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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o črpanju strukturnih in kohezijskih skladov: pridobljene izkušnje za prihodnjo 
kohezijsko politiko Unije
(2010/2305(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov od 174 do 178 te 
pogodbe,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. januarja 2011 z naslovom Prispevek 
regionalne politike k trajnostni rasti v okviru strategije Evropa 2020 (KOM(2011)0017),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije o prispevku regionalne politike k 
trajnostni rasti v okviru strategije Evropa 2020 (SEC(2011)0092),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije s 25. oktobra 2010 z naslovom 
Kohezijska politika: odzivanje na gospodarsko krizo; pregled izvajanja ukrepov 
kohezijske politike, sprejetih za podporo evropskega načrta za oživitev gospodarstva 
(SEC(2010)1291),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 31. marca 2010 z naslovom Kohezijska politika: 
Strateško poročilo o izvajanju programov 2007–2013 za leto 2010 (KOM(2010)0110),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 31. marca 2010 z naslovom 
Kohezijska politika: Strateško poročilo o izvajanju programov 2007–2013 za leto 2010 
(SEC(2010)0360),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Evropa 2020 – Strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast (KOM(2010)2020),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 539/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 
2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede 
poenostavitve nekaterih zahtev in glede nekaterih določb, povezanih s finančnim 
poslovodenjem1,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 437/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 
2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj 
glede upravičenosti posegov na stanovanjskem področju v korist marginaliziranih 
skupnosti2,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 397/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
6. maja 2009 o spremembah Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj v zvezi z upravičenostjo naložb v energetsko učinkovitost in obnovljive vire 

                                               
1 UL L 158, 24.06.10, str. 1.
2 UL L 132, 29.05.10, str. 1.
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energije pri stanovanjskih objektih1,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 284/2009 z dne 7. aprila 2009 o spremembi Uredbe 
(ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi določbami 
glede finančnega upravljanja2,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 85/2009 z dne 19. januarja 2009 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi določbami 
glede finančnega upravljanja3,

– ob upoštevanju 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 
skladu4,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 
2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/19995,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 
2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
1783/19996,

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za 
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) 
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj7,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2006/702/ES z dne 6. oktobra 2006 o strateških smernicah 
Skupnosti o koheziji8,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o strateškem poročilu Komisije za 2010 o izvajanju 
programov kohezijske politike, sprejetih na seji Sveta za zunanje zadeve 14. junija 2010,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. julija 2010 o 
spodbujanju učinkovitega partnerstva pri upravljanju programov kohezijske politike na 
podlagi dobrih praks iz cikla 2007–2013 (ECO/258),

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 1. in 2. decembra 2010 o kohezijski politiki: 
Strateško poročilo o izvajanju programov 2007–2013 za leto 2010 (CdR 159/2010),,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne .... 2011 o poročilu o izvajanju programov 
                                               
1 UL L 126, 21.05.09, str. 3.
2 UL L 94, 08.04.09, str. 10.
3 UL L 25, 29.01.09, str. 1.
4 UL L 210, 31.7.2006, str. 25.
5 UL L 210, 31.7.2006, str. 12.
6 UL L 210, 31.7.2006, str. 1.
7 UL L 371, 27.12.06, str. 1.
8 UL L 291, 21.10.06, str. 11.
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kohezijske politike 2007–2013 za leto 20101,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. decembra 2010 o doseganju dejanske 
ozemeljske, socialne in gospodarske kohezije v EU – nujen pogoj za globalno 
konkurenčnost?2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. marca 2009 o izvajanju Uredbe o strukturnih 
skladih 2007–2013: rezultati pogajanj glede nacionalnih strategij in operativnih 
programov kohezijske politike3;

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenja Odbora za zaposlovanje in 
socialne zadeve (A7-0000/2011),

A. ker absorpcijska sposobnost predstavlja obseg, v katerem lahko država članica učinkovito 
porabi finančna sredstva, dodeljena iz kohezijskega in strukturnih skladov in ker je ta 
sposobnost potrebna, da se s sredstvi iz skladov EU v čim večji meri prispeva k 
ekonomski in socialni koheziji;B.ker absorpcijska sposobnost ni parameter, ampak 
spremenljivka, in ker se med posameznimi državami članicami zelo razlikuje, tako da so 
za povečanje te sposobnosti potrebne individualne rešitve;

