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Delovni dokument na kratko opisuje namen in obseg poročila. Poročevalec predstavlja splošni 
pregled stanja in razloge za težave pri črpanju sredstev ter navede številne možne rešitve, ki bi 
jih bilo treba analizirati v poročilu.  

1. Ozadje

Črpanje strukturnih in kohezijskih skladov od poznih devetdesetih let dalje velja za glavno 
skrb na področju izvajanja kohezijske politike EU. Številne države članice so se soočale s 
težavami pri črpanju strukturnih in kohezijskih skladov iz proračuna EU, predvsem v prvih 
letih po pristopu k EU. V tem samoiniciativnem poročilu je treba preučiti težave in razloge 
zanje, pregledati dobre prakse v sedanjem programskem obdobju (2007–2013) in potegniti 
zaključke za bodočo kohezijsko politiko EU.

2. Opredelitev in kontekst črpanja

Poročevalec absorpcijsko sposobnost razume kot stopnjo, do katere je posamezna država 
članica sposobna uspešno in učinkovito porabiti finančna sredstva, dodeljena iz strukturnih in 
kohezijskih skladov. Ta sposobnost je potrebna, da bi z viri, ki so na razpolago v skladih EU, 
v čim večji meri prispevali k ekonomski in socialni koheziji. Absorpcijska sposobnost na 
strani povpraševanja predstavlja dejansko sposobnost predlagateljev projekta za oblikovanje 
sprejemljivih projektov. Na strani ponudbe pa absorpcijsko sposobnost določajo trije glavni 
dejavniki:

 makroekonomska absorpcijska sposobnost, ki se določa in meri glede na BDP;
 finančna absorpcijska sposobnost, ki je opredeljena kot sposobnost sofinanciranja 

programov in projektov, ki jih podpira EU, sposobnost načrtovanja in zagotavljanja 
nacionalnih prispevkov v večletnih proračunih ter zbiranja prispevkov od partnerjev, 
vključenih v različne programe in projekte;

 upravna zmogljivost, ki je opredeljena kot sposobnost in usposobljenost centralnih in 
lokalnih organov za pripravo programov ter ustreznih in pravočasnih projektov, za 
odločanje o teh projektih, zagotavljanje usklajevanja med udeleženimi partnerji, 
spoštovanje zahtev glede upravnih postopkov in poročanja, financiranje in spremljanje 
izvajanja programov in projektov ter izogibanje nepravilnostim.

Absorpcijska sposobnost ne predstavlja stalnega parametra, ampak spremenljivko. V državah 
članicah se ta sposobnost precej razlikuje, zato so potrebne individualne rešitve.

Želja po doseganju čim višjega črpanja finančne podpore zato od držav članic zahteva stalna 
prizadevanja ter vključevanje lokalne in regionalne ravni javne uprave v vse faze tega 
procesa.

3. Raven črpanja sredstev v sedanjem programskem obdobju

Grafični prikazi v nadaljevanju prikazujejo raven črpanja strukturnih in kohezijskih skladov v 
posamezni državi v tekočem obdobju in skupne zneske v primerjavi s preteklim obdobjem. 
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Izplačila v obdobju 2007–2013 do dne 25. 1. 2011
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Vmesna plačila, izplačana v posameznem mesecu od 2009

Vsa skupna izplačila po posameznih letih
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4. Razlogi za težave pri črpanje sredstev

4.1. Začetne težave ob pričetku programskega obdobja

Države članice so se spopadale s težavami glede dokončanja postopka za oceno skladnosti, 
povezanega z novim sistemom upravljanja in nadzora, ki izhaja iz Uredbe Sveta (ES) št. 
1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu. To je privedlo do zamud pri 
izplačilih, saj je odobritev tega sistema s strani Komisije predstavljala predpogoj za prva 
vmesna izplačila. Poleg tega je vzporedno izvajanje dveh programskih obdobij (2000–2006 in 
2007–2013) pomenilo znatno breme, zaradi katerega je prišlo do zamud na začetku sedanjega 
programskega obdobja. 

