost: ni
podatkov

Ocena Sodišča

Merila in obrazložitev
Merilo: Če mejnikov ni, je kazalnik
„na dobri poti”, kadar je bil
dosedanji napredek na splošno v
skladu z linearnim napredovanjem
od izhodišča do ciljne vrednosti ali
kadar dejanske dosedanje vrednosti
kažejo „eksponentni” profil
napredka s počasnim začetkom in
pospeševanjem v naslednjih letih.

nejasno

Obrazložitev: Napredek pri
doseganju ciljne vrednosti je 40 %,
kar je 10 odstotnih točk pod
linearno vrednostjo 50 %, ki bi se
lahko pričakovala na polovici
izvajanja. Na voljo ni nobenih drugih
podatkov, na podlagi katerih bi bilo
razvidno, ali je bil napredek pri
doseganju ciljne vrednosti linearen
ali bolj eksponenten.

nejasno

Obrazložitev: Če ciljne vrednosti ni,
ni mogoče oceniti, ali je kazalnik „na
dobri poti”.

nejasno

Obrazložitev: Če ni podatkov o
napredku pri uresničitvi ciljne
vrednosti, ni mogoče oceniti, ali je
kazalnik „na dobri poti”.

Vir: Evropsko računsko sodišče

(22) Komisija je v svojih izjavah o programih za predlog proračuna za leto 2022 prvič
ocenila napredek kazalnikov pri doseganju njihovih ciljnih vrednosti. Vse kazalnike
je razvrstila v štiri kategorije: kazalniki na dobri poti, kazalniki z zmernim
napredkom, kazalniki, ki jim je treba nameniti pozornost, in kazalniki, za katere ni
podatkov. Zadnja kategorija je namenjena za kazalnike, v zvezi s katerimi se ni
poročalo o nobenih rezultatih. Ta klasifikacija se razlikuje od tiste, ki jo je
uporabilo Sodišče. To vse kazalnike razvršča v kategoriji „na dobri poti” ali „ni na
dobri poti”, klasifikacijo „nejasno” pa uporabi za tiste kazalnike, pri katerih
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podatki manjkajo, so stari ali nezadostni ali za katere niso bile določene jasne
ciljne vrednosti. V tabeli 6 so primeri, v katerih Sodišče meni, da ocena napredka v
zvezi s kazalniki, ki jo je opravila Komisija, približno ustreza oceni Sodišča „na
dobri poti”.

Tabela 6 – Skladnost med oceno napredka, ki jo je opravila Komisija, in
oceno Sodišča „na dobri poti”
Ocena
Sodišča

Ocena Komisije
na dobri poti

Ali ocena Komisije približno
ustreza oceni Sodišča?
Da

zmeren napredek
na dobri poti

kazalnik, ki mu je treba nameniti
pozornost

Ne

ni podatkov
na dobri poti

Ne

zmeren napredek
ni na dobri
poti

kazalnik, ki mu je treba nameniti
pozornost

Da

ni podatkov

Ne

na dobri poti

Ne

zmeren napredek
nejasno

kazalnik, ki mu je treba nameniti
pozornost
ni podatkov

Klasifikaciji Komisije v nekaterih
primerih približno ustrezata
klasifikaciji Sodišča, vendar ne
praviloma.
Da

Vir: Evropsko računsko sodišče

(23) Analiza kazalnikov, ki jo je opravilo Sodišče, temelji na podatkih Komisije, ki jih
Sodišče ni revidiralo. Vendar je Sodišče pregledalo izjave Komisije o programih ter
izvedlo prilagoditve, ki so bile po njegovem mnenju potrebne. Najpogostejši
prilagoditvi Sodišča sta bili: (1) ponovna določitev izhodiščne vrednosti na
vrednost nič za kazalnike izložkov (kot je število financiranih projektov), pri katerih
je bila v izjavah o programih kot izhodišče navedena primerjalna vrednost iz
prejšnjega obdobja, ter (2) pretvorba letnih vrednosti v kumulativne za kazalnike,
ki so bili kumulativni. Ocena Sodišča, ali je kazalnik „na dobri poti”, se nanaša na
analizo Sodišča o verjetnosti, da bo ciljna vrednost kazalnika dosežena
pravočasno. Vendar analiza ne vključuje niti ustreznosti kazalnika glede na cilje in
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ukrepe programa niti ambicioznosti ciljne vrednosti. Na primer, na kazalnik morda
ne vplivajo ukrepi, ki se izvajajo v okviru programa, ali pa kazalnik morda ni
relevanten za cilj programa, njegova ciljna vrednost pa je morda premalo ali
preveč ambiciozna. Zato kazalniki sami po sebi ne odražajo nujno doseganja ciljev
programa. Pri popolni analizi smotrnosti programa je treba izvesti analizo
podatkov o kazalnikih v povezavi z drugimi kvantitativnimi in kvalitativnimi
informacijami.

DEL 3 – Poglavje 7 – Spremljanje izvajanja priporočil
(24) Spremljanje izvajanja priporočil, ki jih Sodišče da v svojih posebnih poročilih, je
ponavljajoča se naloga. Sodišče v poglavju 7 analizira, koliko so bila izvedena
priporočila, ki jih je dalo v posebnih poročilih, objavljenih leta 2017. Priporočila je
razvrstilo v štiri kategorije: izvedena v celoti, večinoma, deloma ali sploh ne.
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ODGOVORI EVROPSKE KOMISIJE NA POROČILO EVROPSKEGA RAČUNSKEGA
SODIŠČA O SMOTRNOSTI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA EU – STANJE KONEC
LETA 2020
POGLAVJE 1 – OKVIR SMOTRNOSTI

UVOD
1.2 Komisija pozdravlja delo Evropskega računskega sodišča v zvezi s smotrnostjo proračuna EU in
njegovo priznanje ključne vloge boljšega pravnega urejanja pri zagotavljanju, da se izkušnje,
pridobljene pri izvajanju finančnih programov, uporabijo za izboljšanje njihove zasnove in smotrnosti.
Komisija je z leti razvila mednarodno priznan sistem vrednotenj in ocen učinka, ki je imel osrednjo
vlogo pri pripravi predlogov za večletni okvir smotrnosti za obdobje 2021–2027.
Predlogi Komisije so prvi korak v zakonodajnem postopku. Končna zasnova programa je rezultat
zakonodajnih pogajanj, v katera sta vključena Evropski parlament in Svet. Vse tri institucije so torej
skupaj odgovorne za zagotovitev, da se izkušnje, pridobljene pri izvajanju programa, ustrezno
upoštevajo. Na podlagi tega in kot je določeno v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi
zakonodaje, Komisija meni, da bi bilo treba za večje spremembe njenih predlogov izvesti oceno
učinka.
Komisija je v celoti zavezana nadaljnji krepitvi tega sistema, tudi na področjih za izboljšave, ki jih je
opredelilo Evropsko računsko sodišče. Komisija je na primer predlagala horizontalne določbe za
časovni razpored vrednotenj, da bi lažje zagotovila, da bodo za pripravo prihodnjih programov
pravočasno na voljo ustrezne informacije. Vrednotenja in ocene učinka so odvisni tudi od prejema
visokokakovostnih podatkov od držav članic in upravičencev. Komisija si bo prizadevala zagotoviti,
da se bodo na podlagi vrednotenj sprejeli ustrezni nadaljnji ukrepi, da se bodo postopoma okrepili
kvantitativni vidiki ocen učinka, kjer je to izvedljivo in sorazmerno, ter da bodo dokazi, ki podpirajo
zakonodajne pobude, postopoma postali lažje dostopni, pri čemer bo sodelovala z Evropskim
parlamentom in Svetom, da bi pospešila to prizadevanje.
Poglavja 2 do 6 tega poročila se nanašajo na oceno Evropskega računskega sodišča o smotrnosti petih
izbranih programov porabe ob koncu leta 2020. Komisija meni, da programi pozitivno prispevajo k
uresničevanju prednostnih nalog in ciljev EU. Razpoložljive kvalitativne in kvantitativne informacije
o smotrnosti ob koncu leta 2020 kažejo, da programi dobro napredujejo pri uresničevanju ciljev,
določenih na začetku programskega obdobja, kljub izzivom, ki jih je povzročila pandemija COVID19. Čeprav je bilo leto 2020 zadnje leto večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020, se bodo
programi, kot so Evropski socialni sklad, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, Sklad za notranjo
varnost in instrument za predpristopno pomoč, v naslednjih nekaj letih še naprej izvajali in dajali
rezultate. Dokončni zaključki glede smotrnosti programov iz obdobja 2014–2020 bodo mogoči šele
po tem, ko bodo programi končani, in sicer na podlagi končnih vrednotenj.
1.3 Predlogi Komisije za dolgoročni proračun za obdobje 2021–2027 so bili pripravljeni med drugim
in tretjim četrtletjem leta 2018, kar je v primeru kohezije skoraj pol leta prej kot leta 2011. Komisija
je bila v celoti zavezana tesnemu sodelovanju z Evropskim parlamentom in Svetom v vlogi poštene
posrednice, da bi olajšala hiter konec medinstitucionalnih pogajanj in čim bolj zmanjšala zamude pri
izvajanju novih programov. Vendar so bile okoliščine zaradi vzporednih pogajanj o izstopu
Združenega kraljestva in volitev v Evropski parlament, ki so sledile predlogu iz maja 2018, težke.
Poleg tega je Komisija v odziv na pandemijo COVID-19 maja 2020 predložila edinstven sveženj za
okrevanje, ki je zajemal prenovljene predloge za večletni finančni okvir in začasni instrument za
okrevanje NextGenerationEU. Ta sveženj so nato pred koncem leta sprejele vse institucije. Vsi
programi so zdaj dogovorjeni s sozakonodajalcema.
Kar zadeva zakonodajo SKP, sta sozakonodajalca konec junija 2021 dosegla politični dogovor o novi
SKP. Uradno sprejetje bi načeloma moralo biti končano pred koncem leta.
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1.10 V večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 je bil za časovni razpored vrednotenj
uporabljen horizontalni pristop. Za pripravo dobrih vrednotenj so potrebni popolni nabori podatkov za
tri do štiri leta. Komisija mora za pripravo kakovostnih predlogov na podlagi vrednotenj in ocen
učinka uporabiti tudi kakovostne podatke držav članic in drugih upravičencev programov, za pripravo
katerih je potreben čas. Informacije iz razpoložljivega vmesnega in končnega vrednotenja prejšnjih
programov vplivajo na postopek odločanja za naslednje finančne okvire, saj omogočajo pravočasno
zbiranje zadostnih in kakovostnih podatkov.
Glede „pravila n+3“ glej pripombe Komisije k okviru 1.5.
1.11 V zvezi s SKP so bila pred pobudo opravljena različna vrednotenja, vendar je bilo za oceno
učinka predlogov SKP na voljo le nekaj končnih vrednotenj, ki so se nanašala na prejšnji večletni
finančni okvir. Razlog je v tem, da je za pridobitev podatkov o izvajanju SKP, na podlagi katerih se
lahko izvede zanesljivo vrednotenje, potreben čas. Iz mnenja Odbora za regulativni nadzor je razvidna
ta omejena razpoložljivost dokončanih in celovitih vrednotenj. Nekatera od teh vrednotenj so bila
končana do takrat, ko se je pripravljala ocena učinka, zato so bili njihovi rezultati uporabljeni v tej
oceni.
V poročilu o oceni učinka za SKP po letu 2020 so bili za oddelek o pridobljenih izkušnjah uporabljeni
vmesni rezultati, kot je dokumentirano v Prilogah 1 in 3.
Pri prezgodnji izvedbi vrednotenj, na primer že po enem letu izvajanja, kot se je to zgodilo pri
vrednotenju „zelene komponente“, obstaja tveganje, da bi bilo vrednotenje pomanjkljivo. V tem
primeru Komisija ni mogla narediti drugače.
1.12 Za vse sektorske zakonodajne predloge, ki jih zajema uredba o skupnih določbah, so bile
predhodno izvedene ocene učinka, v katerih so bili analizirani ključni vidiki izvajanja skladov, kot so
bili opredeljeni v navedeni uredbi. Te ocene učinka so bile v uredbi o skupnih določbah upoštevane.
1.13 (Združen odgovor Komisije na odstavke 1.13 do 1.15).
Do vrednotenj in ocen učinka, ki jih izvede Komisija, je mogoče dostopati prek portala EUR-Lex,
registra dokumentov Komisije in portala Povejte svoje mnenje. Osebje institucij EU lahko do njih
dostopa tudi prek medinstitucionalne podatkovne zbirke študij EU.
V Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016 je bil z
vzpostavitvijo skupnega zakonodajnega portala določen cilj preglednosti za Parlament, Svet in
Komisijo. To javno spletno mesto bo javnosti omogočilo podrobno spremljanje sprejemanja
medinstitucionalnih zakonodajnih aktov. Delo treh institucij na portalu še poteka.
Kot je napovedano v sporočilu z naslovom Boljše pravno urejanje: združujemo moči za pripravo
boljše zakonodaje, si Komisija prizadeva za medsebojno povezovanje različnih portalov in registrov
dokazov, kot so spletna knjigarna EU Bookshop, medinstitucionalna podatkovna zbirka študij EU,
Povejte svoje mnenje in EUR-Lex.
1.18 V primeru programov porabe bodo nadaljnji ukrepi na podlagi vrednotenj analizirani v ocenah
učinka in ustrezno upoštevani v predlogih za naslednje programe. Vsi taki zakonodajni predlogi so
navedeni v letnih načrtih upravljanja. Navodila za načrte upravljanja za leto 2022 vsebujejo zahtevo
po vključitvi ustreznih nadaljnjih ukrepov, ki izhajajo iz vrednotenj. Od služb se zahteva tudi, da v
svojih načrtih upravljanja navedejo ključne dejavnosti boljšega pravnega urejanja, kot so preverjanja
primernosti in pomembna vrednotenja. Zelo specifičnih operativnih nadaljnjih ukrepov, na primer v
zvezi z izvajanjem programa, ni mogoče vključiti v načrte upravljanja, osredotočene na glavne izložke
za posamezno leto.
Izkušnje, pridobljene pri vrednotenjih in nadaljnjih ukrepih, so navedene tudi v drugih dokumentih, na
primer v letnih poročilih o dejavnostih.
Akcijski načrti za nadaljnje ukrepanje niso sistematično potrebni in v okviru boljšega pravnega
urejanja zaradi sorazmernosti in preprečevanja prekrivanja informacij, ki se posredujejo drugim
institucijam in javnosti, niso obvezni.
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1.19 V skladu s smernicami za boljše pravno urejanje morajo biti ocene učinka sorazmerne. Vseh
obstoječih možnosti ni mogoče oceniti, zlasti kadar niso izvedljive. Namesto tega se ugotovijo
razpoložljive možnosti, ki se nato pregledajo z namenom, da se izberejo najustreznejše. To izvedejo
službe Komisije, pri tem pa upoštevajo dokaze in prispevke deležnikov ter se posvetujejo z
medresorskimi skupinami, ki vključujejo strokovno znanje in izkušnje vseh ustreznih generalnih
direktoratov Komisije. Ocene učinka pregleda Odbor za regulativni nadzor.
Tabela 1.2 – V ocenah učinka so predstavljene možnosti, ki jih je mogoče kvalitativno
primerjati, kvantitativne analize pa so omejene – glej odgovor Komisije na odstavek 1.19.
KOMISIJA JE PRI PRIPRAVI ZAKONODAJNIH PREDLOGOV UPOŠTEVALA PRIDOBLJENE
IZKUŠNJE
Okvir 1.1 Pridobljene izkušnje: različne instrumente za zunanje delovanje bi bilo treba združiti
Združitev večine prejšnjih instrumentov v en sam instrument in vključitev Evropskega razvojnega
sklada v proračun EU pomenita velik korak k poenostavitvi in skladnosti. Za izvajanje skladov za
zunanje delovanje bo veljal en sam sklop pravil, izvedbena pravila za NDICI pa so osnova za
izvajanje maloštevilnih instrumentov za zunanje financiranje (IPA III, instrument za sodelovanje na
področju jedrske varnosti, sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj).
1.26 Komisija se je v svojem predlogu za daljši seznam skupnih kazalnikov odzvala na pridobljeno
izkušnjo, ki jo je navedlo Sodišče. Če bi bil za programe na voljo daljši in izčrpnejši seznam
kazalnikov za poročanje o ukrepih kohezijske politike, za katero so značilni precej heterogeni ukrepi,
bi bilo pri programih mogoče izbrati in uporabiti ustreznejše kazalnike za njihove naložbe, s čimer bi
se bistveno zmanjšala potreba po uporabi kazalnikov, specifičnih za posamezne programe. Poleg tega
Komisija želi poudariti, da so bili kazalniki, predlagani za programsko obdobje 2021–2027, podrobno
analizirani s predstavniki držav članic in preizkušeni glede na merila RACER (relevantni, sprejeti,
verodostojni, preprosti in zanesljivi).
Okvir 1.3 Pridobljene izkušnje: pristop k ocenjevanju prispevka SKP k podnebnim ukrepom bi
moral bolje izražati realnost
Pristop EU k vključevanju podnebnih ukrepov in metodologija sledenja temeljita na mednarodnih
praksah. Metodologija, ki jo Komisija uporablja za izračun prispevka SKP k podnebnim ukrepom, je
dobra, pripravljena je bila pregledno in usklajeno; o njej sta bila obveščena Evropski parlament in
Svet, ki sta jo potrdila. Z nedavnim političnim dogovorom o reformi SKP sta Evropski parlament in
Svet v celoti podprla metodologijo vključevanja podnebnih ukrepov za SKP, vse nadaljnje
spremembe spremljanja podnebnih ukrepov v skupni kmetijski politiki pa sta sozakonodajalca
preložila vsaj na čas po 31. decembru 2025.
Komisija meni, da so imeli instrumenti SKP znaten učinek, ne pa omejenega.
Kmetijstvo EU je od leta 1990 emisije toplogrednih plinov zmanjšalo za 21,4 %, medtem ko se je
kmetijska proizvodnja povečala.
Komisija ugotavlja, da SKP nikoli ni imela specifičnega cilja zmanjšati emisije iz živinoreje. Emisije
so ostale nespremenjene, čeprav se je proizvodnja povečala. Za nadaljnje zmanjšanje emisij iz
kmetijstva in za dosego ambicioznih podnebnih ciljev EU do leta 2030 (doseganje neto zmanjšanja
emisij za 55 % do leta 2030) bo treba narediti več.
Komisija poudarja, da je trdno zavezana doseganju ciljev, določenih v evropskem zelenem dogovoru,
in njegovih temeljnih elementov, tj. podnebnih sprememb, biotske raznovrstnosti in skrbi za okolje.
Prehod na bolj trajnostno kmetovanje bo imel pomembno vlogo pri doseganju teh ciljev. Nova SKP
bo ključna pri podpori tega prehoda z okrepljenimi pogoji (vključno z novimi standardi GAEC 2, ki
bodo namenjeni varstvu šotišč), okoljskimi shemami, ki naj bi zajemale vsaj 25 % neposrednih plačil
za okolje/podnebje in 35 % proračuna za razvoj podeželja za isti namen.
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Tako je nova SKP ambicioznejša glede podnebnih ukrepov (blažitev in prilagajanje). Kmetom določa
večje obveznosti in jih nagrajuje za sodelovanje v prehodu na okoljske in podnebne ukrepe, vključno
s sekvestracijo ogljika v kmetijske površine, s čimer ustvarja nove poslovne priložnosti za podeželska
območja.
Okvir 1.4 Pridobljene izkušnje: večletni finančni okvir bi moral biti prožnejši, da bi bil bolj
odziven na spreminjajoče se okoliščine
Kot je povzeto v sporočilu o večletnem finančnem okviru iz leta 2018 (COM(2018) 321), so bili v
prvotnem predlogu Komisije iz leta 2018 predvideni mehanizmi za zagotovitev:




