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POVZETEK  
 
Evropska komisija je novembra 2005 sprožila evropsko pobudo za preglednost, ki naj bi 
bila eden od temeljnih kamnov njene reforme upravljanja. Pobudo sestavljajo štirje ključni 
elementi: (i) dostop javnosti do dokumentov; (ii) etična pravila in standardi za javne 
uslužbence; (iii) preglednost interesov predstavnikov, ki poskušajo vplivati na odločanje v 
EU, in spoštovanje minimalnih standardov posvetovanja ter (iv) večja preglednost pri rabi 
sredstev EU.   
 
Namen evropske pobude za preglednost je povečanje kakovosti posvetovanja in 
sodelovanja v institucijah EU. Visoka raven preglednosti naj bi bila potrebna, ker  „imajo 
državljani pravico vedeti, kako se porabijo njihovi davki in kako se uporabljajo pristojnosti, 
ki so zaupane političnim organom.“ Pobuda je eden od načinov, na katere poskuša Komisija 
okrepiti zaupanje javnosti v institucije EU. Preglednost je skupaj z večjo odprtostjo in 
dostopnostjo korak v smeri krepitve evropske legitimnosti in demokracije. Uredba Sveta št. 
1995/2006 navaja, da bo Komisija zagotovila podatke o upravičencih do sredstev iz 
proračuna in da bo zagotovila dostop javnosti do podatkov o upravičencih v okviru drugih 
vrst upravljanja.  
 
Evropska pobuda za preglednost je pomemben del širše splošne reforme upravljanja EU. 
Bela knjiga o evropski upravi iz leta 2001 je opredelila evropski koncept upravljanja prek 
petih načel: odprtosti, sodelovanja, odgovornosti, učinkovitosti in usklajenosti. Ta načela se 
štejejo za pomembna, da se okrepita načeli subsidiarnosti in sorazmernosti. Komisija je – 
ravno tako z namenom krepitve upravljanja po Evropi – objavila sporočilo o posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi za razvoj politike. Del sporočila je posvečen minimalnim 
standardom posvetovanja.  
 
Zelena knjiga o evropski pobudi za preglednost, ki jo je Komisija predstavila 3. maja 2006, 
predstavlja okvir za to pobudo. Po zeleni knjigi je Komisija predlagala oblikovanje 
prostovoljnega registra lobistov, ki bi bil dosegljiv na spletni strani Evropske komisije. Kar 
zadeva posvetovanje je Komisija spodbujala minimalne standarde v petih kategorijah: 
jasna vsebina postopka posvetovanja; posvetovanje s ciljnimi skupinami; objava; roki za 
udeležbo; ter potrditev in povratne informacije.  
 
Kar zadeva preglednost upravičencev sta pri strukturnih in kohezijskih skladih 
najpomembnejša predpisa Uredba Sveta št. 1083/2006 in izvedbena uredba št. 1828/2006. 
V členu 69 Uredbe Sveta št. 1083/2006 je navedeno, da „[D]ržava članica in organ 
upravljanja za operativni program zagotovita in objavita podatke o aktivnostih in 
sofinanciranih programih. Informacije so naslovljene na državljane Evropske unije in 
upravičence, z namenom poudariti vlogo Skupnosti in poskrbeti za preglednost pomoči iz 
skladov.“  
 
Zagotavljanje javne dostopnosti podatkov o prejemnikih sredstev EU je temeljni kamen 
pobude za preglednost. Strukturni in kohezijski skladi se izvajajo v okviru „deljenega 
upravljanja“, kar pomeni, da se izvajajo v sodelovanju z državami članicami. V skladu s 
tovrstnim pristopom deljenega upravljanja Komisija zaupa državam članicam izvajanje 
specifičnih programov na nacionalni ravni. Upravljanje s podatki o upravičencih do sredstev 
EU, ki se dodelijo v sodelovanju z državami članicami, poteka na ravni držav članic; te se 
same odločijo o načinih razkritja teh podatkov. Raven javne dostopnosti podatkov se torej 
znatno razlikuje med državami, zaradi odsotnosti natančnih obveznosti na ravni Skupnosti 
pa je težko doseči popoln in primerljiv pregled sedanjih razmer za vsak program ali projekt 
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v vsaki državi članici. Nekatere države članice uporabljajo omejevalni pristop pri dostopanju 
javnosti do podatkov, pogosto zaradi zahtev nacionalnih zakonodaj ali praks na področju 
varovanja podatkov, tradicije in kulturnih dojemanj in občutljivosti. Skupni element pa je 
minimalna zahteva po letni objavi seznama upravičencev, ki vključuje ime upravičenca, ime 
dejavnosti in znesek javnih sredstev, ki jih je prejel upravičenec. To je obvezujoč predpis, 
ki ga je opredelila Komisija v dogovoru z vsemi državami članicami.  
 
