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Revizorji EU: financiranje na podlagi smotrnosti na
področju kohezijske politike še ni realnost
EU ima vzpostavljene politike za izboljšanje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije držav članic.
V obdobju 2014–2020 je za spodbujanje smotrnosti uvedla tri namenske instrumente. Po mnenju
Evropskega računskega sodišča (Sodišče), ki je danes objavilo posebno poročilo o financiranju
kohezijske politike EU na podlagi smotrnosti, je treba še veliko storiti, da se zagotovi usmerjanje
sredstev v ukrepe in projekte, ki prinašajo najboljše rezultate.

EU s sofinanciranjem naložb v državah članicah uresničuje svoje cilje kohezijske politike. Rezultati
teh naložb so ključni za doseganje ciljev EU. Na področju kohezijske politike bi bilo lahko
financiranje politike na podlagi smotrnosti EU v pomoč pri usmerjanju sredstev v najuspešnejše
programe in ukrepe ter doseganju najboljših rezultatov.
Z uredbo o skupnih določbah za obdobje 2014–2020 so bili uvedeni trije instrumenti, ki državam
članicam zagotavljajo finančne spodbude za doseganje rezultatov in optimizacijo uporabe
sredstev. V njej je bilo določeno, da je treba vzpostaviti pogoje za zagotovitev uspešne in
učinkovite uporabe (predhodne pogojenosti) evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Poleg
tega je bila vzpostavljena rezerva za smotrnost v višini 20 milijard EUR (6 % porabe za kohezijo),
dodeljena leta 2019 za uspešne prioritete programa, in sicer za zadnji dve leti obdobja. Uvedeni
so bili tudi modeli financiranja na podlagi smotrnosti, v okviru katerih je finančna podpora EU
nekoliko odvisna od tega, ali so doseženi vnaprej določenih izložki in rezultati oziroma ali so
izpolnjeni pogoji.
Sodišče je izvedlo revizijo, da bi ocenilo, kako so Komisija in države članice v obdobju 2014–2020
te nove instrumente uporabile za financiranje na podlagi smotrnosti.
„Ugotovili smo, da je uvedba okvira smotrnosti v obdobju 2014–2020 prispevala k spremembi
kulture finančnega poslovodenja na področju kohezijske politike,“ je povedal član Evropskega
računskega sodišča Ladislav Balko, ki je odgovoren za poročilo. „Vendar smo ugotovili tudi, da na
področju kohezije še vedno ni jasne povezave med financiranjem in smotrnostjo programov. Trije
novi instrumenti, uvedeni z uredbo o skupnih določbah za obdobje 2014–2020, so sicer privedli do
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novih pristopov k izvajanju, vendar niso bistveno vplivali na način dodeljevanja in izplačevanja
sredstev EU.“
Revizorji so dali Komisiji več priporočil za prihodnje izboljšave. Priporočajo, naj se omogočitveni pogoji
(ki so podobni predhodnim pogojenostim, ki so jih nadomestili) v programskem obdobju 2021–2027 v
celoti izkoristijo. Poleg tega Komisijo spodbujajo, naj v zgodnji fazi pripravi podlago za uspešen vmesni
pregled za obdobje 2021–2027. Priporočajo tudi, naj se dve stvari natančneje pojasnita, in sicer pravila,
ki urejajo model financiranja, ki ni povezano s stroški, in pristop, ki se uporablja pri dajanju zagotovil v
zvezi s financiranjem EU v okviru tega modela.
Splošne informacije
Skupen cilj Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije je, da bi kohezijska politika bolj temeljila na
smotrnosti. Finančna sredstva, dodeljena za izvajanje kohezijske politike, pomenijo približno tretjini
proračuna EU (357 milijard EUR za finančno obdobje 2014–2020 in 373 milijard EUR za obdobje 2021–
2027). Poraba temelji na sistemu deljene odgovornosti med Evropsko komisijo in nacionalnimi organi.
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 v angleščini je zdaj na
voljo na spletišču Sodišča, prevodi v ostale jezike pa bodo dodani kmalu.
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