prožnosti znotraj programov in med njimi, npr. rezerva za NDICI, prenosi in prispevki iz skladov
v deljenem upravljanju v (ne)posredno upravljane sklade ali program InvestEU, prilagodljivost
finančnih sredstev v skladu s točko 18 Medinstitucionalnega sporazuma;
prožnosti med razdelki in leti (npr. rezerva Unije, ki jo omenja Evropsko računsko sodišče);
posebnih instrumentov, za katere je Komisija v svežnju za okrevanje maja 2020 predlagala, da se
dodatno okrepijo (tematski in netematski).

Komisija je predlagala tudi predlogo za temeljne akte, s katero bi se v vseh temeljnih aktih zagotovila
uporaba podobnih določb, ki se nanašajo na izvajanje s strani služb Komisije in upravičencev iz
različnih sektorskih programov, ter povečala prožnost pri izvajanju programa, na primer z olajšanjem
sprememb pri sofinanciranju in prenosih, s končnim ciljem boljšega doseganja rezultatov. Tej
predlogi sta sozakonodajalca med pogajanji o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027
nasprotovala.
Komisija ugotavlja, da v splošnem sporazumu o večletnem finančnem okviru na koncu niso bili
ohranjeni vsi predlogi. Splošni sporazum o večletnem finančnem okviru, vključno s sektorsko
zakonodajo, v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 večinoma zagotavlja enako raven
prožnosti kot v večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, vendar je primernost teh ravni v
povezavi z vgrajeno prožnostjo nekaterih novih programov mogoče oceniti le med izvajanjem
programskega obdobja 2021–2027 in po njem ob upoštevanju nastajajočih izzivov in nepredvidenih
dogodkov, ki bodo vplivali na proračun EU.
Okvir 1.5 Pridobljene izkušnje: pravilo „n + 3“ bi bilo treba nadomestiti s pravilom „n + 2“
Predlog Komisije za uredbo o skupnih določbah za obdobje 2021–2027 je predvideval prehod s
pravila n + 3 na pravilo n + 2. Vendar je Svet med pogajanji ostro nasprotoval predlaganemu
mehanizmu, zato je bil ta črtan iz sprejetega besedila.
Kljub temu je bil v skladu s ponavljajočimi se priporočili Evropskega računskega sodišča za
zmanjšanje prekrivanja med zaporednimi programskimi obdobji končni datum upravičenosti,
tj. 31. december 2029, v skladu z uredbo o skupnih določbah za obdobje 2021–2027 ohranjen, kar
dejansko pomeni, da za prevzete obveznosti zadnjega leta velja pravilo n + 2.
Poleg tega se bo za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) v skladu z novim
večletnim finančnim okvirom za obdobje 2021–2027 in od leta 2023 (z uporabo uredbe o strateških
načrtih SKP) uporabljalo pravilo n + 2.
ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA
1.34 Za vse sektorske zakonodajne predloge, ki jih zajema uredba o skupnih določbah, so bile
predhodno izvedene ocene učinka, v katerih so bili analizirani ključni vidiki izvajanja skladov, kot so
bili opredeljeni v navedeni uredbi. V predlogu uredbe o skupnih določbah so bile te ocene učinka
upoštevane.
Ocena učinka, ki podpira zakonodajne predloge za SKP po letu 2020, v Prilogi 1 vključuje izbor
ustreznih referenc, v Prilogi 3 povzetek številnih vrednotenj in študij, ki so bili uporabljeni, in v
Prilogi 9 celotno bibliografijo.
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Da bi Komisija rešila problem premajhnega števila dokončanih vrednotenj, je organizirala obsežno
javno posvetovanje (pred drugimi posvetovanji, povezanimi z večletnim finančnim okvirom) ter več
delavnic o treh stebrih trajnosti in vprašanjih, povezanih s hrano, poleg tega pa je izvedla obsežno
kvantitativno analizo, ki jo je dopolnjevala celovita analiza na podlagi več meril.
Priporočilo 1.1
a) Komisija se s priporočilom strinja.
V ocenah učinka so analizirani pomembni gospodarski, družbeni in okoljski učinki možnosti politike.
To je ključno za oblikovanje politike, ki temelji na dokazih, in pripravo dobrih zakonodajnih
predlogov. Čeprav Komisija v tej fazi ne more vnaprej določiti zasnove svojih prihodnjih predlogov
za večletni finančni okvir po letu 2027, bo analizirala najboljši način, da v ocenah učinka preuči
vsebinske vidike zakonodaje, ki zajema več programov. Analiza bo odvisna od strukture naslednjega
večletnega finančnega okvira ter najbolj učinkovitega in sorazmernega načina ter izkušenj iz prejšnjih
priprav večletnih finančnih okvirov v skladu s smernicami za boljše pravno urejanje.
b) Komisija se s priporočilom strinja.
V večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 je bil za časovni razpored vrednotenj
uporabljen horizontalni pristop. Vmesno in končno vrednotenje bosta praviloma izvedeni štiri leta po
začetku in koncu izvajanja programov, s čimer se bo zagotovilo, da bosta vrednotenji temeljili na
podatkih iz treh celotnih letih.
Priprave na večletni finančni okvir za obdobje po letu 2027 bodo temeljile na ocenah učinka (ali
predhodnih vrednotenjih) v skladu z načeli boljšega pravnega urejanja. Priprave bodo temeljile na
razpoložljivih vmesnih vrednotenjih programov za obdobje 2021–2027 in končnih vrednotenjih
programov za obdobje 2014–2020 ob upoštevanju cikla večletnega finančnega okvira in pripadajočih
izzivov.
Za to načelo lahko veljajo neizogibne izjeme. Zaradi prehodnega obdobja bodo države članice na
primer prve podatke o izvajanju nove SKP Komisiji predložile februarja 2025.
1.35 Glej odgovor Komisije na odstavek 1.13.
Do vrednotenj in ocen učinka, ki jih pripravi Komisija, je mogoče že dostopati prek portala EUR-Lex,
registra dokumentov Komisije in portala Povejte svoje mnenje. Osebje institucij EU lahko do njih
dostopa tudi prek medinstitucionalne podatkovne zbirke študij (in vrednotenj) EU. Komisija si
prizadeva povezati te registre dokazov in portale.
Priporočilo 1.2. Komisija se s tem priporočilom strinja. V skupni zakonodajni portal so usmerjena v
medinstitucionalna prizadevanja, Komisija pa je zavezana sodelovanju z Evropskim parlamentom in
Svetom, da bi pospešila ta prizadevanja za skupni zakonodajni portal, kot je napovedala v sporočilu z
naslovom Boljše pravno urejanje: združujemo moči za pripravo boljše zakonodaje.
Časovni okvir: konec leta 2023. Časovni okvir izvajanja je odvisen od drugih partnerskih institucij.
1.36 Nadaljnji ukrepi na podlagi vrednotenj so lahko različnih oblik, na primer zakonodajni predlog in
spremljajoča ocena učinka (ali predhodno vrednotenje), izboljšane smernice ali spremljanje, poročila
Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu.
Sklepi na podlagi vrednotenj finančnih programov bodo vključeni v analizo v okviru ocene učinka in
tudi v oblikovanje zakonodajnega predloga za prihodnje programe. Takšni predlogi in spremljajoče
ocene učinka so navedeni v letnih načrtih upravljanja. Od služb se zahteva tudi, da v svojih načrtih
upravljanja navedejo ključne dejavnosti boljšega pravnega urejanja, kot so preverjanja primernosti in
pomembna vrednotenja. Druge vrste bolj specifičnih operativnih nadaljnjih ukrepov (npr. napotki za
izvajanje, namenjeni službam, nadgradnje IT) v načrtih upravljanja, osredotočenih na ključne izložke
za leto, ne bodo prikazane.
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Informacije o pomembnejših nadaljnjih ukrepih na podlagi vrednotenj so vključene tudi v druga
poročila, kot so letna poročila o dejavnostih.
Priporočilo 1.3
Komisija se s tem priporočilom strinja.
Komisija se strinja, da je razširjanje ugotovitev vrednotenj in opredelitev nadaljnjih ukrepov, kjer je to
ustrezno za dopolnitev zaključkov vrednotenj, pomembno, da se pridobljene izkušnje uporabijo v
praksi in izkoristijo ugotovitve vrednotenj. Nadaljnji ukrepi na podlagi vrednotenj finančnih
programov, ki so predstavljeni v delovnih dokumentih služb o vrednotenjih, so analizirani v ocenah
učinka. Komisija je v svojih ocenah učinka za pripravo večletnega finančnega okvira za
obdobje 2021–2027 upoštevala pomembne izkušnje, pridobljene pri vrednotenjih. Prihodnji predlogi
za programe, ki bodo nasledili obstoječe programe, in njihove spremljajoče ocene učinka bodo
navedeni v javnih načrtih upravljanja.
Časovni okvir: do konca leta 2022. Časovni okvir je odvisen od tega, kdaj bodo pripravljena vmesna
in končna vrednotenja za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027.
1.37 Kvantitativne informacije in metode, kot so statistični podatki in analiza stroškovne
učinkovitosti, dopolnjujejo kvalitativne informacije, kot so mnenja, prispevki deležnikov ter
znanstveni in strokovni nasveti, ki vsi enako dragoceno prispevajo v nabor dokazov za oceno učinka.
Ocene učinka Komisije so vključevale kvantitativno analizo, kjer je bilo to izvedljivo in sorazmerno,
z maloštevilnimi izjemami.
V nekaterih primerih, kot je ocena učinka za SKP, je bila kvantitativna analiza na primer opravljena,
količinska opredelitev učinkov pa ne bo vedno mogoča in bo dokaze morda treba pripraviti na podlagi
kvalitativnih informacij, ki so enako dragocene.
Priporočilo 1.4 Komisija se s priporočilom strinja.
Kvantitativne informacije, vključno z analizami stroškov in koristi ter stroškovne učinkovitosti, so
poleg kvalitativnih dokazov pomemben vir dokazov v postopku ocene učinka. Vendar je mogoče
učinke količinsko opredeliti in analize stroškov in koristi ter stroškovne učinkovitosti izvesti na
podlagi kvantitativnih podatkov, če je to izvedljivo in sorazmerno, tj. kadar so na voljo
visokokakovostni in pravočasni podatki z razumnimi stroški. Komisija je odvisna od kakovostnih in
pravočasnih podatkov držav članic in drugih upravičencev, za katere se uporablja zakonodaja EU.
Priloga 1.1 – Spremljanje izvajanja priporočil iz poglavja 3 letnega poročila za leto 2017
Priporočilo 3(c):
Zbirne informacije, ki so vključene v glavna poročila o smotrnosti, zagotovijo službe, odgovorne za
vsakodnevno upravljanje programov in politik. Osrednje službe so s stalnimi navodili za letna
poročila o dejavnostih in izjavami o programu (vključenimi v stalna navodila proračunske okrožnice)
ter z redno interakcijo v ustreznih mrežah na ravni Komisije poudarile pomen doslednosti
predstavljenih informacij in jasnega navajanja vira predstavljenih informacij. Osrednje službe
opozorijo na morebitna ugotovljena odstopanja in o njih razpravljajo z ustreznimi službami med
končno pripravo poročil.
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ODGOVORI EVROPSKE KOMISIJE NA POROČILO EVROPSKEGA RAČUNSKEGA
SODIŠČA O SMOTRNOSTI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA EU – STANJE KONEC LETA
2020
POGLAVJE 2 – KONKURENČNOST ZA RAST IN DELOVNA MESTA

UVOD
2.1. Program Erasmus+ je splošno priznan kot učinkovit program, ki evropskim državljanom
zagotavlja evropsko dodano vrednost. Komisija svoj program in politični odziv na izzive, s katerimi
se soočajo deležniki, nenehno razvija ter bo upoštevala podrobna opažanja Evropskega računskega
sodišča kot dragocen prispevek k temu tekočemu procesu.
Na splošno je treba opozoriti, da so bile nekatere študije iz poglavja dokončane pred nekaj leti in
zajemajo še bolj zgodnja obdobja. Komisija bo leta 2022 začela končno oceno programa za obdobje
2014–2020, ki bo bolje odražala prilagoditve programa skozi čas in v odziv na te študije.
Poleg tega Evropsko računsko sodišče poudarja, da v programu Erasmus+ sodeluje več žensk kot
moških. Komisija ima podatke, ki kažejo, da je to predvsem posledica obstoječega razmerja med
zastopanostjo žensk in moških na študijskih področjih, ki običajno privabljajo udeležbo v programu
Erasmus+, ne pa kakršnih koli predsodkov do moških v programu, ki jo je treba obravnavati. Številni
projekti, ki se financirajo iz programa, poudarjajo priložnosti in dostop za vse udeležence, ne glede na
ozadje, kar se na splošno odraža v statističnih podatkih programa.
OCENA SMOTRNOSTI PROGRAMA ERASMUS+
2.9. Kazalniki smotrnosti so koristno orodje za spremljanje smotrnosti programa, saj lahko na primer
zagotovijo zgodnje informacije o težavah pri smotrnosti/izvajanju, ki bi lahko zahtevale pozornost.
Vendar ocena smotrnosti programa pogosto zahteva več kot le analizo kazalnikov smotrnosti, da se
zajamejo tudi druge ustrezne kvantitativne in kvalitativne informacije. Noben sklop kazalnikov
smotrnosti ne more odražati vseh ustreznih vidikov smotrnosti programa. Zato dejstvo, da je kazalnik
smotrnosti „na pravi poti“ (ali ne), da doseže svoj cilj, ne pomeni nujno, da je tudi program „na pravi
poti“ (ali ne) k doseganju ciljev.
Komisija v izjavah o programih oceni napredek kazalnikov pri doseganju ciljev. Ta ocena se v
nekaterih primerih razlikuje od ocene Evropskega računskega sodišča v tem poročilu zaradi uporabe
različnih metodologij.
Kot je opisano v Posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča št. 22/2018, so kazalniki
programa Erasmus+ za obdobje 2014–2020 tesno usklajeni s cilji politike ET 2020.
Komisija lahko v odziv na ključna opažanja o kazalnikih potrdi, da so ti v postopku revizije za novo
programsko obdobje, pri čemer se obravnavajo vprašanja, ki jih je ugotovilo Evropsko računsko
sodišče. Kljub temu so nekatere teoretične razlike, kot je razlikovanje med „izložki“ in „rezultati“, del
širše in dolgotrajne institucionalne razprave o tem, kako bi bilo treba razvrščati ključne koristi
programov EU.
2.11. Komisija meni, da se kazalniki o številu osebja, ki prejema podporo, lahko štejejo za kazalnike
rezultatov, saj so ključni operativni cilji programa, ki so v Prilogi I k uredbi o programu Erasmus+
opredeljeni kot „kvantitativni (splošno)“.