4.2. Finančne težave

Svetovna gospodarska recesija je v številnih državah članicah povzročila težave pri 
izkoriščanju sredstev. Posledice teh težav so se odražale pri doseganju rezultatov, 
spremembah pričakovanega povpraševanja in vedno večjih omejitvah pri nacionalnem ali 
lokalnem javnem financiranju. Zagotavljanje zadostnih virov za sofinanciranje projektov je 
postalo še težje.
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4.3. Regulativne zahteve

Zakonodajni okvir za obdobje 2007–2013 je na splošno veliko bolj jasen v primerjavi s 
prejšnjimi različicami, vendar so na tem področju potrebna dodatna prizadevanja. Težave 
držav članic z regulativnimi zahtevami so med drugim nastale zaradi vprašanj neskladnosti, 
saj zahteve Evropske komisije v nekaterih primerih niso bile skladne z obstoječimi 
nacionalnimi ureditvami, ki jih je bilo treba revidirati. 

Dodatne težave so nastale zaradi zamud pri vzpostavljanju in uvajanju evropskih in 
nacionalnih pravil ali zaradi zadevnih smernic in vrzeli v pravilih oziroma zaradi nejasnih 
pravil. Nekatere regulativne zahteve bi bilo treba nadalje prilagoditi, da bi upoštevali izkušnje 
na področju izvajanja. Poleg tega je težave povzročala tudi opredelitev pravil o upravičenosti. 
Nekateri operativni programi za ozemeljsko sodelovanje so se spopadali s težavami zaradi 
nacionalnih pravil o upravičenosti, saj je število naborov nacionalnih pravil odvisno od števila 
sodelujočih držav članic. 

Znatne zamude so nastale pri prevajanju smernic in pri pridobivanju pojasnil Komisije, 
povezanih z npr. presojo vplivov na okolje in upravičenostjo stroškov. Dodatne težave so se 
pojavile tudi zaradi pogostih sprememb nacionalnih zahtev in neskladnosti s smernicami 
Evropske komisije, saj so institucije EU med finančno perspektivo spremenile svoje razlage 
predpisov.

4.4. Organizacijske zahteve

Težave držav članic z organizacijskimi zahtevami so nastale zaradi potrebe po vzpostavitvi 
novih institucij, nezadostnega ločevanja med organi, problematike hierarhije med 
institucijami in težav pri razporeditvi nalog in odgovornosti. V nekaterih primerih je prišlo do 
vzpostavitve prevelikega števila institucij in do podvajanja nalog.

4.5. Človeški viri

Splošna uredba ne predvideva kakršnih koli posebnih zahtev glede kakovosti in števila osebja, 
potrebnega za spoštovanje zahtev glede upravljanja in nadzora. Omejeno število zaposlenih in 
njihova nezadostna usposobljenost na nacionalni in regionalni ravni zaradi vedno bolj 
zapletenih zahtev glede nadzora predstavlja pomemben razlog za zaskrbljenost. Težave so se 
pojavljale tudi glede zadržanja zaposlenih. Omejitve pri zaposlovanju v javnem sektorju, ki so 
posledica krize, kažejo na povečano najemanje zunanjih izvajalcev za izvajanje nadzora. 
Kroženje osebja znotraj Komisije pa bi lahko privedlo do sprememb pri razlaganju nekaterih 
pravil med izvajanjem operativnih programov. 

4.6. Sistemi informacijske tehnologije

Pomembne zamude so nastale zaradi težav pri vzpostavitvi sistemov informacijske 
tehnologije, ne dovolj jasnih ali prepoznih smernic Komisije glede komunikacijskih in 
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informacijskih sistemov ter kakovosti in pravočasnosti nacionalnih smernic glede 
komunikacijskih in informacijskih sistemov.

4.7. Zahteve glede nadzora

Okrepljene zahteve glede nadzora so privedle do večje jasnosti, vendar pa še vedno obstaja 
pomanjkanje ravnovesja med nadzorom in vsebino. Zakonske zahteve za obdobje 2007–2013 
se nagibajo k vprašanjem nadzora in tako ne posvečajo dovolj pozornosti sami vsebini. 
Zahteve glede nadzora odvračajo upravičence, upravljavci strukturnih skladov pa več časa 
namenjajo ocenjevanju skladnosti z zahtevami glede nadzora kot doseganju ciljev operativnih 
programov. Poleg tega nacionalne zahteve glede nadzora pogosto presegajo predpise EU.