Oddelek „Informacije in javnost“ v Uredbi Komisije št. 1828/2006 opredeljuje podrobne 
vidike zahtev javnosti. Organ za upravljanje (operativnega programa) oziroma država 
članica mora pripraviti komunikacijski načrt, v katerem so zajeti vsi operativni programi, ki 
se sofinancirajo iz strukturnih skladov. Načrt bi moral vključevati tudi seznam vseh 
neposrednih upravičencev evropske kohezijske politike.  
 
Izvedbena uredba št. 1828/2006 zahteva oblikovanje omrežja Skupnosti, ki ga sestavljajo 
kontaktne osebe. Na podlagi tega je bilo oblikovano omrežje INFORM – informacijska in 
komunikacijska platforma (dostopna na spletni strani za regionalne politike – INFOREGIO) 
za ESRR in omrežje INIO z GD za zaposlovanje za ESS.  
 
V okviru študije je bila opravljena tudi analiza delovanja teh dveh spletnih strani. 
Poglavitne ugotovitve so bile, da: 
 
• države članice zagotavljajo podatke ločeno za ESS in ESRR/KS, ta dva niza podatkov pa 

je mogoče pridobiti z dostopanjem do spletnih strani GD za zaposlovanje in GD za 
regionalno politiko, kjer interaktivni načrti strani ponujajo neposredno povezavo do 
seznamov upravičencev do sredstev, ki so na voljo na ustreznih nacionalnih ali 
regionalnih spletnih straneh držav članic. Te povezave in njihova vsebina so edina 
odgovornost držav članic, temeljijo pa na podatkih, ki jih zagotavljajo ustrezni organi za 
upravljanje. Službe Komisije torej niso odgovorne za točnost ali popolnost navedenih 
podatkov; 

 
• je bila raven izpolnjevanja obveznosti iz evropske pobude za preglednost – če se 

osredotočimo na regionalno raven – zadovoljiva. Od 253 evropskih regij na ravni NUTS 
2 jih je 72 % oziroma 78 % zagotovilo vsaj minimalne zahtevane podatke za ESS 
oziroma ESRR/KS. Stopnja podrobnosti podatkov in načini, na katere so ti predstavljeni 
na spletnih straneh, pa se zelo razlikujejo glede na zadevne regije. Do razlik prihaja pri 
zagotavljanju dodatnih podatkov, poleg tistih iz zahtevanega minimuma, ter pri tem, 
kakšne vrste podatkov se objavlja; 

 
• Glede na dostopnost podatkov in načine, na katere so ti predstavljeni na spletnih 

straneh, je mogoče skleniti, da so podatki lahko dostopni in da je treba na spletnem 
mestu klikniti le na dve povezavi, da dosežemo seznam upravičencev. Po drugi strani so 
podatki – z redkimi izjemami – objavljeni zgolj v nacionalnih jezikih in valutah, tako da 
primerjava podatkov ni mogoča in ni celovite vseobsegajoče slike.  

 
Skleniti je mogoče, da na ravni Evropske skupnosti generalna direktorata, ki sodelujeta pri 
pobudi za preglednost, GD za zaposlovanje in GD za regionalno politiko, igrata dejavno 
vlogo pri zagotavljanju preglednosti. Zaradi odvisnosti od držav članic pa so rezultati 
različni in odvisni od upravnih tradicij, ne le v državah, ampak tudi v regijah. Zadržki, ki jih 
je mogoče glede tega izraziti, so: v zvezi s časom programiranja smo šele na začetku in 
doslej je bilo temu namenjenih malo izdatkov in le nekaj zavez, še vedno pa so možne 
izboljšave preden bo junija to preverjala Komisija. Kar zadeva spodbujanje evropske 
pobude za preglednost, ta uporablja informacijski omrežji INIO in INFORM, omejuje pa jo 
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dejstvo, da se pojavlja zgolj kot priporočilo pri objavi podatkov. Rešitev bi lahko bila širše 
posvetovanje z uporabo že uveljavljenih poti (zlasti nadzornega odbora), da bi se dosegla 
višja raven preglednosti pri posvetovanju.  
 
Kar zadeva „deljeno upravljanje“ je bilo posebej zanimivo izvedeti, v kakšni meri so se 
uporabljala načela evropske pobude za preglednost pri oblikovanju in izvajanju strukturnih 
in kohezijskih skladov na ravni držav članic, kaj je bilo doseženo, kje so se pojavljali zastoji 
in omejitve in kakšne nauke je mogoče iz tega povleči, da se pobuda dodatno okrepi.  
 