2.12. Komisija ugotavlja, da je v vmesni oceni opredeljeno, da je izboljšanje še vedno mogoče v

smislu usklajenosti s tem, kar projekti dejansko financirajo, in ključnimi prednostnimi nalogami na
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ravni EU. Delovni programi nacionalnih agencij in merila za vodnik za prijavitelje so postopoma
okrepili povezavo med projekti in prednostnimi nalogami na ravni EU.
2.15. Komisija je pri pripravi programa Erasmus+ za obdobje 2021–2027 obsežno sodelovala z
deležniki in orodja IT nadomestila z enotnim modularnim sistemom. Prav tako je bil posodobljen
vodnik za prijavitelje, postopno pa se od razpisov za zbiranje predlogov za leto 2021 uvaja tudi
poenostavitev pravil financiranja, zlasti z uporabo pavšalnih zneskov na podlagi rezultatov.
2.16. Komisija poudarja, da je zaključek vmesne ocene iz leta 2017 v zvezi s sinergijami temeljil na
prvih letih programa Erasmus+. Od takrat je Komisija znatno okrepila mehanizme, s katerimi
programi EU sodelujejo pri doseganju skupnih ciljev. Eden glavnih primerov je ustanovitev evropske
solidarnostne enote, ki je mobilizirala številne različne programe EU, ta proces pa se nadaljuje v
celotnem večletnem finančnem okviru v programskem obdobju 2021–2027, kjer so potencialne
sinergije v celoti vključene v pravne podlage programov.
2.17. Komisija meni, da je mogoče delež udeležbe žensk v programu Erasmus v veliki meri pojasniti s
vzajemnimi učinki deleža določenih študijskih področij v programu in udeležbo spolov na teh
področjih. Zlasti v okviru programa mobilnosti v visokošolskem izobraževanju Erasmus+ moški
prevladujejo na področjih, kot sta „tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo“ ter
„informacijska in komunikacijska tehnologija“. Kljub temu jih po velikosti presegajo področja, kot sta
„umetnost in humanistika“ ter „družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost“.
Na podlagi načela „proračun, usmerjen v rezultate“ je namen proračuna EU s financiranjem
obravnavati več ciljev. V spletni podatkovni zbirki projektov Erasmus+ je na voljo 9 243 projektov, ki
med drugimi cilji obravnavajo enakost spolov. Vendar pa je ločeno finančno ocenjevanje teh
prispevkov potencialno arbitrarno in ni v skladu z navedenim načelom, da vsak porabljen evro izpolni
več ciljev in čim bolj poveča vrednost za evropske davkoplačevalce.
V okviru novih horizontalnih smernic za nove programe EU za obdobje 2021–2027 se uvaja nov
pristop za finančno spremljanje, ki med drugim zajema enakost spolov.
2.20. V okviru Komisije za smotrnost poslovanja se vzpostavljeni in doseženi cilji štejejo za rezultate,
kadar so osrednji cilj zadevnega programa.

2.26. Ti kazalniki bodo pregledani v okviru stalnega razvoja ključnih kazalnikov v sodelovanju s
centralnimi službami.

2.29. Komisija želi poudariti, da je za strateška partnerstva med šolami ključni del dodane vrednosti
mednarodna izmenjava najboljših praks in spodbujevalni učinek, ki ga lahko imajo partnerstva na
lokalne skupnosti in deležnike. Vendar so inovacije v celoti vključene v končno gradivo, ki ga lahko
nato uporabijo drugi akterji na tem področju.
Poleg tega podrobni odgovori, ki so bili del vmesne ocene, predstavljajo bolj raznoliko in razdelano
sliko različnih prednosti strateških partnerstev, zlasti ugotovitev, da prinašajo dejavnosti izmenjave in
učenja jasne prednosti ter zaposlenim in organizacijam omogočajo, da izboljšajo svoje prakse in
metode.

2.33. V okviru Komisije za smotrnost poslovanja se vzpostavljeni in doseženi cilji štejejo za
rezultate, kadar so osrednji cilj zadevnega programa.
2.36. Komisija poudarja, da je ta navidezno nizek odstotek predvsem posledica preusmeritve podpore
za prostovoljstvo mladih v novejšo evropsko solidarnostno enoto od leta 2018.
2.37. Glej odgovor Komisije na odstavek 2.33.
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ZAKLJUČKI
2.41. Komisija opozarja na vpliv študijskih področij na uravnoteženo zastopanost spolov, kot je
opisano v njenem odgovoru na odstavek 2.17.
2.42. V zvezi s številnimi sklicevanji v tem poglavju na vmesno oceno iz leta 2017 je treba tudi
opozoriti, da je bilo v njej navedeno:
„V končni oceni programa bodo obravnavani tudi rezultati obsežnih koalicij znanja ter koalicij
sektorskih
spretnosti,
ki
so
bile
uvedene
v
programu
Erasmus+
za
spodbujanje inovacij v visokošolskem izobraževanju ter poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Ti
ukrepi ob vmesni oceni še niso bili dovolj izvedeni, zato niso vključeni v oceno.“
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ODGOVORI EVROPSKE KOMISIJE NA POROČILO EVROPSKEGA RAČUNSKEGA
SODIŠČA O SMOTRNOSTI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA EU – STANJE OB KONCU
LETA 2020
POGLAVJE 3 – EKONOMSKA, SOCIALNA IN TERITORIALNA KOHEZIJA

UVOD
3.1 Osredotočenost programov za obdobje 2014–2020 na smotrnost in intervencijsko logiko, ki je
razvidna iz obsežnejšega poročanja o skupnih kazalnikih sklada v primerjavi s programskim
obdobjem 2007–2013, je privedlo do zanesljivejših in skladnejših podatkov o smotrnosti, primerljivih
med programi in državami, glede izložkov in neposrednih rezultatov naložbenih ukrepov. Letna
poročila o izvajanju programov so postala bistveno boljši vir informacij o smotrnosti. Dosežki v
smislu izložkov, rezultatov, stroškov na enoto in stopenj uspešnosti so bili na voljo vsem državljanom
na platformi odprtih podatkov za kohezijsko politiko 1.
Do konca leta 2019 sta Evropski socialni sklad (ESS) in pobuda za zaposlovanje mladih dosegla
pomembne rezultate. Med letoma 2014 in 2019 sta prek različnih projektov pomagala 36,4 milijona
ljudem. Od tega je zaradi posredovanja EU 4,5 milijona ljudi našlo zaposlitev, 5,5 milijona pa jih je
pridobilo kvalifikacijo. To je vključevalo 2,5 milijona invalidov ter 5,6 milijona migrantov in
udeležencev tujega porekla ter 6,5 milijona prikrajšanih oseb. Izvajanje ESS in pobude za
zaposlovanje mladih še poteka in se bo končalo 31. decembra 2023.
Prek operativnih programov, ki se financirajo iz ESS in pobude za zaposlovanje mladih, se vlaga v
najrazličnejše ukrepe, prilagojene posebnim razvojnim potrebam držav članic in regij. Kazalniki, ki se
uporabljajo za določanje ciljev in poročanje o smotrnosti, so prilagojeni posameznim ukrepom.
Komisija se v svojem poročanju o smotrnosti na visoki ravni osredotoča na skupne kazalnike, ki se
uporabljajo v vseh programih in so sporočeni za vse operacije ter združeni na ravni EU. Specifični
kazalniki za posamezne programe, ki so enako pomembni za ocenjevanje smotrnosti skladov na
nacionalni in regionalni ravni, se sicer ne uporabljajo pri poročanju Komisije na visoki ravni, vendar
se uporabljajo za spremljanje smotrnosti posameznih programov. Po mnenju Komisije vzpostavljeni
sistem spremljanja omogoča spremljanje dejanskega izvajanja in smotrnosti programov.
3.7 Posebni cilji, kot so opredeljeni v izjavi o programih večletnega finančnega okvira za obdobje
2014–2020, ustrezajo tematskim ciljem iz uredbe o skupnih določbah in uredbe o ESS. V okviru ESS
za obdobje 2014–2020 se podkategorije v okviru različnih tematskih ciljev imenujejo „naložbene
prioritete“. V skladu s členom 2(34) uredbe o skupnih določbah, „‚specifični cilj‘ pomeni rezultat, h
kateremu prispeva prednostna naložba ali prednostna naloga Unije v posebnih nacionalnih ali
regionalnih okoliščinah, in sicer z dejavnostmi ali ukrepi, sprejetimi v okviru take prednostne naloge“.
Te posebne cilje opredeli vsaka država članica v okviru vsake prednostne naloge programa.