5. Najboljše prakse, predlogi za izboljšanje absorpcijske sposobnosti

Pravila glede strukturnih in kohezijskih skladov so zapletena in jih je zato težko spoštovati, 
zaradi česar prihaja do napak. Države članice zato namenjajo nesorazmerno veliko časa 
upravljanju in nadzoru tovrstnih napak. Če želimo zmanjšati število napak in povečati 
učinkovitost, se je treba osredotočiti na poenostavitev postopka. Zato je treba poudarek 
nameniti izplačilom za doseganje rezultatov, ne pa preverjanju vložkov. Lahko bi tudi 
preučili, ali bi se bilo mogoče v večji meri osredotočiti na goljufije ne pa na formalne 
nepravilnosti, in na bolj diferencirano obravnavo nepravilnosti, kar bi omogočilo določeno 
raven prožnosti glede na resnost ugotovljene nepravilnosti. Mogoče bo potreben razmislek o 
določitvi dovoljenega odstopanja pri izdatkih projekta. Okrepiti bi bilo treba tudi 
sorazmernost med obsegom podpore in zahtevami glede nadzora. Povečati je treba tudi 
usklajevanje revizijskih dejavnosti.

Treba bi bilo doseči večje ravnovesje med pravili in postopki, potrebnimi za zagotavljanje 
zakonitosti in pravilnosti odhodkov EU, na eni strani ter usmerjanjem kohezijske politike v 
najboljši učinek in stroškovno učinkovitost na drugi strani. Komisija mora predlagati, kako se 
bolje osredotočiti na doseganje ciljev brez odstopanja od ključnega pravila glede dobrega 
finančnega poslovodenja.

Pravočasno sprejetje proračuna EU ter jasnih in dokončnih pravil in smernic za države članice 
je bistvenega pomena.

Obstaja veliko možnosti za večje usklajevanje sistemov programiranja in izvajanja. 
Uskladitev pravil in postopkov lahko privede k poenostavitvi sistemov dodeljevanja in 
morebitne upravičence spodbudi k sodelovanju v programih, ki jih sofinancira EU. Treba bi 
bilo preučiti tudi možnosti povečanja prožnosti za podporo ukrepom, podobnim tistim iz 
Evropskega socialnega sklada, v okviru programov Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
obratno.

Ostale možnosti za izboljšanje učinkovitosti in črpanja sredstev bi lahko vključevale:
 mrežno povezovanje med izvedbenimi strukturami držav članic;
 spodbude za privabljanje in zadržanje zaposlenih v državah članicah;
 preučitev možnosti za uvedbo usklajenih informacijskih in komunikacijskih sistemov, 

pri čemer je treba upoštevati razlike med sistemi upravljanja in nadzora v državah 
članicah;
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 spopadanje z bolj zapletenimi zahtevami glede nadzora z nudenjem podpore 
upravičencem;

 kohezijsko politiko je treba decentralizirati s pomočjo lokalnih pristopov k razvoju;
 povečanje vključenosti regij v vseh fazah celotnega procesa;
 vzpostavitev programa mednarodnega sodelovanja „INTERREG ENLARGEMENT“, 

s katerim bi izboljšali sodelovanje med regijami z visoko absorpcijsko sposobnostjo in 
tistimi z nizko absorpcijsko sposobnostjo;

 povečanje projektov javno-zasebnih partnerstev;
 stalna uporaba sankcij za malomarno upravljanje s sredstvi.

6. Delovna metodologija in postopek

Ta delovni dokument bi moral služiti za začetek plodne razprave s člani Odbora za regionalni 
razvoj. Zato predstavlja le začetno stališče poročevalca, ki bo podrobneje opredeljeno v 
osnutku poročila. 

Poročevalec namerava tesno sodelovati s poročevalci v senci, kot tudi s pripravljavcem 
mnenja v Odboru za zaposlovanje in socialne zadeve, ki bo mnenje pripravil v skladu s 
členom 50: postopek s pridruženimi odbori. Poleg tega so vsi člani Odbora za regionalni 
razvoj pozvani, naj med razpravo predstavijo svoja stališča, tako da bo mogoče osnutek 
poročila obogatiti s konstruktivnimi idejami.