C. ker želja po čim večjem črpanju finančne podpore od držav članic zahteva stalna 
prizadevanja ter vključevanje lokalne in regionalne ravni javne uprave v vse stopnje tega 
procesa,

D. ker so pravila o kohezijskem in strukturnih skladih zapletena in jih je zato težko 
spoštovati, zaradi česar prihaja do napak, tako da države članice porabijo nesorazmerno 
veliko časa za obravnavo tovrstnih napak in nadzor nad njimi,

E. ker imajo zlasti države članice, ki so se EU pridružile v sedanjem programskem obdobju, 
velike težave s črpanjem zaradi precej večjega obsega sredstev, ki so na voljo, na voljo v 
primerjavi s predpristopnimi sredstvi;

1. opozarja na povečanje absorpcijske sposobnosti in izvrševanja proračuna za kohezijsko 
politiko v letu 2010 ter priznava, da so posegi glede kohezijske politike v okviru 
evropskega načrta za oživitev gospodarstva pozitivno vplivali na hitrejše izvajanje 
programov in zagotavljanje financiranja upravičencem;

2. poudarja, da so glavni vzroki za težave pri črpanju, naslednji dejavniki:

 težave pri dokončanju postopkov za ugotavljanje skladnosti, povezanih z novim 
sistemom upravljanja in nadzora, na začetku programskega obdobja; 

 svetovna gospodarska recesija;

                                               
1 Sprejeta besedila P7_TA(2011)0000.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0473.
3 Sprejeto besedilo, P6_TA(2009)0165.
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 nezadostna sredstva za sofinanciranje projektov;

 zamude pri vzpostavljanju in uvajanju pravil EU in nacionalnih pravil ali ustreznih 
smernic ter vrzeli ali nejasnosti v pravilih;

 zamude pri prevajanju smernic in pri pridobivanju pojasnil od Komisije ter 
nedoslednosti v teh smernicah;

 prezapletene in prestroge nacionalne zahteve ter njihove pogoste spremembe;

 potreba po vzpostavitvi novih institucij;

 nezadostna ločitev med organi v državah članicah, težave v hierarhiji med 
institucijami in težave pri dodelitvi nalog in odgovornosti;

 omejeno število zaposlenih, njihova nezadostna usposobljenost na nacionalni in 
regionalni ravni ter težave pri ohranitvi osebja;

 težave pri vzpostavljanju sistemov informacijske tehnologije;

 neravnovesje med nadzorom in vsebino;

 nezadostne začetne priprave na izvedbo projektov in manjkajoča projektna struktura;

 politično motivirane spremembe prednostnih nalog glede naložb;

3. ponovno poudarja, da je treba poenostaviti pravila in postopke na ravni EU in na 
nacionalni ravni, ne da bi to upravičencem povzročilo večje težave; meni, da bo 
poenostavitev prispevala k hitremu dodeljevanju sredstev, višji stopnji črpanja, večji 
učinkovitosti, manjšemu številu napak in krajšim obdobjem izplačila; meni, da je treba 
doseči ravnovesje med poenostavitvijo in stabilnostjo pravil in postopkov;

4. meni, da je treba pozornost nameniti izplačilom za dosežene rezultate, ne pa preverjanju 
vložkov; glede na to meni, da bi bilo treba najti boljše ravnovesje na eni strani med pravili 
in postopki, potrebnimi za zagotavljanje zakonitosti in pravilnosti odhodkov EU, ter 
usmerjanjem kohezijske politike v velik učinek in stroškovno učinkovitost na drugi strani;

5. meni, da se je treba bolj osredotočiti na goljufije in ne na formalne nepravilnosti ter na 
bolj diferencirano obravnavo nepravilnosti, kar bi omogočilo prožnost glede na resnost 
ugotovljene nepravilnosti;

