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Izvleček 

To obvestilo obravnava predlog Komisije za uvedbo obširnih makroekonomskih 
pogojenosti v kohezijsko politiko.   S tem bi financiranje iz kohezijskih sredstev 
postalo odvisno od upoštevanja pravil evropskega gospodarskega upravljanja.  
Obvestilo izraža mnenje, da bi bila takšna pogojenost ugodna za gospodarsko 
upravljanje, vendar je verjetno, da bi negativno vplivala na kohezijsko politiko.  
Še pomembnejše pa je, da je malo verjetno, da bi predlog Komisije prispeval k 
doseganju skupnega cilja obeh politik: uravnoteženi gospodarski rasti v Evropi.  
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POVZETEK 
To obvestilo obravnava predlog Komisije za bistveno razširitev makroekonomskih 
pogojenosti v programskem obdobju 2014–2020.   Takšne makroekonomske pogojenosti bi 
povzročile, da bi bilo financiranje iz sredstev evropske kohezijske politike v državi članici 
odvisno od tega, ali država upošteva postopke gospodarskega upravljanja.  
 
Ekonomska unija Evropske unije je bila vzpostavljena za soočanje z vse tesnejšim 
evropskim povezovanjem, zlasti z monetarno unijo.  Opredeljen je sklop ciljev, ki naj bi jih 
dosegale države članice.  Ti cilji so preoblikovani v zavezujoča pravila ter nezavezujoče cilje 
politik in zajemajo fiskalne in gospodarske politike držav članic.  Za dosego teh ciljev je bil 
vzpostavljen sklop postopkov evropskega gospodarskega upravljanja.  
 
Preventivni postopek gospodarskega upravljanja se osredotoča na nadzor in usklajevanje 
fiskalnih in gospodarskih politik držav članic.  V okviru tega postopka lahko Evropska unija 
sprejme nezavezujoča opozorila in priporočila za države članice.  Če preventivni postopek 
ne zadošča za zagotovitev upoštevanja zavezujočih pravil, se lahko uporabita dva 
korektivna postopka. Ta dva postopka sta: a) postopek v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem, ki obravnava javnofinančna neravnovesja,  in b) postopek v zvezi s 
čezmernim neravnovesjem, ki obravnava makroekonomska neravnovesja.  Ta korektivna 
postopka sta strožja za članice evroobmočja, katerim se, če pravil ne upoštevajo, naložijo 
finančne sankcije.  V postopkih gospodarskega upravljanja predstavlja zagotavljanje 
pogojne finančne pomoči državi članici v hudih finančnih težavah rešitev v skrajni sili. V 
takšnih primerih EU ne le opredeli cilje, ki jih mora doseči država članica, temveč se tudi 
pogaja o nacionalnih politikah za doseganje teh ciljev. 
 
Makroekonomske pogojenosti 
 
Evropska ekonomska unija pri preprečevanju hujših kriz v javnih financah držav članic 
doslej ni bila uspešna.  Ključni element pri krepitvi ekonomske unije bi tako lahko bila 
uvedba obsežne makroekonomske pogojenosti.  Komisija predvideva razširitev obstoječe 
delne makroekonomske pogojenosti na vse sklade kohezijske politike ter sklade za 
kmetijstvo in ribištvo.  Makroekonomska pogojenost bi poleg tega zajemala vse postopke 
gospodarskega upravljanja in veljala tako za fiskalna kot tudi makroekonomska vprašanja. 
 
Če država članica ne upošteva priporočil evropskega gospodarskega upravljanja, lahko 
Komisija zahteva spremembo strateških dokumentov nacionalne kohezijske politike.  
Posledično bi Komisija lahko ustavila izplačila v okviru kohezijske politike, če država članica 
svojih strateških dokumentov nacionalne kohezijske politike ne bi spremenila v zadostni 
meri.  Takšna neobvezna ustavitev bi se izvedla ob zaključku postopka, ki bi lahko trajal do 
pet mesecev.  Dolgotrajnost te neobvezne ustavitve bi bilo težko združiti s postopki 
gospodarskega upravljanja in ustreznimi sankcijami.  
 
Predlog Komisije prav tako predvideva obvezno ustavitev financiranja iz sredstev 
kohezijske politike, v kolikor bi korektivni postopki evropskega gospodarskega upravljanja 
ali postopki finančne pomoči prešli v naslednje faze. Obvezna ustavitev bi lahko imela 
obliko odložitve obveznosti ali ustavitve izplačil v okviru kohezijske politike.   Slednje bi 
verjetno imelo večji vpliv na posamezne projekte, saj bi odložitev obveznosti še vedno 
dovoljevala izplačila na podlagi prejšnjih zavez.  
 