OCENA SMOTRNOSTI ESS
3.12 Glej odgovor Komisije na odstavek 3.70.
3.19 Kot je poudarjeno v odgovorih Evropske komisije na posebno poročilo Evropskega računskega
sodišča o financiranju na podlagi smotrnosti, je bil pregled smotrnosti izveden v skladu z zahtevami
regulativne podlage, in sicer z oceno kazalnikov, vključenih v okvir smotrnosti.
1
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Uredba o skupnih določbah za obdobje 2014–2020 dejansko določa, da se pregled smotrnosti izvede z
oceno faz izvajanja in kazalnikov, vključenih v okvir smotrnosti. Logika, na kateri temeljijo ukrepi v
okviru kohezijske politike, zagotavlja posledično razmerje med finančnimi kazalniki in kazalniki
izložkov ter rezultati v določenem obdobju. V času pregleda smotrnosti bi bilo še prezgodaj za
pridobitev rezultatov večletnih naložb, financiranih v okviru kohezijske politike, in za oceno napredka
z vidika teh rezultatov.
3.21 Precej teh omejitev podatkov je bilo v sedanjem programskem obdobju odpravljenih, zlasti z
uvedbo skupnih kazalnikov rezultatov in skupnih opredelitev za vse kazalnike.
Komisija si je še naprej prizadevala za spodbujanje hipotetičnih ocen učinka v državah članicah (npr.
posodobitev smernic za hipotetične ocene učinka, izmenjava izkušenj). Zaključenih je bilo skoraj 100
hipotetičnih ocen učinka za ESS in pobude za zaposlovanje mladih, ki zajemajo večino držav članic in
se osredotočajo na dejavnosti na področju zaposlovanja, socialne vključenosti in izobraževanja. Izvaja
se sistematična sinteza teh dokazov (študija metaanalize), ki bo podlaga za naknadno vrednotenje.
3.23 Poročilo Evropskega parlamenta, ki ga omenja Evropsko računsko sodišče, poudarja tudi
izboljšave pri ocenjevanju kohezijske politike. „Na splošno se obveščene zainteresirane strani
strinjajo, da se je zmogljivost okvira za posredovanje dokazov o dosežkih kohezijske politike in
zagotavljanje odgovornosti na ravni EU izboljšala.“
Poleg tega je bil delež hipotetičnih ocen v ESS precej večji kot v ESRR.
Služba za pomoč uporabnikom pri vrednotenju je v zvezi z metodami ugotovila, da „veliko ocen
učinka uporablja razmeroma napredne tehnike, katerih namen je razlikovati učinke preučenih ukrepov
od drugih dejavnikov, zlasti hipotetično analizo za oceno obsega učinkov in teorije, da se izsledijo
povezave med ukrepi in ugotovljenimi rezultati“.
GD za zaposlovanje s podporo Skupnega raziskovalnega središča (središča za raziskovanje ocen
učinka) in službe za pomoč uporabnikom pri vrednotenju nadaljuje krepitev zmogljivosti za
vrednotenje v državah članicah.
3.24 Finančna uredba je glavna referenčna točka za načela in postopke, ki urejajo oblikovanje,
izvrševanje in nadzor proračuna EU, vendar so načela, ki jih Evropska komisija upošteva pri pripravi
novih pobud in predlogov ter pri upravljanju in vrednotenju obstoječe zakonodaje, določena v
smernicah za boljše pravno urejanje. Evropska komisija vedno oceni, kot to zahteva boljše pravno
urejanje, merila vrednotenja uspešnosti, učinkovitosti, skladnosti, ustreznosti in dodane vrednosti
ukrepov EU.
3.25 Kazalniki smotrnosti so koristno orodje za spremljanje smotrnosti programa. Lahko na primer
zagotovijo prve informacije o težavah v zvezi smotrnostjo/izvajanjem, ki bi se jim bilo treba posvetiti.
Vendar ocena smotrnosti programa pogosto zahteva več kot le analizo kazalnikov smotrnosti, da bi se
zajele druge ustrezne kvantitativne in kvalitativne informacije. Noben sklop kazalnikov smotrnosti ne
more odražati vseh ustreznih vidikov smotrnosti programa. Zato dejstvo, da je kazalnik smotrnosti „na
dobri poti“ (ali ne), da doseže svoj cilj, ne pomeni nujno, da je tudi program „na dobri poti“ (ali ne) k
doseganju ciljev.
Komisija v izjavah o programih oceni napredek kazalnikov pri doseganju ciljev. Ta ocena se v
nekaterih primerih zaradi uporabe različnih metodologij razlikuje od ocene Evropskega računskega
sodišča v tem poročilu.
3.26 Glej odgovor Komisije na odstavek 3.71.
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3.29 Kot je navedeno v letnem poročilu o dejavnostih GD za zaposlovanje, ocena smotrnosti temelji
na šestih kazalnikih in vključuje splošno oceno. Fizični kazalniki (izložki in rezultati) so le eden od
teh šestih kazalnikov. Komisija meni, da fizični kazalniki ne zadostujejo za oceno smotrnosti
programa in da bi bilo treba upoštevati tudi druge vidike, kot sta finančno izvajanje in upravna
zmogljivost.
3.33 Navedena študija je zagotovila analizo načrtovanja programov evropskih strukturnih in
investicijskih skladov (skladov ESI) za obdobje 2014–2020 in poudarila, da so se priporočila za
posamezne države upoštevala pri strateških odločitvah, določenih v operativnih programih. Analiza
naložbenih prioritet in posebnih ciljev, izbranih v operativnih programih, kaže ne le, da so se
priporočila za posamezne države upoštevala pri strateških odločitvah, temveč tudi, da skladi ESI
dejansko prispevajo k njihovemu izvajanju. Povezave med skladi ESI in priporočili za posamezne
države so še posebej dobro razvite v zvezi z aktivno politiko trga dela in mrežnimi gospodarskimi
panogami, manj pa na drugih področjih politike.
3.40 Študija na splošno ugotavlja, da so operacije ESS in pobude za zaposlovanje mladih prispevale k
izboljšanju zaposljivosti mladih po vsej Evropi. V ta namen so bili zlasti pomembni nekateri elementi,
kot so inovacije pri doseganju ciljne populacije, usklajevanje med partnerji in celostni pristopi k
zaposlovanju. V študiji je bilo ugotovljeno, da je v praksi sicer trajalo nekaj časa, da je izvajanje
steklo, vendar je dobro napredovalo in imelo dolgoročne pozitivne učinke na zaposljivost.
3.42 EU je za ublažitev socialno-ekonomskih posledic krize zaradi COVID-19 uvedla instrumente za
pomoč državam članicam, vključno z mobilizacijo sredstev v okviru skladov ESI (CRII/CRII+ in
REACT-EU) ter SURE. V veliki meri po zaslugi teh uspešnih ukrepov, ki so podpirali nacionalne
politike zaposlovanja, je bil upad zaposlenosti večinoma ublažen in precej manjši od učinka na
delovni čas.
3.45 Skoraj 75 % vseh udeležencev, ki so prejeli podporo ESS, je bilo brezposelnih, dolgotrajno
brezposelnih ali neaktivnih. Kaže, da je ESS učinkovito orodje za podporo osebam, ki so bolj
oddaljene od trga dela. Ker so ciljne skupine operacij za aktivne politike trga dela (tematski cilj 8)
običajno brezposelni, je delež neaktivnih seveda nižji. Na drugih tematskih področjih je njihov delež
bistveno večji (68 %), npr. v izobraževanju in usposabljanju (tematski cilj 10), med drugim tudi pri
učencih in študentih.
Glej tudi opažanja Evropskega računskega sodišča v odstavku 3.72.
3.49 Kot je poudarjeno v študiji o oceni podpore ESS na področju zaposlovanja mladih 2: „Pobuda za
zaposlovanje mladih in Evropski socialni sklad sta pokazala znatno evropsko dodano vrednost. To
vključuje učinke na obseg saj so podporo prejeli ukrepi, ki niso bili financirani iz drugih nacionalnih
ali regionalnih programov, izvedeni pa so bili lahko tudi dodatni ukrepi. Prav tako je imela pomembne
učinke na področje uporabe, saj je razširila obseg obstoječih ukrepov in ciljnih skupin ter omogočila
dostop do skupin, ki niso zajete v drugih programih. Čeprav so bili učinki na vlogo manj očitni, so
bile mladinske operacije, financirane v okviru pobude za zaposlovanje mladih in ESS, pomembne za
ozaveščanje o položaju NEET v državah članicah. V manjšem številu primerov sta imela pobuda za
zaposlovanje mladih in ESS pomembne učinke v smislu inovativnih ukrepov, uvedenih v okviru
skladov, ki so bili vključeni v politike zaposlovanja mladih.“
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3.50 Mobilnost delovne sile v Evropski uniji se povečuje. Med letoma 2014 in 2018 se je delež
nedržavljanov v skupni zaposlenosti povečal s 7,1 % na 8,3 %, k čemur je nedvomno prispevala
podpora ESS.
V programskem obdobju 2014–2020 so v okviru tematskega cilja 8 ESS „spodbujanje trajnostnega in
kakovostnega zaposlovanja ter podpora mobilnosti delovne sile“ načrtovani ukrepi za mobilnost
delovne sile, vključno z dejavnostmi mreže EURES. Pri merjenju mobilnosti delovne sile obstajajo
posebne omejitve, ni na primer univerzalne opredelitve.
Uredba o EURES (Uredba (EU) 2016/589) ostaja glavna pravna podlaga za zbiranje ustreznih
informacij (zlasti njen člen 30), ki od držav članic zahteva, da zbirajo informacije o pomanjkanju in
presežkih delovne sile. Ustanovitev Evropskega organa za delo (Uredba (EU) 2019/1149) bo Komisiji
in državam članicam omogočila, da spremljajo in objavijo tokove in vzorce mobilnosti delovne sile v
Uniji na podlagi poročil Evropskega organa za delo z uporabo statističnih podatkov Eurostata in
razpoložljivih nacionalnih podatkov.
Komisija nadaljuje svoje analitično delo v zvezi s trendi in izzivi za različne kategorije mobilnih
delavcev.
3.54 Komisija zelo resno jemlje boj proti revščini. V instrumentu REACT-EU, ki je bil uveden v
okviru načrta okrevanja za Evropo, je Komisija predlagala, da bi bilo treba z dodatnimi viri,
dodeljenimi Evropskemu socialnemu skladu, med drugim prednostno obravnavati ukrepe za odpravo
revščine otrok.
Komisija je predlagala tudi priporočilo o vzpostavitvi evropskega jamstva za otroke, ki ga je Svet
sprejel 14. junija 2021 in bo prispeval k preprečevanju socialne izključenosti med otroki in boju proti
njej.
3.55 Sistem spremljanja ESS prek skupnih kazalnikov zagotavlja splošne informacije (a) prek skupnih
kazalnikov učinka o tem, v kolikšni meri sklad dosega svoje najpomembnejše ciljne skupine, in (b)
prek kazalnikov neposrednih rezultatov o najpomembnejših vrstah izidov.
Sistem spremljanja ESS zagotavlja občutljivo ravnovesje med potrebami po informacijah na ravni EU
in podatki, ki jih zberejo države članice o tisočih operacijah in upravičencih. Za omejitev upravnega
bremena zbiranja podatkov se na podlagi vrednotenj pridobijo dokazi o izidih, specifičnih za ciljno
skupino.
Težave pri zbiranju podatkov o prikrajšanih skupinah so bile upoštevane v novih določbah v obdobju
2021–2027. Poročanje o teh ciljnih skupinah bo olajšano (uporaba registrov podatkov, možnost
zanašanja na utemeljene ocene). Poleg tega bosta dva ločena posebna cilja ESS+ zajemala državljane
tretjih držav in Rome, kar bo omogočilo merjenje njune smotrnosti.
3.58 V obdobju 2021–2027 bodo zahteve glede tematske osredotočenosti zagotovile boljše usmerjanje
na najbolj ranljive skupine. Vse države članice bodo morale vsaj 25 % ESS+ nameniti socialni
vključenosti. 5 % sredstev ESS+ bo dodeljenih za boj proti revščini otrok v državah članicah, v
katerih je stopnja tveganja revščine in socialne izključenosti nad povprečjem EU, 12,5 % ESS+ pa za
ukrepe za zaposlovanje mladih v državah članicah, v katerih je stopnja NEET nad povprečjem EU.
Poleg tega bodo morale vse države članice dodeliti vsaj 3 % svojih sredstev iz sklopa ESS+ v okviru
deljenega upravljanja za obravnavanje najskrajnejših oblik revščine. V uredbo o ESS+ so bili
vključeni tudi kazalniki, ki odražajo ranljive značilnosti udeležencev.
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Poleg tega je Komisija junija 2021 vsem državam članicam poslala dopis, v katerem jih je pozvala,
naj okrepijo naložbe za obravnavanje potreb prikrajšanih skupin.
3.59 Podpora programom in projektom s financiranjem iz kohezijske politike se bo nadaljevala v
programskem obdobju 2021–2027. Komisija bo zlasti v zvezi z vključevanjem Romov zagotovila, da
bodo na voljo sredstva za podporo programom in projektom na tem področju v skladu s prednostnimi
nalogami iz strategije za Rome.
3.67 Uredba o skupnih določbah za obdobje 2021–2027 bo pomagala izboljšati dopolnjevanje, zlasti
kar zadeva načrtovanje, izvajanje, spremljanje in nadzor, da bi se bolje upoštevale ciljne skupine,
tematske ločnice in razpoložljivost proračunskih sredstev. Poleg tega uredba o skupnih določbah zdaj
vključuje na primer možnost, da se projekti, ki so prejeli pečat odličnosti v okviru drugega
instrumenta EU, podprejo s sredstvi ESRR ali ESS+.
3.68 Od začetka sedanjega mandata Komisije so bili sprejeti številni ukrepi za izboljšanje znanj in
spretnosti, zlasti digitalnih spretnosti, na primer v okviru programa znanj in spretnosti za leto 2020,
akcijskega načrta za digitalno izobraževanje in digitalnega desetletja ter z uporabo drugih sredstev
poleg ESS+, kot sta Erasmus+ in REACT EU. V skladu s smernicami Komisije 3 države članice za
naložbe v digitalna znanja in spretnosti uporabljajo tudi mehanizem za okrevanje in odpornost ter
svoje načrte za okrevanje in odpornost.