Za namene študije je bilo opravljenih več študij primerov v različnih regijah Evropske unije. 
Vključevale so Finsko (sever), Italijo (jug), Nizozemsko (zahod) in Poljsko (vzhod). Načela 
pobude za preglednost, kot se uporabljajo pri izvajanju strukturnih skladov za te države, se 
obravnavajo v njihovih različnih razsežnostih, umeščene pa so tudi v širši kontekst dobrega 
upravljanja in uporabe procesov posvetovanja pri razvoju programov. Pri interpretaciji 
ugotovitev ne trdimo, da so te študije primerov držav popolnoma reprezentativne za 
celotno EU, ponujajo pa dragocen vpogled v delovanje pobude za preglednost na izvedbeni 
ravni.  
 
Poglavitne ugotovitve so naslednje: 
 
• pristojnosti Komisije se končajo, kjer se začnejo pristojnosti držav članic: z ureditvijo 

omrežij INFORM/INIO Komisija – kar zadeva pobudo za preglednost – uporablja pristop 
spodbujanja in ne nalaga organom za upravljanje uporabe te ureditve, odgovornost 
držav članic pa je, da zagotavljajo natančnost podatkov;  

 
• evropska pobuda za preglednost je neodvisna od „pogodba o zaupanju“ ali drugih oblik 

finančnega nadzora in revizij;   
 
• ni pravnih preprek za izpolnjevanje (minimalnih) zahtev evropske pobude za 

preglednost.   Neizpolnjevanje minimalnih zahtev pobude za preglednost je omejeno na 
majhen odstotek organov za upravljanje in je bolj povezano s pomanjkanjem upravnih 
zmogljivosti kot pa z odporom do zagotavljanja tovrstnih podatkov. Do razlik med 
predstavljenimi podatki prihaja zaradi odsotnosti predpisane oblike; 

 
• posamezne države članice so razvile svoje pobude, da bi izrazile načela evropske 

pobude za preglednost, in začele s predstavitvami na spletu ter digitalnimi zbirkami 
podatkov, ki vključujejo digitalne načrte in predstavitve najboljše prakse; 

• raznolikost predstavljanja podatkov in pogojev za dostopanje do njih ne omogoča 
primerjav na ravni EU;  

 
• udeležba zainteresiranih strani pri razvijanju programov, četudi je splošno dobrodošla, 

ne pomeni samodejno, da se upoštevajo interesi morebitnih upravičencev. Za nekatere 
dele programov je manj zanimanja, kot bi bilo mogoče pričakovati; 

 
• pričakuje se, da bodo poenostavitev pravil, pospešitev postopkov in zmanjšanje tveganj 

povečali zanimanje in udeležbo v programih strukturnih skladov pri tistih, ki imajo sedaj 
težave z izpolnjevanjem upravnih in finančnih zahtev ter nimajo posebnega strokovnega 
znanja o pravilih subvencioniranja v EU. 

V operativnem smislu je pobuda za preglednost povezana z objavo seznamov upravičencev. 
Za popolnejše izpolnjevanje minimalnih zahtev pobude za preglednost bi bili koristni 
odločnejši predpisi in/ali sankcije za neizpolnjevanje obveznosti ter boljše usklajevanje in 
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podpora za tiste organe upravljanja, ki se pri izpolnjevanju zahtev soočajo z upravnimi 
težavami.  
 
Organi za upravljanje so nagnjeni k povezovanju pobude za preglednost s komunikacijskim 
načrtom, ki je sestavni del operativnega načrta in se predloži Evropski komisiji, da poda 
svoje pripombe in ga potrdi. V evropskih predpisih pa takšna povezava ni formalno 
izražena, zaradi česar v operativnem smislu ostaja odprto vprašanje področja uporabe in 
dosega evropske pobude za preglednost. 
 
Namen, za katerega si – z določanjem minimalnih zahtev – prizadeva pobuda za 
preglednost, bo izpolnjen, če bodo državljani EU dejansko uporabljali zagotovljene podatke. 
Da bi prišli do tega, pa bi bilo treba dramatično izboljšati uporabnost zagotovljenih 
podatkov. To vključuje tako izboljšave vsebine kot predstavljanja podatkov in za to je 
potrebno:  
 
• zagotoviti dodatne bistvene podatke, poleg zahtevanega minimuma. V nekaterih 

državah članicah se že preizkušajo primeri dodatnih podatkovnih polj in vključujejo na 
primer: 
− celovite kontaktne podatke, zlasti lokacijo (na primer z uporabo poštnih številk); 
− povzetke projektov za odobrene projekte, področje dejavnosti, ki se po možnosti 

razvršča v skladu s skupno nomenklaturo, vrste podpore (posojila, dotacije, tvegani 
kapital...); 

− opis partnerjev pri projektu (pravni status, velikost...); 
− uvrstitev pri predložitvi in oceni prijave itd.; 