Poleg uporabe v smislu kazenskega ukrepa bi makroekonomska pogojenost lahko vodila k 
lažjemu dostopu posamezne države članice do sredstev v okviru kohezijske politike.  
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Vendar bi bilo to možno le v primeru, da je država članica predmet postopka o finančni 
pomoči. Z omejitvijo uporabe makroekonomske pogojenosti kot spodbude Komisija ni 
izkoristila priložnosti za bolj uravnotežen pristop nagrajevanja in kaznovanja. 
 
Posledice makroekonomske pogojenosti 
 
Kar zadeva gospodarsko upravljanje, bi imela makroekonomska pogojenost večinoma 
pozitivne učinke.  Razširila bi obstoječi nabor sankcij in povečala spodbude od spodaj 
navzgor za trdne fiskalne in gospodarske politike, saj bi lokalni organi na podlagi postopka 
gospodarskega upravljanja lahko izgubili veliko več kot sedaj. Makroekonomska pogojenost 
bi ponudila bolj samodejno in v določeni meri bolj inovativno obliko sankcij, ki bi veljale za 
celoten niz postopkov gospodarskega upravljanja.  To bi spremenilo nezavezujočo naravo 
preventivnih postopkov upravljanja.  Makroekonomska pogojenost bi poleg tega veljala za 
vse države članice in posledično uvedla možnost sankcij za države, ki niso članice 
evroobmočja.  
 
Kar zadeva kohezijsko politiko, bi makroekonomska pogojenost lahko imela nekatere 
koristne posledice. Zlasti bi lahko zmanjšala neučinkovito porabo sredstev v okviru 
kohezijske politike. Kljub temu pozitivnemu učinku bi imela predlagana makroekonomska 
pogojenost precej negativen vpliv na kohezijsko politiko.  Negativne posledice za kohezijsko 
politiko bi vključevale naslednje:  

 kohezijska politika bi postala manj pravična. Regije bi prizadele sankcije v okviru 
makroekonomske pogojenosti, čeprav povečini niso odgovorne za upoštevanje pravil 
gospodarskega upravljanja. Ustavitev izplačil v okviru kohezijske politike bi prav tako 
lahko imela nesorazmerno negativen vpliv na revnejše regije in države članice, saj so 
le-te v večji meri odvisne od tovrstnega financiranja;  

 financiranje iz sredstev kohezijske politike bi postalo manj zanesljivo. Četudi sankcije 
nikoli ne bi bile uporabljene, bi makroekonomska pogojenost povzročila negotovost 
glede sredstev, ki so na voljo za prihodnje projekte.  Uporaba sankcij v okviru 
makroekonomske pogojenosti bi prav tako lahko povzročila neizvajanje tekočih 
projektov.  

 
Treba je preučiti splošne posledice makroekonomske pogojenosti, kar presega ločeno 
obravnavo učinkov gospodarskega upravljanja in kohezijske politike.  Izrekanje 
makroekonomskih sankcij bi lahko imelo nasproten učinek, kar zadeva doseganje 
trajnostne in uravnotežene rasti, kar je cilj, ki ga zasledujeta tako gospodarsko upravljanje 
kot kohezijska politika.  Vendar bi brez možnosti sankcij makroekonomska pogojenost 
ostala brez moči in posledično neučinkovita. 
 
Na voljo je nekaj možnosti, ki bi zmanjšale negativne učinke makroekonomske pogojenosti, 
obenem pa ohranile njen pozitivni potencial.  Ena izmed možnosti pomeni, da bi se 
uporabljala kot instrument nagrajevanja in kaznovanja.  Drugič, sankcije v okviru 
makroekonomskega pogojevanja bi lahko bile bolje usklajene s postopkom gospodarskega 
upravljanja.  Nalaganje sankcij bi prav tako lahko prvenstveno zajemalo odložitev 
obveznosti, ustavitev izplačil pa bi predstavljala skrajno možnost.  Tudi ob upoštevanju teh 
možnih izboljšav bi se udejanjanje makroekonomske pogojenosti, prek katerega bi le-ta iz 
privlačne ideje postala koristna praksa, lahko izkazalo za problematično.  