6. poudarja, da je treba okrepiti sorazmernost med obsegom podpore in zahtevami za nadzor, 
pa tudi, da je treba bolj uskladiti revizijsko dejavnost in v naslednjem programskem 
obdobju uvesti načelo enotne revizije;

7. poudarja velikanski pomen pravočasnega sprejetja večletnega finančnega okvira ter jasnih 
in dokončnih pravil in smernic za države članice, da bi preprečili težave na začetku 
naslednjega programskega obdobja;
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8. poudarja prednosti sinergij med Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim 
socialnim skladom ter Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja; meni, da je 
treba povečati prožnost za podporo ukrepom v programih Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, ki so podobni ukrepom iz Evropskega socialnega sklada, da bi uskladitev pravil in 
postopkov privedla do poenostavitve sistemov dodeljevanja in potencialne upravičence 
spodbudila k sodelovanju v programih, ki jih sofinancira EU; pri tem opozarja na možnost 
navzkrižnega financiranja, ki doslej še ni bilo v celoti izkoriščeno;

9. poziva države članice, naj se bolj posvetijo pripravi projektov ter naj določijo projektno 
strukturo, da bi zmanjšali možnost prekoračitve stroškov in dosegli visoko stopnjo 
črpanja;

10. poziva države članice, naj si še naprej prizadevajo, da bi k upravljanju sredstev EU 
pritegnile usposobljeno osebje ter ga zadržale;

11. poziva države članice, naj vzpostavijo forume ali omrežja za izmenjavo med svojimi 
izvedbenimi strukturami, da bi razpravljali o izkušnjah in težavah ter izmenjali dobro 
prakso; poziva države članice, naj tudi upravičencem pomagajo pri izpolnjevanju 
težavnejših zahtev glede nadzora in jim nudijo podporo;

12. poziva Komisijo, naj vzpostavi program sodelovanja na ravni EU, ki bi temeljil na 
izkušnjah programa medinstitucionalnega sodelovanja, s čimer bi izboljšali sodelovanje 
med regijami z veliko absorpcijo in regijami z nizko absorpcijo ter omogočili širjenje 
dobre prakse; 

13. poziva Komisijo, naj preuči uvedbo usklajenih informacijskih in komunikacijskih 
sistemov, pri čemer naj upošteva razlike med sistemi upravljanja in nadzora v državah 
članicah;

14. ugotavlja, da je sklepanje javno-zasebnih partnerstev pogosto dolg in zahteven postopek, 
vendar je prepričan, da lahko javno-zasebna partnerstva, če so pripravljena precej vnaprej, 
prispevajo k večji absorpcijski sposobnosti in reševanju težav s sofinanciranjem;

15. poziva države članice, naj državljane ter regionalne in lokalne organe temeljito obvestijo o 
možnostih financiranja, upravičenosti do sofinanciranja iz kohezijskega in strukturnih 
skladov, pravilih sofinanciranja in povračila ter kje najti razpise za zbiranje predlogov;

16. ponavlja, da sta upravljanje na več ravneh ter načelo partnerstva bistvena dejavnika za 
učinkovitost operativnih programov in veliko absorpcijsko sposobnost; državam članicam 
priporoča, naj pri izvajanju operativnih programov dosledno krepijo načeli partnerstva in 
preglednosti ter naj podnacionalne ravni od začetka vključijo v določanje prednostnih 
nalog pri naložbah, v sam postopek odločanja in izvajanje programov;

17. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in državam 
članicam.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Črpanje kohezijskega in strukturnih 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 teh skladov iz proračuna EU, predvsem v prvih letih po pristopu k EU. 
Zato se to poročilo osredotoča na težave, razloge zanje, obravnava dobre prakse v sedanjem 
programskem obdobju (2007–2013) ter oblikuje zaključke za bodočo kohezijsko politiko EU.

Splošno ozadje

Poročevalec absorpcijsko sposobnost razume kot stopnjo, do katere je posamezna država 
članica sposobna uspešno in učinkovito porabiti finančna sredstva, dodeljena iz kohezijskega 
in strukturnih skladov. Ta sposobnost je potrebna, da bi z viri, ki so na razpolago v skladih 
EU, čim bolj 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 osrednjih 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.

