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Revizorji EU primerjajo financiranje okrevanja po pandemiji 
COVID-19 in financiranje v okviru kohezijske politike 
 
Prihodnja leta bodo ključna za izvajanje mehanizma za okrevanje in odpornost, vodilnega instrumenta EU za 
financiranje odzivanja na pandemijo, njegov inovativni model financiranja pa je že pritegnil veliko pozornost 
deležnikov. Evropsko računsko sodišče (Sodišče) pripravlja več poročil o tej temi. Revizorji so danes objavili 
primerjalno analizo financiranja v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost ter kohezijske politike EU, da bi 
s svojimi predhodnimi ugotovitvami pripomogli k pripravi dolgoročnega proračuna EU po letu 2027. Pregled 
obravnava podobnosti in razlike med obema instrumentoma z vidika vodenja in upravljanja, načrtovanja 
porabe, pogojev za izvršitev plačil, spremljanja ter stroškov izvajanja, kontrole in revizije. 
 
S sredstvi EU v višini 724 milijard EUR, ki so dana na voljo v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, lahko 
države članice EU med letoma 2021 in 2027 za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo porabijo znatno več 
sredstev kot prej. S tem se bo povečal tudi delež javnih naložb, ki jih financira EU, v celotni EU. Ker se mehanizem 
za okrevanje in odpornost izvaja vzporedno s skladi kohezijske politike, se lahko države EU same odločijo, s 
katerim od obeh instrumentov bodo financirale svoje naložbe. Usklajevanje njunega izvajanja je zato ključnega 
pomena, saj morajo države zagotoviti, da se instrumenta dopolnjujeta in ne podvajata. Instrumenta se izvajata 
na podlagi različnih splošnih okvirov ter ureditev vodenja in upravljanja, saj so različni tudi njuni nameni, to pa 
pomeni, da imajo organi EU in nacionalni organi za vsak instrument različne odgovornosti. Financiranje se v 
okviru obeh instrumentov zagotavlja z nepovratnimi sredstvi, pri mehanizmu za okrevanje in odpornost pa tudi 
v obliki vračljivih posojil. Pri podpori iz kohezijske politike, dodeljeni posameznim državam, se upoštevajo 
regionalne razlike, pri mehanizmu za okrevanje in odpornost pa ne. Instrumenta se precej razlikujeta tudi v 
postopkih odobritve in ocenjevanja: kohezijska plačila temeljijo na dejanskih stroških, za izvršitev plačil v okviru 
mehanizma za okrevanje in odpornost pa morajo biti zadovoljivo izpolnjeni mejniki in cilji, ki so tudi podlaga za 
kontrolo in revizijo. Komisija se zato pri mehanizmu za okrevanje in odpornost bolj opira na nacionalne sisteme, 
da bi zagotovila uspešno zaščito finančnih interesov EU. 
 
Splošne informacije 
 
Pregled Sodišča z naslovom „Financiranje EU v okviru kohezijske politike ter mehanizma za okrevanje in 
odpornost: primerjalna analiza” in delovni program Sodišča za obdobje po letu 2023 sta na voljo na spletišču 
Sodišča.  
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