ZAKLJUČKI
3.70 Komisija meni, da je iz izložkov dobro razvidno, ali je naložba ESS na dobri poti, da doseže
svoje cilje in pričakovane rezultate. Pot do rezultatov je daljša, zato jih večina držav članic ni
vključila v okvir smotrnosti za obdobje 2014–2020. Vmesni pregled programov za obdobje 2021–
2027 se bo razlikoval od pregleda smotrnosti v prejšnjem obdobju in bo vključeval kvalitativno
večdimenzionalno oceno na podlagi širokega nabora dejavnikov, ki bodo določali smotrnost
programov ob koncu leta 2024.
Glej tudi opažanja Evropskega računskega sodišča v odstavku 3.12.
3.71 Ker so cilji, ki so jih države članice določile v programih ESS, večinoma temeljili na specifičnih
kazalnikih, se Komisija pri oceni skupnih ciljev EU ni mogla zanašati na te kazalnike. Namesto tega
je izbrala več skupnih kazalnikov, za katere so bili na voljo pretekli podatki iz prejšnjega
programskega obdobja. Vendar pa je že od začetka navedla, da bi bilo treba te cilje med izvajanjem
prilagoditi, zlasti zaradi metodoloških sprememb med prejšnjim in sedanjim obdobjem (npr.
izključitev posrednih udeležencev). Komisija v tem primeru svojih ciljev ni prilagodila, da bi jih lažje
dosegla, in tega tudi sicer ne počne.
Glej tudi opažanja Evropskega računskega sodišča v odstavku 3.26.
3.72 Skoraj 75 % vseh udeležencev, ki so prejeli podporo ESS, je bilo brezposelnih, dolgotrajno
brezposelnih ali neaktivnih. Kaže, da je ESS učinkovito orodje za podporo osebam, ki so bolj
oddaljene od trga dela.
Glej tudi opažanja Evropskega računskega sodišča v odstavku 3.45.
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3.73 Komisija zelo resno jemlje boj proti revščini. Od začetka mandata je sprejela več ukrepov
politike in možnosti financiranja za boj proti revščini, vključno z revščino otrok.
Glej tudi odgovor Komisije na odstavek 3.54.
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ODGOVORI EVROPSKE KOMISIJE NA POROČILO EVROPSKEGA RAČUNSKEGA
SODIŠČA O SMOTRNOSTI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA EU – STANJE KONEC
LETA 2020
POGLAVJE 4 – NARAVNI VIRI
UVOD
4.1 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) je zasnovan za pomoč ribičem pri sprejemanju
trajnostnih ribolovnih praks in obalnim skupnostim pri diverzifikaciji njihovih gospodarstev, s čimer
bi se izboljšala kakovost življenja ob evropskih obalah. Komisija analizira in ocenjuje smotrnost
sklada na ravni ukrepov. Preučevanje prispevka sklada in njegovih rezultatov na nižji ravni je
bistveno zaradi majhnosti sklada, izredne raznolikosti dejavnosti, ki jih podpira, in možnosti
ogromnega števila dejavnikov, da pomembno vplivajo na ekonomijo in delovno okolje sektorja.
Štirje cilji ESPR so določeni v členu 5 uredbe o ESPR. Ti cilji niso omejeni na prispevanje k
izvajanju skupne ribiške politike (SRP). Evropsko računsko sodišče je uporabilo kazalnike
smotrnosti in informacije, predstavljene v izjavi o programu ESPR ter letnem poročilu o upravljanju
in smotrnosti izvrševanja proračuna, ki presegajo oceno rezultatov in dosežkov ESPR ter kažejo širše
učinke na ravni SRP. ESPR prispeva k ciljem SRP (določenim v členu 2 uredbe o SRP in členu 28
uredbe o SRP v zvezi z zunanjo razsežnostjo SRP), vendar – kot je navedeno v odgovorih Komisije v
tem poročilu – je le eno od mnogih orodij, ki med drugim vključujejo ukrepe za ohranjanje,
znanstveno znanje o staležih, ukrepe nadzora in izvrševanja ter številne druge ukrepe, ki
prispevajo k ciljem SRP. Poleg tega je treba upoštevati veliko dodatnih zunanjih dejavnikov, kot so
cene goriva, povpraševanje na trgu, vremenske razmere, onesnaževanje in podnebne spremembe. Vsi
ti dejavniki skupaj, ki so v mnogih vidikih soodvisni, določajo, kako se izvaja ribolov, in tako na
različne, a soodvisne načine vplivajo tudi na uresničevanje ciljev SRP. Zato ni mogoče ugotoviti in
dokazati kakršne koli neposredne in izključne vzročne zveze med smotrnostjo ESPR in doseganjem
splošnih ciljev SRP.
ESPR prispeva k ciljem SRP z zagotavljanjem finančne podpore, ki lahko pomaga dosegati
majhne spremembe v pravo smer, na primer za dopolnitev politike ohranjanja. Zato je nerealno
pričakovati, da lahko ESPR sam pomembno vpliva na doseganje ciljev SRP.
Najkoristnejše so informacije in podatki o izvajanju, ki kažejo, kako majhne naložbe v okviru ESPR
prispevajo na nižji ravni. Zato se nanašajo na število operacij, usmerjenih v določen ukrep, in s tem
povezano raven naložb. To je pristop, ki se uporablja v letnih poročilih o izvajanju ESPR, v katerih so
povzeti podatki na ravni operacij, o katerih poročajo države članice, in ki so objavljena na spletnem
mestu Komisije za pomorske zadeve in ribištvo. Komisija tudi meni, da so ti viri ustrezni in točni
za smiselno oceno smotrnosti ESPR.
4.6 Evropsko računsko sodišče je uporabilo kazalnike smotrnosti in informacije, predstavljene v izjavi
o programu ESPR ter letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna, ki presegajo
oceno rezultatov in dosežkov ESPR ter kažejo širše učinke na ravni SRP. Komisija je v celotnem
poročilu v svojih odgovorih izpostavila take primere.
Komisija meni, da bi natančnejše informacije o operacijah ESPR, kot so vrste operacij, podrobni
finančni prispevki in geografska porazdelitev, omogočile boljšo analizo smotrnosti sklada. Vendar je
samo prispevek ESPR zelo težko povezati z doseganjem širših ciljev SRP. Komisija meni, da
prispevek ESPR k ciljem politike presega rezultate in dosežke sklada. Poleg tega imajo pomembnejšo
vlogo drugi dejavniki, kot so dejanska zakonodaja o SRP in njeno izvajanje, uporaba drugih orodij
politike in zunanji dejavniki, kot je vpliv podnebnih sprememb ali onesnaževanja.
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ESPR k doseganju ciljev SRP prispeva s sorazmerno skromnimi finančnimi sredstvi. V sedemletnem
obdobju 2014–2020 1 je k ciljem SRP prispeval približno 3,5 milijarde EUR, kar je
500 milijonov EUR na leto v 27 državah članicah EU. Glede na skupno velikost ESPR lahko ciljne
naložbe, ki jih podpira, zagotovijo le majhen prispevek. Kazalniki rezultatov na makro ravni morda ne
izražajo dosledno vloge ESPR pri doseganju ciljev SRP, vendar je sklad koherenten del doslednega
nabora orodij, ki podpira uresničevanje ciljev politike.
Komisija za oceno smotrnosti sklada uporablja zadevne informacije na ravni prednostnih nalog Unije,
posebnih ciljev in posameznih operacij. Poleg izjav o programu ter letnega poročila o upravljanju in
smotrnosti izvrševanja proračuna dosledno uporablja letne podatke na ravni operacij, ki jih države
članice sporočijo v skladu s členom 97(1), točka (a), uredbe o ESPR (podatki Infosys), in podatke, o
katerih države članice poročajo v svojih letnih poročilih o izvajanju v skladu s členom 114 uredbe o
ESPR.
ESPR je edini sklad, ki ga ureja uredba o skupnih določbah, s tako podrobnim in razčlenjenim
skupnim sistemom spremljanja in vrednotenja, ki olajšuje spremljanje smotrnosti ESPR na ravni
operacij z uporabo t. i. sistema Infosys. Natančneje, gre za orodje za ocenjevanje vpliva podpore iz
ESPR na upravičence, ki zagotavlja dokaze za izboljšanje učinkovitosti, ustreznosti in uspešnosti
javnih naložb. Prispeva tudi k večji preglednosti, učenju in odgovornosti, zato je ključni vir podatkov,
ki ga Komisija upošteva pri ocenjevanju smotrnosti ESPR.
4.7 ESPR zagotavlja finančno podporo za pomoč pri doseganju ciljev SRP, vendar podpira tudi druge
enako pomembne cilje. Kot je navedeno v odstavku 4.6, lahko ciljno usmerjene naložbe, ki jih
podpira, poleg tega le malo vplivajo na rezultate, ki se kažejo na ravni ciljev SRP. Teh ni mogoče
doseči le z enim podpornim instrumentom, temveč so prav tako rezultat sinergij med različnimi
nacionalnimi in evropskimi politikami in instrumenti ter posebnih nacionalnih ali regionalnih
okoliščin.
Komisija poudarja vpliv drugih dejavnikov, od katerih so mnogi zunanje narave, na cilje SRP, kot je
opisano v odstavku 4.3.
4.8 Komisija ugotavlja, da ta posebna cilja ustrezata ciljema (a) in (b) iz člena 5 uredbe o ESPR. V
členu 6 uredbe o ESPR so posebni cilji opredeljeni kot elementi, določeni v okviru posamezne
prednostne naloge Unije.
4.10 Komisija meni, da je ta povezava s celotnim dovoljenim ulovom (TAC) povezana s smotrnostjo
SRP. Glej tudi odgovor Komisije na odstavek 4.6.
Komisija poudarja, da je cilj (b) iz člena 5 uredbe o ESPR nadalje razdeljen na prednostno nalogo
Unije 3 in njene posebne cilje (člen 6 uredbe o ESPR). Cilj (b) in njegova ustrezna prednostna naloga
Unije 3 se osredotočata izključno na dva posebna cilja: zbiranje podatkov in nadzor.
Cilj (b) ni osredotočen na upravljanje politike za ohranjanje ribištva zaradi doseganja trajnostnih ravni
ribolova.
Določitev TAC je ukrep za ohranjanje ribištva, povezan s smotrnostjo SRP.
OCENA SMOTRNOSTI ESPR
4.14 Kazalniki smotrnosti so koristno orodje za spremljanje smotrnosti programa. Zgodaj lahko na
primer pokažejo na težave glede smotrnosti/izvajanja, pri katerih je morda potrebna pozornost.
Vendar je pri ocenjevanju smotrnosti programa pogosto treba preseči analizo kazalnikov smotrnosti,
da bi zajeli še druge pomembne kvantitativne in kvalitativne informacije. Noben nabor kazalnikov
smotrnosti ne more izraziti vseh pomembnih vidikov smotrnosti programa. Zato dejstvo, da je
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kazalnik smotrnosti „na dobri poti“ ali ne, da doseže svoj cilj, ne pomeni nujno, da je tudi program
„na dobri poti“ ali ne k doseganju ciljev.
Komisija podaja svojo oceno napredka kazalnikov pri doseganju ciljev v izjavah o programu. Ta
ocena se v nekaterih primerih razlikuje od ocene Evropskega računskega sodišča v tem poročilu
zaradi uporabe različnih metodologij.
4.15 Komisija meni, da informacije o smotrnosti, ki jih ima, zagotavljajo popolno in natančno sliko.
Kot je navedeno v odstavkih 4.1 in 4.6, Komisija opozarja, da so na sliki 4.4 prikazani le kazalniki,
predstavljeni v izjavi o programu.
Komisija meni, da ocena učinka na reformo SRP iz leta 2011, na katero se Evropsko računsko sodišče
sklicuje v tem odstavku, presega smotrnost ESPR, s tem povezana analiza pa je zdaj zastarela.
4.16 Komisija meni, da bi morala analiza smotrnosti ESPR zajemati rezultate na ravni ciljev politike
ter temeljiti na rezultatih, učinkih in finančnih prispevkih.
Komisija priznava, da se izjava o programu ter letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja
proračuna osredotočata na število upravičencev in operacije ter da ne zagotavljata intervencijske
logike, ki bi prispevek ESPR povezovala z doseganjem ciljev politike.
4.17 Kot je navedeno v odgovoru Komisije na odstavek 4.6, je treba vpliv, ki bi ga lahko imela
podpora iz ESPR na visoki ravni ciljev SRP, šteti za minimalen.
4.22 Komisija si je prizadevala za izboljšanje rasti v sektorju s sprejetjem Strateških smernic za bolj
trajnostno in konkurenčno akvakulturo EU za obdobje 2021–2030 (COM(2021) 236 final), da bi
obravnavali izzive v sektorju in dosegli nadaljnji napredek pri trajnostnem razvoju sektorja.
4.25 Komisija poudarja, da je ESPR instrument, namenjen podpori skupne ribiške politike in
doseganja vseh njenih ciljev, tj. prispevanju h gospodarski, socialni in okoljski trajnostnosti ribištva.
V tem okviru dejavno podpira biotsko raznovrstnost in morsko okolje ter prispeva k blaženju škode,
ki jo povzroča ribiški sektor.
Komisija lahko poroča o porabi ESPR v podporo okoljskim ciljem, vendar poudarja, da ni mogoče
razumno pričakovati, da se bodo okoljski kazalniki spremenili samo na podlagi naložb ESPR (p. m.
manj kot 500 milijonov EUR, povezanih s cilji SRP, na leto za celotno EU).
ESPR lahko na primer podpira študije in analize v podporo ključnim okoljskim temam, kot je
vzpostavitev mreže morskih zavarovanih območij ali doseganje dobrega okoljskega stanja, vendar
obseg mreže morskih zavarovanih območij ali raven napredka pri doseganju dobrega okoljskega
stanja v vodah Unije ne more temeljiti le na naložbah ESPR, temveč sta odvisna še od več drugih
zunanjih dejavnikov in drugih orodij politike na nacionalni, evropski in svetovni ravni. Z okvirom za
spremljanje in vrednotenje ESPR je mogoče učinkovito opisati, koliko podpore je bilo dodeljene
okoljskim temam in koliko projektov je bilo podprtih.
4.27 Komisija poudarja, da se ta odstavek nanaša na zadeve SRP, ki so širše. ESPR je eno od številnih
orodij, ki lahko prispevajo k izvajanju obveznosti iztovarjanja, na primer s pomočjo ribičem pri
nakupu ribolovnega orodja z boljšo selektivnostjo, dodajanjem vrednosti predhodno neželenemu
ulovu ter prilagajanjem pristanišč, prodajnih dvoran in zavetij za olajšanje iztovarjanja. Tem ukrepom
je bilo v 27 državah članicah EU do konca leta 2020 namenjenih 147 milijonov EUR podpore iz
ESPR 2.
4.28 ESPR prispeva k izvajanju SRP, vendar na izvajanje in uresničevanje ciljev SRP vplivajo številni
drugi dejavniki. Odprave zavržkov in zagotavljanja popolne skladnosti z obveznostjo iztovarjanja ni
mogoče doseči le z zagotavljanjem podpore iz ESPR.
2
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Poleg tega se kazalnik v izjavi o programu nanaša na količino zavržkov, kazalnik v letnem poročilu o
izvajanju ESPR pa na spremembo količine neželenega ulova. Količina zavržkov se nanaša na zavržke
v celotnem sektorju. Zmanjšanje neželenega ulova se nanaša na vse vrste ulova, ki niso zaželeni iz
več razlogov, na primer iz ekonomskih razlogov, in ne le zaradi odprave zavržkov.
Države članice imajo glavno vlogo pri odpravi zavržkov in zagotavljanju skladnosti z obveznostjo
iztovarjanja. V ta namen je treba prednost nameniti izboljšanju selektivnih ribolovnih tehnik, da se
prepreči in čim bolj zmanjša neželeni ulov.
Čeprav to presega ESPR, Komisija poudarja, da je izvedla več revizij za oceno izvajanja obveznosti
iztovarjanja, na podlagi katerih je v nekaterih primerih sprožila postopke za ugotavljanje kršitev.
4.29 Komisija poudarja, da zadeve, ki jih Evropsko računsko sodišče obravnava v tem odstavku,
presegajo neposredne rezultate in dosežke ESPR.
4.31 Komisija poudarja, da je prispevek ESPR k temu ključnemu cilju SRP le majhna finančna
podpora in eden od številnih dejavnikov, ki vplivajo na ta cilj. Cilj ohranjanja in doseganje ribolova
na ravneh največjega trajnostnega donosa (MSY) presegata rezultate in dosežke ESPR.
Na doseganje cilja ohranjanja in ribolova na ravneh MSY v okviru SRP bodo veliko verjetneje
vplivali drugi dejavniki, in ne podpora iz ESPR, kot je navedeno v odstavku 4.6. Zaradi teh drugih
dejavnikov je te vidike izredno težko povezati s smotrnostjo ESPR.
4.32 Komisija poudarja, da je prispevek ESPR k temu ključnemu cilju SRP le majhna finančna
podpora in eden od številnih dejavnikov, ki vplivajo na ta cilj. Cilj ohranjanja in doseganje MSY
presegata rezultate in dosežke ESPR in bi ju bilo bolje oceniti glede na cilje SRP.
Komisija priznava svojo napako pri uporabi izhodiščne vrednosti 59 % za druge morske bazene, saj bi
se morala uporabiti le za severovzhodni Atlantik.
4.33 Komisija meni, da ta odstavek presega rezultate in dosežke ESPR.
V zvezi s prispevkom ESPR k doseganju ciljev SRP Komisija meni, da majhen proračun ESPR sam
po sebi ne bi mogel odločilno vplivati na uresničevanje ambicioznih trajnostnih ciljev SRP, ki jih
podpirajo številna druga orodja politike in na katere vpliva ogromno zunanjih dejavnikov. Glej tudi
odgovor Komisije na odstavek 4.6.
Komisija opozarja, da je uporabila podatek, ki kaže, da je 99 % količine rib, iztovorjenih v EU,
trajnostnih, če prihajajo iz staležev z ocenjenim največjim trajnostnim donosom in iz TAC, ki jih
upravlja samo EU. Ta podatek je dosledno uporabljen v njeni celotni prejšnji komunikaciji z
javnostjo, nevladnimi organizacijami in industrijo ter v lanskem letnem sporočilu o ribolovnih
možnostih.
V zvezi z doseganjem ciljev Fmsy je treba omeniti, da sta se sozakonodajalca dogovorila, da se cilj za
večletni načrt upravljanja za zahodno Sredozemlje preloži najpozneje na leto 2025.
4.34 Komisija meni, da vprašanja, obravnavana v tem odstavku, presegajo rezultate in dosežke ESPR.
Najnovejše razpoložljive informacije kažejo, da se je splošna ribolovna umrljivost zmanjšala in
ustalila pod stopnjo 1,2 ter se leta 2019 približala stopnji 1.
V Sredozemskem in Črnem morju se je količnik kazalnika ribolovne umrljivosti z 2,2 leta 2020
zmanjšal na 2,1 leta 2021. Čeprav je ta vrednost še vedno več kot dvakrat višja od trajnostnih ravni, je
bilo doseženo določeno izboljšanje. Pomembno je tudi opozoriti, da bo vpliv ukrepov upravljanja,
sprejetih v letih 2019 in 2020, viden v podatkih naslednje leto, saj kazalniki spremljanja zajemajo
obdobje do leta 2018.
4.35 Komisija meni, da vprašanja, obravnavana v tem odstavku, presegajo rezultate in dosežke ESPR.
V zvezi s cilji ohranjanja je pomembno omeniti, da sta se sozakonodajalca dogovorila, da se cilj za
večletni načrt upravljanja za zahodno Sredozemlje preloži najpozneje na leto 2025.
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Kot je navedeno v odstavku 4.34, so osnovni podatki spremljanja za Sredozemsko in Črno morje iz
leta 2018. Pomembno je opozoriti, da bo vpliv ukrepov upravljanja, sprejetih v letih 2019 in 2020,
viden v podatkih naslednje leto.
4.36 Komisija poudarja, da vprašanja, obravnavana v tem odstavku, presegajo rezultate in dosežke
ESPR. Poleg tega Komisija po nedavnem sprejetju ukrepov upravljanja na ravni EU in mednarodni
ravni z veseljem poroča o prvih znakih napredka v Sredozemskem morju, saj se je kazalnik ribolovne
umrljivosti leta 2021 zmanjšal.
4.40 Komisija opozarja, da vprašanje škodljive subvencije presega smotrnost ESPR.
4.41 Komisija se strinja, da je razpoložljivost znanstvenega mnenja bistvena.
ESPR lahko podpira dejavnosti zbiranja podatkov, vendar to ni edini dejavnik pri zagotavljanju
uspešnega sistema zbiranja podatkov, znanstvenega mnenja in odločitev v zvezi s kvotami. Samo
podpora iz ESPR ni dovolj za odpravo težav, povezanih z znanstvenim mnenjem.
4.42 Komisija meni, da ta odstavek presega rezultate in dosežke ESPR.
4.43 Komisija se strinja, da je uspeh SRP tesno povezan z uspešnostjo sistema za nadzor ribištva,
vendar meni, da ta odstavek presega rezultate in dosežke ESPR.
Revizija uredbe o nadzoru ribištva je bila predlagana po tem, ko je Komisija leta 2015 ovrednotila
sistem za nadzor. O zakonodajnem predlogu potekajo pogajanja med Evropskim parlamentom in
Svetom. Medtem Komisija še naprej zagotavlja popolno izvajanje veljavnih pravil o nadzoru v
državah članicah, izvaja ciljno usmerjene študije, akcijske načrte, upravne preiskave in pilotne
projekte EU ter ugotavlja kršitve, hkrati pa tesno sodeluje z Evropsko agencijo za nadzor ribištva.
Podpora iz ESPR pomeni le zelo majhen delež stalnega delovanja sistema EU za nadzor ribištva.
4.44 Komisija poudarja, da je vzpostavitev kvantitativnih kazalnikov za merjenje učinkovitosti
sistemov za nadzor ribištva v državah članicah izjemno zapletena naloga. Zadevni cilj ESPR je
spodbujanje izvajanja SRP v zvezi z zbiranjem podatkov in nadzorom ribištva, in ne doseganje
uspešnega sistema za nadzor samo s podporo ESPR.
V okviru naknadnega vrednotenja ESPR bodo preučeni uspešnost in učinki sklada, med drugim v
zvezi z nadzorom.
ZAKLJUČKI
4.45 Komisija poudarja, da je treba majhni finančni prispevek ESPR postaviti v kontekst drugih orodij
politike in ogromnega števila zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na SRP, kot je navedeno v njenem
odgovoru na odstavek 4.6. Dosežki SRP so močno odvisni od teh drugih orodij in dejavnikov.
Dokazati je mogoče, da ESPR podpira cilje SRP na ciljno usmerjen in postopen način. Samo učinek
ESPR ni dovolj za realen vpliv na kazalnike rezultatov na ravni SRP. Komisija je uporabila
informacije, ki jih ima na voljo, da bi količinsko opredelila, kako je ESPR prispeval k ciljem SRP, pri
čemer je zagotovila podatke o številu operacij in dodeljenih finančnih sredstvih v podporo ukrepom
ESPR. Z analizo v letnih poročilih o izvajanju ESPR oceni, kako to prispeva k uresničevanju ciljev
SRP.
Komisija smotrnost ESPR spremlja veliko bolj natančno kot pa splošni vpliv na cilje SRP. Stalno
spremlja napredek, da bi zagotovila dobro finančno poslovodenje, in ima z vsako državo članico
vsako leto posebni letni pregledovalni sestanek, na katerem izpostavi morebiten nezadovoljiv razvoj
in sproži popravne ukrepe.
4.46 Komisija je uporabila najnovejše informacije, ki jih ima na voljo, da je količinsko opredelila,
kako ESPR prispeva k ciljem SRP, pri čemer je zlasti povezala podatke o letnem številu operacij in
dodeljenih finančnih sredstvih, ki jih podpira sklad, s temi cilji.
Komisija meni, da bi morali podatki o smotrnosti zajemati izložke, rezultate, učinke in finančne
prispevke, da bi zagotovili popolno in natančno sliko dobrega finančnega poslovodenja ESPR.
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Vendar je samo prispevek ESPR izredno težko povezati z doseganjem širših ciljev SRP.
4.47 Komisija meni, da je treba za zagotovitev popolne slike in smiselne ocene smotrnosti programa
izjave o programu ter letna poročila o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna dopolniti s
podatki na ravni operacij, ki so specifični za okvir spremljanja in vrednotenja ESPR.
Kljub temu se Komisija strinja, da bi bilo mogoče prispevek ESPR k ciljem SRP jasneje
dokumentirati. Zaradi pomanjkanja te dokumentacije je težje izvesti učinkovito revizijo smotrnosti
ESPR, saj so lahko pričakovanja o tem, kaj je mogoče doseči s podporo iz ESPR na ravni SRP, močno
precenjena brez upoštevanja številnih dejavnikov, ki vplivajo na uresničevanje ciljev SRP. Komisija
je to upoštevala kot pridobljena spoznanja v zvezi s spremljanjem ESPR.
Glede drugih virov informacij glej odgovor na odstavek 4.6.
4.48 Komisija meni, da ocena Evropskega računskega sodišča presega rezultate in dosežke ESPR ter
oceno smotrnosti same SRP.
Naložbe ESPR sicer pomagajo pri doseganju želenega stanja ohranjenosti, vendar same tega stanja
realno ne morejo doseči.
Podobno ESPR ni edini dejavnik za odpravo negativnih vplivov ribolovnih dejavnosti na ekosistem.
Komisija se sklicuje na svoje odgovore na odstavke 4.31 do 4.36.
4.50 Komisija poudarja, da obseg znanstvenega mnenja presega rezultate in dosežke ESPR. Samo
razpoložljivost podpore ESPR ni dovolj za odpravo omejitev podatkov, ki niso povezane le s
pomanjkanjem podatkov, temveč tudi z nestabilnimi ali zastarelimi modeli, ki so posledica hitro
spreminjajočih se okoliščin.
4.51 Komisija poudarja, da ESPR prispeva k izboljšanju sistema za nadzor ribištva, vendar njegova
smotrnost presega rezultate in dosežke ESPR.
Učinkovitost, rezultati in vpliv sklada, med drugim v zvezi z nadzorom, bodo podrobneje ocenjeni v
okviru naknadnega vrednotenja ESPR (člen 57 uredbe o skupnih določbah) na podlagi informacij, ki
jih bodo predložile države članice.
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ODGOVORI EVROPSKE KOMISIJE NA POROČILO EVROPSKEGA RAČUNSKEGA
SODIŠČA O SMOTRNOSTI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA EU – STANJE OB KONCU
LETA 2020
POGLAVJE 5 – VARNOST IN DRŽAVLJANSTVO