Da bi dosegli čim boljše črpanje finančne podpore, si morajo države članice za to nenehno 
prizadevati ter vključiti lokalne in regionalne ravni javne uprave v vse faze procesa.

Razlogi za težave pri črpanju sredstev

 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 so bila prva vmesna plačila pogojena s tem, da Komisija odobri 
omenjeni sistem. 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. 
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 Finančne težave

Svetovna gospodarska recesija je v številnih državah članicah povzročila težave pri 
izkoriščanju sredstev. Njihove posledice 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.

 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 s tem povezanih smernic in vrzeli v pravilih oziroma 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 npr. s presojo vplivov na okolje in z 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.

 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 tudi do vzpostavitve prevelikega števila institucij in podvajanja nalog.

 Človeški viri

Splošna uredba ne predvideva nobenih posebnih zahtev glede kakovosti in števila osebja, 
potrebnega za spoštovanje zahtev upravljanja in nadzora. Omejeno število zaposlenih in 
njihova nezadostna usposobljenost na nacionalni in regionalni ravni zaradi vedno bolj 
zapletenih zahtev glede nadzora predstavljata velik 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. 
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 Sistemi informacijske tehnologije

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

 Zahteve glede nadzora

Okrepljene zahteve glede nadzora so prinesle večjo jasnost, 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.

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. Poročevalec meni, da je treba pravila in postopke 
poenostaviti, da bi dosegli višjo stopnjo črpanja, zmanjšali napake in povečali učinkovitost. 
Hkrati bi bilo treba vzpostaviti ustrezno ravnotežje med poenostavitvijo in stabilnostjo pravil 
ter postopkov. 

Zato se je treba osredotočiti predvsem na izplačila za doseganje rezultatov, ne pa preverjanje 
vložkov. Lahko bi tudi preučili, ali bi se bilo mogoče v večji meri osredotočiti na goljufije ne 
pa na formalne nepravilnosti, ter na bolj diferencirano obravnavo nepravilnosti, kar bi 
omogočilo določeno prožnost glede na resnost ugotovljene nepravilnosti. Mogoče bo potreben 
celo razmislek o določitvi dovoljenega odstopanja pri izdatkih projekta. Poleg tega bi bilo 
treba z uporabo načela enotne revizije okrepiti tudi usklajenost revizijske dejavnosti. 
Poročevalec poudarja, da bi bilo treba okrepiti tudi sorazmernost med obsegom podpore in 
zahtevami glede nadzora. 

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 
je treba bolje osredotočiti na doseganje ciljev, ne da bi pri tem odstopali od ključnega pravila 
dobrega finančnega poslovodenja.

Poročevalec poudarja, da je pravočasno sprejetje večletnega finančnega okvira ter jasnih in 
dokončnih pravil in smernic za države članice bistvenega pomena.

Meni tudi, da obstaja veliko možnosti za večje usklajevanje sistemov programiranja in 
izvajanja. Uskladitev pravil in postopkov lahko privede do poenostavitve sistemov 
dodeljevanja in morebitne upravičence spodbudi k sodelovanju v programih, ki jih sofinancira 



PR\866286SL.doc 11/11 PE464.796v01-00

SL

EU. Treba bi bilo preučiti tudi možnosti, da bi se v okviru programov Evropskega sklada za 
regionalni razvoj povečala prožnost za podpiranje ukrepom, podobnim tistim iz Evropskega 
socialnega sklada, in obratno.

Po mnenju poročevalca bi morale države članice nameniti več pozornosti pripravi projektov 
in projektom, ki že potekajo, da bi bile uspešni pri upravljanju kohezijskega in strukturnih 
skladov. Poleg tega si morajo prizadevati za privabljanje in ohranjanje usposobljenega osebja 
na vseh ravneh upravljanja in izvajanja skladov EU.

Poročevalec opozarja na velike razlike v absorpcijski sposobnosti držav članic. Prav zato 
predlaga, da se med državami članicami vzpostavi program sodelovanja za izmenjavo 
najboljših praks. Nazadnje ponovno poudarja pomen načela upravljanja na več ravneh in 
partnerstva pri upravljanju kohezijskega in strukturnih skladov.


