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POVZETEK 
 

Ob začetku programskega obdobja kohezijske politike 2014–2020 so bile države članice v 

končnih fazah priprave sporazumov o partnerstvu in operativnih programov. Med novostmi 

v obdobju 2014–2020 sta tesnejše sodelovanje med različnimi partnerji v državah članicah 

ter boljše upravljanje posegov na regionalni in nacionalni ravni ter na ravni EU. Zahteva po 

podrobnejših sporazumih o partnerstvu in operativnih programih pa istočasno pomeni 

precejšnje bremene za upravne zmogljivosti. Nizke stopnje črpanja sredstev in rezultati 

vmesnih vrednotenj programskega obdobja 2007–2013 so v preteklosti že pokazali, da je 

treba upravne zmogljivosti v državah članicah precej izboljšati. Upravne zmogljivosti so 

povezane z najrazličnejšimi ravnmi in značilnostmi upravljanja ter vključujejo upravljanje 

človeških virov ter nacionalne in regionalne pravne okvire in procese. 

 

Namen študije je pokazati, kako so se države članice učile iz preteklih izkušenj in kako 

izboljšanje upravnih zmogljivosti omogoča boljše priprave na programsko obdobje 2014–

2020. Štirinajst študij primerov opisuje trenutno stanje pri pripravi upravnih sistemov v 

Avstriji, Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, v Estoniji, na Finskem, v Nemčiji, Grčiji, na 

Madžarskem, v Italiji, Luksemburgu, na Poljskem, Švedskem in v Združenem kraljestvu. 

Nekatere študije primerov so osredotočene na specifične operativne programe, druge pa 

dajejo pregled nad celotno državo članico. Pripomniti je treba, da študije primerov temeljijo 

na informacijah in dokumentih, ki so bili na voljo v času pisanja, ter intervjujih s pristojnimi 

organi. V pripravljalni fazi programskega obdobja 2014–2020 je bilo v posameznih državah 

članicah mogoče opaziti različne ravni informacij. Kadar so izražena mnenja različnih 

deležnikov, tudi znotraj ene same države članice, so mogoča nesoglasja. Poleg tega lahko 

diskretnost organov med intervjuji privede do zadrževanja mnenj. Študije primerov 

analizirajo tri glavne vidike: trenutno stanje načrtovanja programa, trenutno stanje pri 

pripravi upravnih zmogljivosti in učinek različnih parametrov (npr. sprememb v številu 

operativnih programov in akterjev, ki sodelujejo pri upravljanju in izvajanju, sprememb pri 

tematskih poudarkih) na upravne zmogljivosti. 

 

Trenutno stanje načrtovanja programa 

Na splošno je bil partnerski proces dolgotrajen in kompleksen, z uravnoteženjem pristopov 

od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol. V nekaterih državah je partnerski proces privedel 

do institucionalnih reform in sprememb miselnosti glede strukture operativnih programov. 

Skupno število operativnih programov se je zmanjšalo kljub uvedbi novih operativnih 

programov, ki se financirajo iz več virov. Čeprav so države članice načeloma pozitivno 

ocenile krepitev partnerskega procesa, so se pojavile kritike glede različnih interesov 

deležnikov in kompleksnosti odločanja.  

 

Zaradi dolgotrajnih medinstitucionalnih pogajanj je ureditveni okvir stopil v veljavo šele 

decembra 2013, kar je povzročilo zamude pri dokončanju programskih dokumentov. 

Medtem ko so nekateri organi cenili vlogo Evropske komisije, ki je skozi celoten postopek 

priprav nudila konstruktivno podporo, so drugi kritizirali nedoslednost povratnih informacij, 

ki so jih prejeli z neformalnimi in formalnimi sestanki ter od različnih uradnikov in služb.  