UVOD
Glavni cilj Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi je prispevati k zagotavljanju visoke ravni
varnosti v Uniji, hkrati pa varovati prosto gibanje znotraj Unije in olajšati zakonito potovanje. To
vključuje učinkovito obdelavo schengenskih vizumov s podporo skupni vizumski politiki ter
doseganje poenotene in visoke ravni nadzora zunanjih meja.
Upravljanje migracijskih tokov in groženj varnosti pomeni izziv, s katerim se države članice ne
morejo spopasti same. Nekatere države članice dejansko nosijo veliko breme zaradi svoje specifične
zemljepisne lege in dolžine zunanje meje Unije, ki jo morajo upravljati. Zaradi odprave nadzora na
notranjih mejah je še bolj nujno zagotoviti učinkovito zaščito zunanjih meja. Za to so potrebni skupni
ukrepi za učinkovit nadzor zunanjih meja Unije, vključno s podporo ustreznim informacijskim
sistemom: SIS II (schengenski informacijski sistem), VIS (vizumski informacijski sistem), Eurodac
(identifikacija prosilcev) in EUROSUR (evropski sistem varovanja meja). Načeli solidarnosti in
pravične delitve odgovornosti ne samo med državami članicami, ampak tudi med državami članicami
in EU sta zato v središču skupnih politik na področju azila, priseljevanja in upravljanja zunanjih meja.
Za upravljanje zunanjih meja EU in varnost EU so potrebna znatna sredstva in zmogljivosti držav
članic. Izboljšano operativno sodelovanje in usklajevanje, ki vključuje združevanje virov na
področjih, kot sta usposabljanje in oprema, ustvarja ekonomije obsega in sinergije ter tako zagotavlja
učinkovitejšo rabo javnih sredstev in krepi solidarnost, medsebojno zaupanje in delitev odgovornosti
med državami članicami v okviru skupnih politik EU.
Poročanje o smotrnosti poslovanja Sklada se izvaja v rednih časovnih presledkih. Obstoječe uredbe od
držav članic in Komisije zahtevajo, naj opravijo vmesna in naknadna vrednotenja. Podatki o
spremljanju, ki jih države članice zbirajo in predložijo Komisiji v svojih letnih poročilih o izvajanju,
zagotavljajo pregled napredka pri izvajanju Sklada, pri vrednotenjih pa se ocenjuje učinek podpore.
Vmesno vrednotenje Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi je bilo dokončano junija 2018.
Zaradi poznega sprejetja uredb, ki je povzročilo pozen začetek izvajanja programa, je vmesno
vrednotenje zagotovilo le prvo oceno zgodnjega izvajanja Sklada za notranjo varnost – meje in
vizumi. Naknadno vrednotenje, ki bo izvedla komisija do konca junija 2024, bo zagotovilo veliko bolj
celovito oceno smotrnosti Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi.
OCENA SMOTRNOSTI SKLADA ZA NOTRANJO VARNOST – MEJE IN VIZUMI
5.10. Kazalniki smotrnosti so koristno orodje za spremljanje smotrnosti programa. Zagotovijo lahko
na primer zgodnje informacije o težavah pri smotrnosti/izvajanju, ki bi morda lahko zahtevale
pozornost. Vendar ocena smotrnosti programa pogosto zahteva več kot le analizo kazalnikov
smotrnosti, tako da zajame tudi druge ustrezne kvantitativne in kvalitativne informacije. Noben sklop
kazalnikov smotrnosti ne more odražati vseh relevantnih vidikov smotrnosti programa. Zato dejstvo,
da je kazalnik smotrnosti „na pravi poti“ (ali ne), da doseže svoj cilj, ne pomeni nujno, da je tudi
program „na pravi poti“ (ali ne) k doseganju ciljev. Komisija poda oceno napredka kazalnikov pri
doseganju ciljev v izjavah o programih. Ta ocena se v nekaterih primerih razlikuje od ocene Sodišča v
tem poročilu zaradi uporabe različnih metodologij.
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Ker bodo države članice nadaljevale izvajanje Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi do konca
leta 2022 in ker je pozno sporočanje podatkov o smotrnosti običajna praksa, je vsaka ocena uspeha na
tej stopnji nujno samo okvirna, verjetnost izpolnitve cilja pa je treba oceniti v tej dveletni perspektivi.
5.11. Letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna ter izjava o programu
vsebujeta zbirne podatke na ravni EU. Za oceno dodeljenih sredstev po državah članicah je zato treba
preveriti podatke, ki so jih predložile države članice v računovodskih izkazih ali letnih poročilih o
izvajanju.
5.13. Informacije o gospodarnosti in učinkovitosti programov običajno niso na voljo na letni ravni. Ta
vidika v veliki meri izhajata iz regulativnega okvira in se merita dolgoročno.
Dejstvo, da se številni kazalniki nanašajo na izložke, je določeno v ustrezni uredbi. Izvajanje Sklada
za notranjo varnost – meje in vizumi se bo nadaljevalo do konca leta 2022. Države članice bodo
Komisiji predložile naknadno oceno do 31. decembra 2023.
5.14. Komisija želi opozoriti, da niti Uredba št. 516/2014 niti Priloga IV k Uredbi (ES) št. 516/2014,
ki določata skupne kazalnike, ne razvrščata kazalnikov kot kazalnike izložkov ali rezultatov. Izjava
„več kot polovica (7 od 12) kazalnikov Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi, objavljenih v
letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU in izjavah o programih, so
kazalniki izložkov“ zato temelji na klasifikaciji Sodišča in ne na uredbi.
Uredba o Skladu za notranjo varnost – meje in vizumi ne zahteva poročanja o doseganju operativnih
ciljev. Vendar bodo države članice Komisiji do 31. decembra 2023 predložile naknadno oceno.
Komisija bo Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru
regij naknadno oceno predložila do 30. junija 2024.
Države članice v skladu z zakonodajnim okvirom v letih 2021 in 2022 še vedno izvršujejo sredstva.
Rezultati, povezani s temi ukrepi, se bodo seveda uresničili šele po letu 2020.
Komisija želi tudi poudariti, da več držav članic poroča o kazalnikih, ko so projekti zaključeni. To bi
lahko ustvarilo napačen vtis, da ni napredka pri doseganju zastavljenih ciljev, medtem ko projekti na
terenu napredujejo, poroča pa se, ko so končani.
5.15. Komisija meni, da je v letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU
predstavljena uravnotežena slika dogodkov. Kot je pojasnjeno v opombi o metodologiji, so kazalniki
izbrani na podlagi meril, kot sta razpoložljivost podatkov in njihova ustreznost. Napredek pri
doseganju ciljev ni merilo za vključitev.
Več držav članic poroča o kazalnikih, ko so projekti zaključeni. To bi lahko ustvarilo napačen vtis, da
ni napredka pri doseganju zastavljenih ciljev, medtem ko projekti na terenu napredujejo, poroča pa se,
ko so končani.
5.16. Države članice se lahko same odločijo, kdaj bodo izvajale projekte v okviru svojih večletnih
programov. To nujno vodi do razlik v smotrnosti med državami članicami.
V zvezi s tremi državami (Francija, Slovenija in Norveška), ki so poročale o izjemnem razvoju
dejavnosti konzularnega sodelovanja, je treba opozoriti, da večina držav članic in pridruženih
schengenskih držav ni določila cilja.
5.17. Komisija meni, da so na splošno vsi vključeni kazalniki smotrnosti pomembni za cilje programa.
Namen Sklada za notranjo varnost je „prispeva[ti]“ k doseganju tega cilja („bo prispeval k
zagotavljanju visoke ravni varnosti v Uniji“), ne pa, da ga doseže sam. Kazalniki so orodje za
ocenjevanje tega prispevka EU, vendar sami po sebi ne zadostujejo za njegovo izvedbo. Kot je

SL

SL

274
navedlo Sodišče, lahko na prizadevanja za dosego cilja vplivajo zunanji dejavniki, teh dejavnikov pa
ni mogoče meriti s kazalnikom, ampak šele naknadno v času vrednotenja.
Podatke o kazalnikih je treba vedno analizirati skupaj z drugimi kvantitativnimi in kvalitativnimi
informacijami, da se oceni uspešnost programa.
V zvezi s tem je glede na naravo ciljev Sklada za notranjo varnost težko pripraviti napoved zaradi
velike nestabilnosti zadevnih zunanjih dejavnikov, vključno s političnimi razmerami v glavnih tretjih
državah tranzita in izvora nedovoljenih migracij, migracijsko krizo zaradi vojne v Siriji in razvojem
pandemije COVID-19.
5.20. Vmesno vrednotenje je prineslo pozitivno oceno smotrnosti Sklada za notranjo varnost – meje in
vizumi: „Sklad je prispeval k uspešnemu izvajanju skupne vizumske politike EU. Olajšal je zakonito
potovanje. Izmenjava informacij in dejavnosti usposabljanja so prispevale k enotnemu izvajanju
pravnega reda EU na področju vizumske politike. Sklad je imel ključno vlogo pri razvoju
informacijskih sistemov, ki podpirajo skupno vizumsko politiko.“
Glej tudi odgovor na odstavek 5.15.
5.21. Glej odgovor na odstavek 5.10.
Poleg tega je treba opozoriti, da nekatere države članice še niso poročale o številu usposobljenega
osebja in ur usposabljanja, ker bodo to storile šele po zaključku projekta oziroma projektov.
5.23. Kar zadeva usposabljanje mejnih policistov, sta eu-LISA in CEPOL ob podpori Komisije že
razvila tečaje usposabljanja, module in spletne seminarje o SIS (tehnični, operativni in pravni vidiki).
Takšno usposabljanje je zdaj izrecno osredotočeno na priprave na začetek delovanja okrepljenega SIS
v začetku leta 2022. Kar zadeva države članice, so vse razvile nacionalne programe za pripravo
uporabnikov na začetek delovanja okrepljenega SIS.
5.24. Za rešitev tega problema se sprejemajo ukrepi.
5.25. Komisija meni, da ni nujno, da je doseganje tega cilja malo verjetno.
5.27. Sistem EUROSUR je okvir za izmenjavo informacij in sodelovanje med državami članicami in
agencijo Frontex za izboljšanje spremljanja razmer in povečanje zmogljivosti za odzivanje na
zunanjih mejah.
5.30. Za vzpostavitev in vzdrževanje informacijskih sistemov EU so bile potrebne znatne naložbe EU
in sodelujočih schengenskih držav.
Komisija nima pravne obveznosti, da celovito poroča o skupnih stroških.
Vendar so stroški za razvoj prenovljenega sistema SIS, SVI in ETIAS navedeni v ocenah finančnih
posledic zakonodajnega predloga (COM(2016) 194 za SVI, COM(2016) 731 za ETIAS in
COM(2016) 881, 882, 883 za prenovitev SIS).

ZAKLJUČKI
5.32. Na smotrnost Sklada za notranjo varnost – meje in vizumi na ravni posameznih držav članic in v
celoti seveda vplivajo zunanji dejavniki, kot so politični dogodki.
Komisija meni, da so na splošno vsi vključeni kazalniki smotrnosti pomembni za cilje programa.
Podatke o kazalnikih je treba vedno analizirati skupaj z drugimi kvantitativnimi in kvalitativnimi
informacijami, da se oceni uspešnost programa.
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Z naknadnim vrednotenjem se bo ocenilo, v kolikšni meri je program dosegel splošni cilj prispevanja
k visoki ravni varnosti v EU.
5.33. Komisija ugotavlja, da se delež 55 % izplačanih sredstev za nacionalne programe nanaša na
konec leta 2020, tj. dve leti pred koncem obdobja izvajanja. Zato se bodo številni rezultati verjetno
uresničili v zadnjih dveh letih obdobja izvajanja.
5.34. Komisija meni, da je v letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU
predstavljena uravnotežena slika dogodkov z uporabo kazalnikov, za katere že obstaja zanesljiv sklop
podatkov (glej pripombe pod točko 5.15).
Države članice v skladu z zakonodajnim okvirom v letih 2021 in 2022 še vedno izvršujejo sredstva.
Rezultati, povezani s temi ukrepi, se bodo seveda uresničili šele po letu 2020.
Komisija želi tudi poudariti, da več držav članic ne poroča o kazalnikih v zvezi s projekti, ki še
potekajo. Te kazalnike posodobijo, ko so projekti zaključeni. To bi lahko ustvarilo napačen vtis, da ni
napredka pri doseganju zastavljenih ciljev, medtem ko projekti na terenu napredujejo, poroča pa se,
ko so končani.
5.35. Države članice še niso v celoti poročale o številu ur usposabljanja, saj bodo to storile šele, ko
bodo zadevni projekti zaključeni in bo obdobje izvajanja še trajalo.
Da bi prišli do zaključka, je treba upoštevati povprečno število ur usposabljanja skupaj z drugimi
elementi. Pri naknadnem vrednotenju se bo ocenil dejanski prispevek sklada k dosledni uporabi
pravnega reda.
5.36. Ta zaključek je povezan s priporočili, ki jih je Sodišče izdalo v Posebnem poročilu št. 20/2019 iz
leta 2019 in se izvajajo.
Komisija je sprejela vse ustrezne ukrepe za izboljšanje orodij za nadzor kakovosti podatkov.
Usposabljanje na ravni držav članic se zagotavlja z več ukrepi v okviru Sklada za notranjo varnost –
meje in vizumi.
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ODGOVORI EVROPSKE KOMISIJE NA POROČILO EVROPSKEGA RAČUNSKEGA
SODIŠČA O SMOTRNOSTI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA EU – STANJE OB KONCU
LETA 2020
POGLAVJE 6 – EVROPA V SVETU