 
• poskrbeti, da bo mogoče po različnih zbirkah podatkov držav članic v celoti iskati 

podatke in da bodo te zbirke medsebojno skladne, s čimer se omogoči pregledovanje 
predstavljenih podatkov na ravni celotne EU in obenem ohrani njihov lokalni pomen. V 
zvezi s tem imajo poseben pomen:  
− vprašanje jezikov – dvojne različice, lokalni jezik in angleščina bi morala biti 

uporabljena v vseh primerih; 
− tehnična ureditev, potrebna za zagotavljanje skladnosti programske opreme, 

sistematično digitaliziranje zbirk podatkov, računalniški načrti, na katerih so 
predstavljene lokacije projektov in njihova vsebina. 

 
Poleg tega bi evropska pobuda za preglednost lahko nakazovala tudi optimalne pogoje za 
zagotavljanje popolne preglednosti pri predstavljanju podatkov. Ena od možnosti bi bila 
razvoj smernic za oblikovanje spletnih strani in vsebin, predstavljanje najboljših praks, 
pripravo povzetkov projektov, digitalnih načrtov in drugih oblik predstavitev, ki izboljšujejo 
preglednost strukturnih skladov in predstavljajo dosežene rezultate. Za zagotavljanje 
pregleda predstavljenih podatkov za celotno EU bi bila priporočljiva priprava dveh 
jezikovnih različic (ena v lokalnem jeziku in druga v angleščini) in tehnična ureditev, ki bi 
zagotavljala skladnost različnih podatkovnih baz držav članic.  
 
V operativnem smislu na ravni upravljanja programov pobuda za preglednost ne sega 
onkraj objavljanja seznamov upravičencev. Zato se šteje kot upravna zahteva pri 
izpolnjevanju predpisov, ki določajo upravičenost do sredstev EU, ne pa kot vodilno načelo. 
Preglednost in dobro upravljanje bi bilo mogoče v zasnovi tesneje povezati in bi lahko 
služila kot splošna in usmerjevalna načela pri oblikovanju programov.  
 
Za spodbujanje načel dobrega upravljanja pri izvajanju kohezijske politike bi lahko bila ena 
od možnosti „hiter pregled dobrega upravljanja“, ki se uporablja pri oblikovanju programov. 
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Namen tega bi bil, da bi se izvedbena pravila in predpisi za vsak program oblikovali tako, 
da bi bili postopki pregledni, da bi bil zagotovljen boljši dostop morebitnim upravičencem 
do strukturnih skladov EU, da bi se zmanjšalo finančno tveganje udeležbe in da bi se 
zmanjšalo upravno breme za udeležence. Komunikacijski načrt kot izraz načel pobude za 
preglednost bi lahko zagotavljal tudi operativno umestitev. 
 
Odzivi več vprašanih kažejo, da je treba poenostaviti pravila in predpise ter zmanjšati 
finančna tveganja za udeležene upravičence, obenem pa ohraniti nadzor in preverjanje 
porabe sredstev iz skladov.  Posvetovanje z zainteresiranimi stranmi, ki že prispevajo k 
programom iz strukturnih skladov in anketiranje uporabnikov v organih, ki posredujejo in 
spodbujajo, ter pri (morebitnih) upravičencih v procesu „od spodaj navzgor“ bo zagotovilo 
boljši vpogled v to, kaj predstavlja zastoje in omejitve za sodelovanje pri programih. 
Takšnemu postopku posvetovanja se lahko nameni velika pozornost, ponudi pa lahko 
ustrezne povratne informacije o tem, kako se upoštevajo priporočila.  
 
Obenem lahko bolj prodorna dejavnost posvetovanja, pri kateri se uporabi že tradicionalne 
kanale (zlasti nadzorni odbor), prispeva k doseganju višje ravni preglednosti posvetovanja. 
 
Nekateri od glavnih predlogov za izboljšanje preglednosti v kohezijski politiki vključujejo: 
• več odprtosti in povratnih informacij o rezultatih ocenjevanja prijav projektov in 

pogajanj o pogodbah, razlogih za zavrnitev in ponujenih možnostih za pritožbe; 
• poenostavitev upravnih in finančnih postopkov; 
• zmanjšanje finančnega tveganja za upravičence.  
 
Povečanje preglednosti bi torej lahko postal cilj dobrega upravljanja pri vodenju projektov. 
Pričakuje se, da bodo poenostavitev pravil, pospešitev postopkov in zmanjšanje tveganj 
povečali udeležbo v programih strukturnih skladov, in sicer za tiste, ki imajo trenutno 
težave z izpolnjevanjem upravnih in finančnih zahtev ter nimajo posebnega strokovnega 
znanja o postopkih javnega naročanja v EU. 
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