 

Upravne zmogljivosti 

Na splošno bodo države članice gradile na izkušnji upravljanja programa, ki so jo pridobile 

v prejšnjem programskem obdobju oziroma obdobjih. Možnost zmanjšanja števila 

operativnih programov bo v mnogih državah privedla do bolj kompleksnih in ne 

enostavnejših struktur. Skozi intervjuje se je pokazalo, da so bila v obdobju 2007–2013 

upravna vprašanja povezana s človeškimi viri, in sicer s pretokom uslužbencev, 



Oddelek za politiko B: strukturna in kohezijska politika 

 

 

4 

 

pomanjkanjem znanja in izkušenj ali celo odsotnostjo ustreznega upravnega okvirja. Pretok 

uslužbencev bo še naprej ostal težava. V odziv na finančno in gospodarsko krizo so 

nekatere države članice izvedle spremembe v upravni strukturi, da bi tako povečale 

učinkovitost in privarčevale javna finančna sredstva. V drugih državah članicah je 

programsko obdobje 2014–2020 privedlo do povečane udeležbe osebja, saj so se s 

povečanjem proračuna za tehnično pomoč povečala tudi sredstva za financiranje človeških 

virov. 

 

Učinek različnih parametrov na upravne zmogljivosti 

Samoocene držav članic o učinkovitosti njihovih zmogljivosti so pozitivne, vendar pa 

nacionalne samoocene ne ustrezajo vedno ocenam, ki jih je pripravila Evropska komisija. 

Slednje so podane v dokumentih o stališčih, ki temeljijo na izkušnjah iz programskega 

obdobja 2007–2013 in v skladu s katerimi so se v programskem obdobju 2007–2013 

pojavljale tri najpogostejše omejitve upravnih zmogljivosti: institucionalna nestabilnost, ki 

je povezana z zakonodajnimi, organizacijskimi ali postopkovnimi spremembami, visok delež 

pretoka uslužbencev v organih upravljanja in posredniških telesih in pomanjkljivosti pri 

usposabljanju in poklicnem razvoju. Na ravni specifičnih nalog v ciklu upravljanja programa 

se upravne zmogljivosti za kohezijsko politiko med državami in programi zelo razlikujejo. 

 

Pričakuje se, da bo uspešno in učinkovito upravljanje evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov v obdobju 2014–2020 velik upravni izziv, s povečano obremenitvijo upravnih 

zmogljivosti v primerjavi z obdobjem 2007–2013. Slednje zajemajo povečane zahteve 

glede poročanja, nov okvir uspešnosti ter začetne težave, povezane z uvedbo novih 

sistemov za izmenjavo podatkov e-kohezija in učenjem o njih. Obenem poteka  vzporedno 

tudi reforma upravnih struktur, ki vpliva na institucije, postopke in človeške vire. Dodatni 

problem so poleg tega omejeni kadrovski viri in proračuni za tehnično pomoč, še posebno 

tam, kjer so v okviru gospodarske krize javna sredstva omejena. Države članice imajo za 

obdobje 2014–2020 možnost uvedbe ukrepov za poenostavitev, obenem pa raziskave med 

organi upravljanja nakazujejo njihovo težnjo po izboljšanju upravnih zmogljivosti. Med 

najpogostejšimi značilnostmi se pojavljajo: ukrepi za zmanjšanje upravnega bremena 

upravičencev z uskladitvijo pravil za prednostne naloge ali teme; poenostavljanje procesov 

in postopkov, zmanjšanje zahtev po poročanju in izboljšanje upravljanja podatkov (tudi z 

uporabo e-kohezije). 

 

Priporočila 

Študija nudi več priporočil za izboljšanje zmogljivosti za načrtovanje programov in izvajanje 

evropskih strukturnih in investicijskih skladov v prihodnosti, z razlikovanjem med različnimi 

ravnmi upravljanja. S stališča Evropskega parlamenta je ključno vprašanje potreba po 

večjem nadzoru parlamentarnih odborov nad Evropsko komisijo, komisarji in nacionalnimi 

ministri glede upravnih zmogljivosti. To bi lahko preraslo v redno poročanje Evropske 

komisije Evropskemu parlamentu o vlogi novih enot za upravne zmogljivosti v Evropski 

komisiji in o najbolj problematičnih področjih za (nekatere) države članice, predvsem v 

zvezi z izpolnjevanjem predhodnih pogojev, izvajanjem akcijskih načrtov zmogljivosti ter 

okvirjem uspešnosti in rezervo. Ne nazadnje sposobnost Evropskega parlamenta, da druge 

institucije pozove na odgovornost, zahteva boljši vpogled v dejavnike upravnih zmogljivosti 

v različnih državah članicah. Evropski parlament bi k tej bazi znanja lahko prispeval z 

razpravami, javnimi predstavitvami, poročili in študijami o vprašanjih zmogljivosti v času 

izvajanja programov za obdobje 2014–2020. 