UVOD
6.1 Instrument za predpristopno pomoč (IPA) je sredstvo, s katerim EU od leta 2007 s finančno in
tehnično pomočjo podpira reforme v regiji širitve. Sredstva instrumenta IPA krepijo zmogljivosti
upravičencev skozi ves pristopni proces, kar ima za posledico napredne in pozitivne spremembe v
regiji.
Komisija stalno izboljšuje svoj pristop k ocenjevanju smotrnosti zunanjih instrumentov na programski
ravni in ravni posredovanja ter svoje poročanje o doseženem napredku. Smotrnost instrumentov se
meri z uporabo različnih orodij, vključno s kazalniki in oceno smotrnosti v izjavah o programih v
zvezi s predlogom proračuna, v rezultate usmerjenim spremljanjem in kazalniki, ki so vključeni v
letno poročilo o izvajanju instrumentov Evropske unije za financiranje zunanjega delovanja, ter z
vrednotenji na ravni projekta/programa in strateški ravni. Kar zadeva izjave o programih v zvezi s
predlogom proračuna, IPA napreduje pri doseganju svojih ciljev. Tak primer je kazalnik poslovanja,
za katerega so bili mejniki doseženi, smotrnost pa je na dobri poti. Dober napredek je bil dosežen tudi
na nekaterih ključnih področjih, zlasti na področjih, povezanih s kmetijskim sektorjem, na katerih so
številni gospodarski subjekti, ki postopoma napredujejo v smeri standardov EU, na dobri poti ali pa so
že dosegli svoje cilje. Komisija je na podlagi svojih izkušenj sprejela dodatne ukrepe za razvoj
merjenja smotrnosti na vseh področjih podpore IPA. Komisija je za instrument IPA III, ki bo nasledil
instrument IPA II, predlagala novo kombinacijo kazalnikov učinka in kazalnikov rezultatov/izložkov,
da bi za doseganje njegovih ciljev natančneje odražali oceno smotrnosti na ključnih področjih
ukrepanja. Komisija objavlja celovite informacije o smotrnosti v letnih poročilih o izvajanju
instrumentov EU za financiranje zunanjega delovanja.
OCENA SMOTRNOSTI INSTRUMENTA IPA II
6.11 Kazalniki smotrnosti so koristno orodje za spremljanje smotrnosti programa. Zagotovijo lahko na
primer zgodnje informacije o težavah pri smotrnosti/izvajanju, ki bi morda lahko zahtevale pozornost.
Vendar ocena smotrnosti programa pogosto zahteva več kot le analizo kazalnikov smotrnosti, tako da
zajame tudi druge ustrezne kvantitativne in kvalitativne informacije. Noben sklop kazalnikov
smotrnosti ne more odražati vseh relevantnih vidikov smotrnosti programa. Zato dejstvo, da je
kazalnik smotrnosti „na pravi poti“ (ali ne), da doseže svoj cilj, ne pomeni nujno, da je tudi program
„na pravi poti“ (ali ne) k doseganju ciljev.
Komisija poda oceno napredka kazalnikov pri doseganju ciljev v izjavah o programih. Ta ocena se v
nekaterih primerih razlikuje od ocene Sodišča v tem poročilu zaradi uporabe različnih metodologij.
6.12 Komisija opozarja na opredelitev kazalnikov rezultatov iz glosarja uradne razvojne pomoči, za
katero meni, da je relevantna v tem primeru: „Načrtovani ali doseženi kratkoročni in srednjeročni
učinki izložkov ukrepanja, za katere je običajno potrebno skupno prizadevanje partnerjev. Rezultati
pomenijo spremembe v razvojnih pogojih, do katerih pride med zaključkom izložkov in doseganjem
učinka.“ Komisija nima izključnega nadzora nad napredkom in zato večine kazalnikov ne obravnava
kot kazalnikov izložkov, temveč kot kazalnike rezultatov.
6.13 Napredek za vsak kazalnik je naveden v javno dostopni izjavi o programu IPA II. Komisija je
prav tako delila svojo oceno napredka v zvezi z vsakim kazalnikom iz izjav o programih. Ta ocena
kaže, ali je kazalnik na dobri poti, da doseže cilj, ali ne in navede, ali je bil dosežen napredek v
primerjavi z izhodiščnim stanjem.
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Doseganje ambicioznih ciljev ni pod popolnim nadzorom Komisije. Obstajajo številni zunanji
dejavniki, katerih učinki bi lahko privedli do tega, da cilj, določen pred sedmimi leti, ne bi bil v celoti
dosežen.
6.14 Pri kazalniku povprečnega izvoza/uvoza je izračun na zahtevo zagotovil neposredno Eurostat
prav za ta namen. Podatki, ki jih je uporabil, so javno dostopni na spletišču Eurostata.
6.20 Vmesno vrednotenje je bilo izvedeno na začetku obdobja izvajanja, za sektorski pristop, ki je bil
inovacija v okviru IPA II, pa še ni bilo dovolj časa, da bi pokazal svoj celotni potencial.
6.22 Posredno upravljanje, ki ga izvajajo države upravičenke, spodbuja upravičenke do sredstev IPA
II, da prevzamejo odgovornost za izvajanje finančne podpore EU, hkrati pa krepijo zmogljivosti
lokalnih uprav za upravljanje sredstev EU. Izvajanje programov prek posrednega upravljanja, ki ga
izvajajo države upravičenke, zahteva daljše priprave, tudi zaradi nadzora kakovosti, ki ga izvajajo
delegacije EU med postopki javnega naročanja. V okviru IPA II in tudi na podlagi rezultatov
vmesnega vrednotenja IPA II (izvedenega v začetku programskega obdobja) se je posredno
upravljanje, ki ga izvajajo države upravičenke, uporabljalo bolj selektivno, da bi se zagotovilo večje
ravnovesje med zahtevo po uporabi tega načina izvajanja kot instrumenta za krepitev zmogljivosti na
eni strani in potrebo po hitrejšem zagotavljanju finančne pomoči na drugi strani.
V Turčiji se je zaostanek od leta 2018 postopoma zmanjševal zahvaljujoč ukrepov, ki sta jih sprejeli
Komisija in Turčija. Albanija je postopke javnega naročanja začasno ustavila kratkoročno, in sicer za
manj kot dva meseca.
6.27 Komisija priznava ugotovljene slabosti pri spremljanju. Te so bile ugotovljene pri štirih od
enajstih vrednotenj. V okviru IPA II so bila vložena znatna prizadevanja za opredelitev ustreznih
merljivih kazalnikov.
Metodologija v rezultate usmerjenega spremljanja ocenjuje doseganje rezultatov (od izložkov naprej).
Poleg tega GD NEAR krepi spremljanje, ki ga izvajajo izvajalski partnerji in operativni vodje.
Delegacije poleg v rezultate usmerjenega spremljanja in vrednotenj spremljajo napredek pri izvajanju
projektov z obiski na kraju samem, kar se meri s kazalniki v okviru ključnih kazalnikov smotrnosti.
6.28 Komisija ustrezno oceni vse zaključke študij zunanjega vrednotenja. Okvir za boljše pravno
urejanje prinaša zahtevo po delovnih dokumentih služb Komisije, ki v samostojnem dokumentu
formalizirajo stališče Komisije glede ugotovitev in zaključkov, doseženih z zunanjimi vrednotenji.
Vendar se delovni dokument služb Komisije ne pripravi za vsako študijo zunanjega vrednotenja, kar
pa ne pomeni, da se zaključki zunanjih vrednotenj ne ocenijo.
Po objavi vsakega zunanjega vrednotenja se namreč določi akcijski načrt za nadaljnje ukrepe, ki
omogoča, da službe sprejmejo ali zavrnejo priporočila iz vrednotenja. Za GD NEAR učenje, ki izhaja
iz vrednotenja, temelji predvsem na številnih operativnih in strateških vrednotenjih, ki so izvedena in
objavljena, čeprav ni za vse na koncu objavljen formalni delovni dokument služb Komisije.
Komisija se je zavedala določenih slabosti v vrednotenjih ekonomskega upravljanja in konkurenčnosti
MSP ter presodila, koliko so na zaključke vrednotenja vplivale slabosti v postopku vrednotenja. Kljub
znanim slabostim so se zaključki zunanjega vrednotenja šteli za veljavne.
6.29 Glej odgovor na odstavek 6.12.
6.34 Na proces političnih reform je vplivala tudi pandemija COVID-19.
6.36 Kazalnik se je po enem letu opustil, saj način, kako je bil oblikovan („odstotek postopkov
oblikovanja politik in reform, povezanih s pristopom, v katerih je bilo opravljeno učinkovito
posvetovanje s civilno družbo“), v okviru IPA ni bil izmerljiv. Vendar pa Komisija zagotavlja redna
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posvetovanja z organizacijami civilne družbe v okviru postopka širitvene politike in spodbuja njihovo
sodelovanje v postopkih oblikovanja politik.
6.39 Politična volja je nujen predpogoj za vse pravne in ustavne reforme. Komisija sodeluje z
Zahodnim Balkanom na politični in tehnični ravni ter je v stikih s pristojnimi organi, da bi jo
zagotovila. Komisija zagotavlja tudi tehnično pomoč v podporo oblikovanju reform.
6.41 Komisija za štiri od teh kazalnikov meni, da so na pravi poti, da dosežejo cilj za leto 2023,
preostalih sedem pa je doseglo zmeren napredek, kot je navedeno v izjavi o programu za IPA II [1].
Vključitev kazalnika za vsak vidik v okviru danega cilja ni obvezna. Komisija si je bolj prizadevala,
da bi število kazalnikov ostalo omejeno v skladu s korporativnimi smernicami.
6.43 Turčija je doslej dosegla enega od svojih ciljev in ker se IPARD II izvaja v okviru sheme N+3,
Komisija meni, da bo večina ciljev verjetno dosežena do konca leta 2023.
6.46 Nedavne izkušnje kažejo, da je hitrost reform in usklajevanja s pravnim redom odvisna od
številnih dejavnikov in da nazadovanje v nekaterih letih ni dober pokazatelj prihodnjega napredka
oziroma njegove odsotnosti.
Kar zadeva Bosno in Hercegovino ter Kosovo, je pri njiju več poglavij v „zgodnji fazi“ kot pri drugih
državah, saj sta njuna stabilizacijsko-pridružitvena sporazuma začela veljati precej pozneje (2015 in
2016).
V okviru instrumenta IPA III bo imel sestavljeni kazalnik usklajenosti s pravnim redom Unije jasno
izhodišče, cilj in mejnike.
6.48 Izhodišče za ocenjevanje napredka je na začetku programskega obdobja določeno na nič, končni
cilj pa je določen za leto 2023. Komisija meni, da je verjetno, da bo cilj dosežen v roku.
ZAKLJUČKI
6.52 Odzivi IPA na nepredvidene krize, na primer zadnji finančni odziv na pandemijo COVID-19, so
bili zagotovljeni z neposrednim ali posrednim upravljanjem z mednarodnimi organizacijami.
V primerjavi z neposrednim upravljanjem si posredno upravljanje, ki ga izvajajo države upravičenke,
prizadeva za dodatni cilj, da se države pripravi na prihodnje članstvo v EU. Zato Komisija meni, da bi
bilo treba pri oceni smotrnosti posrednega upravljanja, ki ga izvajajo države upravičenke, ustrezno
upoštevati učenje skozi prakso in druge koristi za upravičenke pri upravljanju sredstev IPA.
6.53 Podpora EU prispeva k reformnemu procesu, za katerega so odgovorni organi. Izvajanje reform
je v rokah nacionalnih organov, njihovo izvajanje pa je odvisno od več dejavnikov (npr. politična
volja, nacionalne zmogljivosti itd.), ne le od IPA. Izvajanje reform je prav tako dolgoročen proces, ki
ga je upočasnila tudi pandemija COVID-19.
6.54 Komisija meni, da je verjetno, da bodo kazalniki dosegli cilj za leto 2023.
6.55 V okviru instrumenta IPA III bo imel sestavljeni kazalnik usklajenosti s pravnim redom Unije
jasno izhodišče, cilj in mejnike.

(Opomba COMM, odstavek 6.41)
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/prog
ramme_statement_-_ipa.pdf
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ODGOVORI EVROPSKE KOMISIJE NA POROČILO EVROPSKEGA RAČUNSKEGA
SODIŠČA O SMOTRNOSTI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA EU – STANJE KONEC LETA
2020
POGLAVJE 7 – SPREMLJANJE IZVAJANJA PRIPOROČIL

OPAŽANJA
7.11 Skupni odgovor Komisije na odstavke 7.11 do 7.13.
Komisija pripisuje izjemen pomen spremljanju in izvajanju vseh sprejetih priporočil. Poroča o
izvajanju ukrepov, za katere se je zavezala, da jih bo izvedla, in ki spadajo v okvir njenih pooblastil.
Vendar ni mogoče izključiti, da so priporočila po mnenju Evropskega računskega sodišča delno
izvedena, medtem ko jih Komisija šteje za v celoti izvedena. Komisija poleg tega ugotavlja, da je
lahko v nekaterih primerih to, da so priporočila v celoti izvedena, odvisno tudi od dejavnosti ali
ukrepov, ki spadajo v pristojnost drugih subjektov.
7.18 Skupni odgovor Komisije na odstavke 7.18 do 7.20.
Pravočasnost nadaljnjih ukrepov je treba obravnavati v povezavi s sprejetjem priporočil Evropskega
računskega sodišča. Komisija je v celoti zavezana izvajanju vseh sprejetih priporočil v rokih,
določenih v posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča. Vendar to ne velja za priporočila, ki
jih Komisija iz razlogov, navedenih v objavljenih odgovorih na zadevno posebno poročilo, ni sprejela.
Poleg tega lahko v nekaterih primerih nadaljnji ukrepi zahtevajo več časa, kot je bilo prvotno
pričakovano, zaradi zapletenosti ukrepov, zakonodajnih ali političnih dogodkov, omejenih virov,
zunanjih dejavnikov ali potrebe po vključitvi drugih institucij ali subjektov. Dejstvo, da priporočilo ni
v celoti izvedeno do prvotno pričakovanega datuma dokončanja, ne pomeni, da se to priporočilo ne bo
izvedlo pozneje.
7.21 Komisija je v uradnih odgovorih, objavljenih skupaj z ustreznimi poročili Evropskega
računskega sodišča, podala utemeljitve za vse primere, v katerih je menila, da se ne more zavezati
izvedbi posebnih priporočil. Zato je razumljivo, da velika večina priporočil, ki jih že na začetku ni
mogla sprejeti, nazadnje ni bila izvedena (10 od 11).

ODGOVORI EVROPSKE KOMISIJE NA PRILOGO 7.1 „PODROBNOSTI O STATUSU
PRIPOROČIL IZ LETA 2017 PO POROČILIH – EVROPSKA KOMISIJA“
Posebno poročilo št. 1/2017: Za izkoriščanje celotnega potenciala omrežja Natura 2000 je
potrebnih več prizadevanj
Odgovor na priporočilo 3(b), odstavek 84: Opozoriti je treba, da obstaja medsektorski kazalnik
programa Natura 2000, povezan s površino območij Natura 2000, zajetih v intervencije, ki jih
sofinancira EU. Komisija bo ocenila kazalnike za programsko obdobje 2021–2027, ko bo izvajanje
zadevnih skladov dovolj napredovalo. Komisija bo po potrebi sprejela ustrezne ukrepe za programsko
obdobje po letu 2027, kar bi lahko na primer storila v okviru ocene učinka za naslednjo generacijo
regulativnih instrumentov.
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Posebno poročilo št. 2/2017: Pogajanja Komisije o partnerskih sporazumih in programih na
področju kohezije za obdobje 2014–2020: poraba je bolj osredotočena na prioritete strategije
Evropa 2020, vendar je ureditev za merjenje smotrnosti vedno bolj zapletena
Odgovor na priporočilo 6, prva alinea, odstavek 154: Komisija meni, da so bili zbrani podatki
uporabljeni za oceno smotrnosti v skladu s pravnimi določbami in v mejah teh določb v skladu s
členom 21 uredbe o skupnih določbah.
Primerjalna analiza smotrnosti in uvedba primerjalnih analiz, navedenih v besedilu Evropskega
računskega sodišča, nista predvideni s pravno podlago, ki jo upošteva Komisija.
Seznanjanje s politikami se običajno izvaja z ocenami učinka, kot je prihodnja naknadna ocena
kohezijske politike za obdobje 2014–2020. Poleg tega omogoča lažje seznanjanje s politikami tudi
objava podatkov o kazalnikih, ciljih in njihovem izpolnjevanju na odprti podatkovni platformi skladov
ESI.
Posebno poročilo št. 3/2017: Pomoč EU Tuniziji
Odgovor na priporočilo 3, odstavek 71: Čeprav se postopki za odobritev makrofinančne pomoči niso
spremenili in ni bil podan noben predlog za njihovo spremembo, kot je bilo priporočeno, Komisija
ugotavlja, da Poslovnik Sveta in Evropskega parlamenta že določa pospešeni postopek za hitro
sprejetje, kot se je leta 2020 uporabljal pri makrofinančni pomoči za COVID-19. Komisija tudi
obvešča, da se postopki za odobritev makrofinančne pomoči podrobno ocenjujejo v okviru sedanje
metaocenitve makrofinančne pomoči, ki naj bi bila zaključena do konca leta 2021.
Posebno poročilo št. 4/2017: Zaščita proračuna EU pred nepravilnimi odhodki: Komisija je v
obdobju 2007–2013 na področju kohezije vse več uporabljala preventivne ukrepe in finančne
popravke
Odgovor na priporočilo 3, odstavek 148: Finančni popravki v skladu s členom 145 uredbe o skupnih
določbah in prekinitve/začasne ustavitve plačil sta popolnoma neodvisna in različna postopka. Njuna
združitev v eno orodje bi povzročila nepotrebno upravno zapletenost, hkrati pa ne bi zagotovila
dodane vrednosti pri spremljanju, ki ga izvaja Komisija.
Komisija ponovno poudarja, da je sedanji sistem spremljanja v skladu z regulativnimi zahtevami in za
vsak postopek zagotavlja pregled na ravni posameznega primera.
Posebno poročilo št. 11/2017: Skrbniški sklad EU Bêkou za Srednjeafriško republiko: kljub
nekaterim pomanjkljivostim obetajoč začetek
Odgovor na priporočilo 1, druga alinea, odstavek 72: Komisija je ponovno obravnavala te smernice,
da bi se vključil podrobnejši opis meril iz finančne uredbe za oceno pogojev za vzpostavitev
skrbniških skladov EU. Komisija priznava, da metodologija, ki bi predpisovala, kako je treba izvajati
analize potreb, ni bila razvita.
Ustanovitev nujnega skrbniškega sklada izhaja iz kriznih razmer, značilnih za posamezno državo. To
je treba nujno upoštevati pri ocenjevanju potreb. Težko bi bilo izvajati za vse enak pristop z vnaprej
določeno metodologijo. Krize zahtevajo mednaroden in usklajen odziv. Zato je pomembno, da ocena
potreb EU upošteva prisotnost drugih donatorjev in njihov odziv, da se jasno opredeli dodana
vrednost EU. To je za vsako posamezno državo/krizo drugače in je odvisno od razmer na terenu.
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Ker ustanovitev novih skrbniških skladov trenutno ni predvidena, Komisija meni, da razvoj
metodologije za izvedbo takšne analize potreb v tem trenutku ni potreben.
Glede na navedeno Komisija meni, da je bilo priporočilo večinoma izvedeno.
Posebno poročilo št. 13/2017: Enotni evropski sistem za upravljanje železniškega prometa: ali
bo ta politična odločitev kdaj postala resničnost?
Odgovor na priporočilo 6(b)(ii), odstavek 91: Priporočila še ni treba izvesti, njegov ciljni datum pa je
konec leta 2023. Pri njegovem izvajanju je bil dosežen dober napredek.
Posebno poročilo št. 15/2017: Predhodne pogojenosti in rezerva za smotrnost poslovanja na
področju kohezije: inovativna instrumenta, ki pa še nista uspešna
Odgovor na priporočilo 1(b), odstavek 111: Komisija je to priporočilo delno sprejela in meni, da je
sprejeti del izveden.
Omogočitveni pogoji, kot so bili uvedeni v zakonodaji o kohezijski politiki za obdobje 2021-2027,
bodo še naprej delovali kot instrument za ocenjevanje pripravljenosti držav članic za izvajanje
skladov EU ter so bili racionalizirani, poenostavljeni in okrepljeni, zlasti z zahtevo, da morajo biti še
naprej izpolnjeni v celotnem programskem obdobju. Priporočila za posamezne države v zvezi z
naložbami bodo zagotovila ustrezne povezave z omogočitvenimi pogoji in pomagala zagotoviti
potrebno doslednost.
Odgovor na priporočilo 2(a), odstavek 111: V skladu s členom 18 dogovorjene nove uredbe o
skupnih določbah se bodo pri vmesnem pregledu upoštevali naslednji elementi:
(a) novi izzivi, opredeljeni v ustreznih priporočilih za posamezne države, sprejetih v letu 2024;
(b) napredek pri izvajanju celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, če je to
ustrezno;
(c) napredek pri izvajanju načel evropskega stebra socialnih pravic;
(d) socialno-ekonomske razmere v zadevni državi članici ali regiji, s posebnim poudarkom na
ozemeljskih potrebah, ob upoštevanju vseh večjih negativnih finančnih, gospodarskih ali socialnih
sprememb;
(e) glavni rezultati zadevnih vrednotenj;
(f) napredek pri doseganju mejnikov, pri čemer se upoštevajo večje težave, do katerih je prišlo pri
izvajanju programa;
(g) za programe, ki se podpirajo iz SPP, ocena, ki jo je opravila Komisija v skladu s točko (b)
člena 29(1) Uredbe (EU) 2018/1999.
Ista določba določa korake in posledice vmesnega pregleda.
Odgovor na priporočilo 2(b), odstavek 111: Koncept kazalnikov rezultatov se je spremenil, saj bodo v
programskem obdobju 2021–2027 zajeti neposredni rezultati na ravni upravičencev v primerjavi s
širšimi izidi na ravni regije ali države v prejšnjem programskem obdobju.
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Kazalniki rezultatov bodo del okvira smotrnosti, ki bo v skladu z Uredbo (EU) 2021/1060 vključeval
vse kazalnike izložkov in rezultatov programa. Glede na to, da bo vmesni pregled opravljen v začetku
leta 2025, kar je še prezgodaj, da bi se uresničila večina rezultatov, kazalniki rezultatov ne bodo
vključeni v vmesni pregled in jim ne bodo pripisani mejniki.
Uredba (EU) 2021/1060 določa, da se mejniki določijo le za kazalnike učinka (člen 16(1)). Ta pristop
je bil izbran, ker za rezultate, kot so zajeti v kazalnikih rezultatov, običajno traja dlje, da se dosežejo,
in jih ni mogoče pričakovati do začetka pregleda (mejniki za kazalnike rezultatov bi morali biti za
večino kazalnikov rezultatov enaki nič).
To je edini izvedljivi pristop, saj je, kot je pojasnjeno zgoraj, za dosego rezultatov potrebnega veliko
več časa. Vendar pretekle izkušnje kažejo, da rezultati sofinanciranih operacij, ki jih podpira
kohezijska politika, sledijo finančnemu izvajanju in izložkom, doseženim s programi.
Odgovor na priporočilo 2(c), odstavek 111: Komisija je pripravljena dosledno uporabljati pravila za
začasne ustavitve plačil in popravke.
Opozoriti je treba, da uporabo začasnih ustavitev plačil in finančnih popravkov jasno ureja Uredba
(EU) 2021/1060 v členu 97(1) in členu 104, ki ne vključujeta nedoseganja mejnikov in ciljnih
vrednosti. Začasne ustavitve plačil in popravki naj bi se uporabljali v primeru resnih pomanjkljivosti,
medtem ko nedoseganje mejnikov in ciljnih vrednosti povzročijo težave pri izvajanju programa in ne
bi smelo sprožiti takšnih ukrepov.
Za slednje Uredba (EU) 2021/1060 določa možnost prerazporeditve zneskov prožnosti (50 %
obveznosti za leti 2026 in 2027) v skladu s členom 18 (vmesni pregled).
Hkrati Komisija poudarja, da je glavni cilj pomagati državam članicam pri pravilnem izvajanju
skladov in s tem preprečiti prenizko smotrnost. Komisija si bo še naprej prizadevala za doseganje tega
cilja, tj. z zagotavljanjem smernic, tehničnega strokovnega znanja, možnosti za razpravo in izmenjavo
izkušenj itd.
Posebno poročilo št. 16/2017: Načrtovanje programov razvoja podeželja: manj zapletenosti in
več osredotočenosti na potrebne rezultate
Odgovor na priporočilo 1(a), odstavek 100: Komisija je delno sprejela priporočilo.
Posebno poročilo št. 19/2017: Uvozni postopki: pomanjkljivosti v zakonodajnem okviru in
neuspešno izvajanje negativno vplivajo na finančne interese EU.
Odgovor na priporočilo 1, odstavek 143: Komisija ni sprejela priporočila.
Kot je navedla v svojih prejšnjih pripombah, meni, da sta določitev in pobiranje dodatnih dajatev od
držav članic na podlagi inšpekcijskih dejavnosti Komisije na področju tradicionalnih lastnih sredstev
in preiskav urada OLAF najzanesljivejša metoda za količinsko opredelitev carinske vrzeli. Ta pristop
zajema specifične primere napačne razvrstitve in napačnega opisa v doslej ugotovljenem obsegu (npr.
količinsko opredelitev izgub, ugotovljenih za posredno pošiljko sončnih panelov leta 2020, vključno s
sprejetimi ukrepi za izterjavo).
Poleg tega je Komisija po ciljno usmerjenih inšpekcijskih pregledih in preiskavah ter podrobni analizi
tekstilnih izdelkov in obutve s potencialno prenizko navedeno vrednostjo s Kitajske razvila statistično
metodo za oceno izgub tradicionalnih lastnih sredstev, povezanih s tem posebnim pojavom navajanja
prenizke vrednosti, ki dopolnjuje oceno Komisije glede carinske vrzeli.
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Zato Komisija že količinsko opredeljuje morebitne izgube tradicionalnih lastnih sredstev in
zagotavlja, da so finančni interesi EU v teh primerih ustrezno zaščiteni.
Poleg teh prizadevanj za količinsko opredelitev in izterjavo morebitnih neporavnanih tradicionalnih
lastnih sredstev Komisija trenutno pripravlja podroben opis nalog, vloge, poslovnega modela in
določanja položaja skupnih analitičnih zmogljivosti EU, da bi dodatno okrepili učinkovitost in
ustvarili dodano vrednost strategije obvladovanja tveganj in carinske kontrole. Proaktivni ukrepi, kot
so spremljanje trgovinskih tokov in učinkovitosti carinskih organov ter ocena tveganj s poudarkom na
tradicionalnih lastnih sredstvih, podprti s ciljno usmerjenimi inšpekcijskimi pregledi zadevnih držav
članic, bodo prispevali k nadaljnji opredelitvi obsega carinske vrzeli in njenemu zmanjšanju.
Odgovor na priporočilo 6(a), odstavek 147: Komisija je v okviru inšpekcijskih pregledov
tradicionalnih lastnih sredstev preverila kontrolno strategijo za zavezujoče tarifne informacije (ZTI),
ki se uporablja v petih državah članicah. Komisija ni odkrila večjih pomanjkljivosti. Poleg tega je
morala zaradi pandemije COVID-19 preložiti obiske za podporo ZTI, načrtovane za leto 2020, vendar
je prerazporeditev teh obiskov v teku.
Odgovor na priporočilo 6(b), odstavek 147: Komisija priporočila ni sprejela in je v svojem odgovoru,
objavljenem skupaj s posebnim poročilom, poudarila, da izvaja študijo, v katero je vključila
strokovnjake in predstavnike podjetij iz držav članic, zlasti v okviru javnega posvetovanja, da bi
ocenila interes in izvedljivost sistema odločb v zvezi z zavezujočimi informacijami o vrednotenju
(BVI) v Uniji. Študija izvedljivosti ter odzivi javnih in zasebnih deležnikov so glede odločb v zvezi z
BVI pozitivni.
Komisija bo pred sprejetjem končne odločitve o sodelovanju v postopku priprave pravnih določb in
informacijskih sistemov v podporo uvedbi odločb v zvezi z BVI v carinsko zakonodajo Unije
preverila, ali in kako je ta uvedba skladna z njenimi političnimi prednostnimi nalogami in kakšni bi
bili s tem povezani stroški.
Odgovor na priporočilo 8(a), odstavek 149: Merila finančnega tveganja se uporabljajo za vse
standardne ali poenostavljene izjave. V okviru izvajanja sklepa o merilih finančnega tveganja so
države članice 19. maja 2021 potrdile novo poglavje smernic. Novo poglavje vsebuje smernice o tem,
kako uporabljati merila finančnega tveganja pri poenostavljenih postopkih in kako uporabljati novi
člen 234(3) izvedbenega akta carinskega zakonika Unije, ki carinskim uradnikom omogoča, da
zahtevajo predložitev blaga carini v posebnih okoliščinah, da se pokrije novo ugotovljeno resno
finančno tveganje.
Posebno poročilo št. 20/2017: Instrumenti za posojilna jamstva, ki jih financira EU: rezultati so
pozitivni, vendar sta potrebna boljša ciljna usmerjenost v upravičence in boljše usklajevanje z
nacionalnimi shemami
Odgovor na priporočilo 1(b), odstavek 109: Komisija si že v razumni meri prizadeva pridobiti
informacije o stroških upravljanja, ki temeljijo na pravno dosegljivih informacijah, in namerava
okrepiti svoja prizadevanja v zvezi s tem. Vendar je morda težko pridobiti take podatke iz nacionalnih
shem, poleg tega pa podatki morda niso neposredno primerljivi in relevantni. Poleg stroškovnega
elementa bo ustrezna višina pristojbin določena ob upoštevanju spodbujevalnega elementa plačila, ki
se zahteva v skladu s finančno uredbo.
Komisija si prizadeva zbrati razpoložljive podatke – ne glede na to, kako so nepopolni in težko
primerljivi – da bi dobila idejo o obsegu za ustrezno višino pristojbin. Komisija je zlasti uporabila
raziskavo o tržnih pristojbinah jamstvenih institucij in o pristojbinah, ki jih Evropski investicijski
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sklad zaračunava za produkte (posrednega osebnega) jamstva v okviru vseevropskega jamstvenega
sklada.
Pričakovani rok za ta ukrep je december 2021.
Odgovor na priporočilo 2(b), odstavek 112: Skupni odgovor Komisije na priporočila 2(b), 3(a) in
3(b).
Komisija je delno sprejela priporočili 2(b) in 3(b). Da bi jamstveni produkt dela za MSP v okviru
programa InvestEU izvajal Evropski investicijski sklad, ki se lahko šteje za naslednika finančnega
instrumenta SMEG programa InnovFin, se Komisija trenutno pogaja z Evropskim investicijskim
skladom o izvajanju dodatnih meril za upravičenost v zvezi z inovativnostjo, namenjenih končnim
upravičencem, ki vlagajo na področjih, na katerih obstaja tveganje tehnološkega ali industrijskega ali
poslovnega neuspeha, predvsem v neopredmetena sredstva (vključno z intelektualno lastnino), zlasti
kadar notranje politike finančnega posrednika takšnim sredstvom ne pripisujejo vrednosti zavarovanja
s premoženjem.
Posebno poročilo št. 21/2017: Ozelenitev: shema dohodkovne podpore je kompleksnejša, a še ni
okoljsko uspešna
Odgovor na priporočilo 1(a), odstavek 83: Skupni odgovor Komisije na priporočili 1(a) in 2(a), druga
alinea.
Komisija je priporočilo vsebinsko sprejela in meni, da je bilo v celoti izvedeno z njenimi
zakonodajnimi predlogi o skupni kmetijski politiki (SKP) za obdobje 2021–2027. V zakonodajnih
predlogih o SKP je poudarjeno dejavno sodelovanje Komisije pri ocenjevanju strateških načrtov držav
članic, katerega namen je zagotoviti njihovo učinkovitost. Zaradi potekajočih pogajanj med Evropskim
parlamentom in Svetom EU je bil začasni datum začetka predlagane reforme SKP prestavljen na 1.
januar 2023.
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