Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve

Številka: 008-07/14-24/
Ljubljana, 16. 5. 2014
Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 36. seji, 12. 5. 2014, sprejela
naslednje
Mnenje
k Poročilu o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013 za
obdobje januar-marec 2014
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 36. seji, 12. 5. 2014
obravnavala Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013 za
obdobje januar-marec 2014, ki ga je Drţavnemu zboru v seznanitev poslala Vlada
Republike Slovenije.
Komisija se je seznanila s Poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike
2007-2013 za obdobje januar-marec 2014.
Uvodno predstavitev je podal Klemen Košir, direktor Urada za kohezijsko politiko
SVRK, ki je predstavil presek stanja na področju črpanja sredstev EU skladov do 31.
marca 2014. Obravnavano poročilo prikazuje trenutno stanje, vsebuje pregled
izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji, identificira teţave in navaja
predloge rešitev za pospešitev črpanja. Kot izhaja iz poročila, je vlada naloţila
ministrstvom, vključenim v izvajanje kohezijske politike, da do 9. maja 2014 odpravijo
neupravičene zaostanke pri pripravi zahtevkov za povračilo EU sredstev v drţavni
proračun in preverijo razloge za počasno dinamiko izvajanja aktivnosti po
posameznih pogodbah. Do konca maja 2014 bosta Ministrstvo za finance (MF) in
Sluţba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) o tem seznanili
vlado. Vlada je ministrstvom še naloţila, da izvedejo vse aktivnosti v povezavi z
obveznim vnosom listin v informacijski sistem.
Glede na zastavljena vprašanja v razpravi, so bili člani komisije seznanjeni, da je
imela Slovenija za potrebe projektov na področju okoljske infrastrukture v
obravnavanem kohezijskem obdobju na razpolago 584,8 mio evrov, medtem ko je
bilo razdeljeno skoraj 585 mio evrov. Zaradi tega je Vlada RS 2012 sprejela odločitev
o dodatnih pravicah porabe v višini 182,6 mio evrov iz proračuna RS. V tem okviru je
bilo odobrenih 47 projektov, do katerih so upravičene občine (1 občina je od projekta
odstopila), 3 projekti pa so v ingerenci RS. Med zadnjimi sta tudi projekta za zaščito
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ljudi in premoţenja pred visokimi vodami, to je Drava in Savinja. Problem je, ker je
podpisanih bistveno več pogodb kot pa je na voljo razpoloţljivih sredstev, zato vsi
odobreni projekti nimajo zagotovljenega vira financiranja. Tako za izvedbo 18
projektov, ki so jih ţe pripravile občine, ni na razpolago ustreznega finančnega vira v
okviru finančne perspektive 2007-2013. Hkrati pa je iz določenih zadrţkov vprašljiva
pravočasna izvedba do konca 2015 tveganih projektov, ki so ţe v teku, vendar
njihova dinamika ne poteka v skladu s pričakovanji. Kot moţnost, če ne bi realizacija
posameznega projekta do konca 2015 uspela, je dana v razpravo preverba
odobrenih projektov s stališča njihove faznosti. Okolje ostaja prioriteta tudi v
prihodnjem programskem obdobju, z izjemo odlagališč odpadkov, zato je potrebno
preveriti moţnost prenosa financiranja teh projektov v novo finančno perspektivo.
Člani komisije menijo, da morajo biti aktivnosti usmerjene v maksimalno izvedbo
projektov, sofinanciranih iz skladov EU. To je v skladu s pričakovanji, da se bo
preseţek v bilanci tekočih transferov letos povečal predvsem zaradi pričakovanega
večjega obsega črpanja evropskih sredstev. Ob tem izpostavljajo vlogo SVRK, da v
sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pospeši izvajanje projektov in s tem poveča
moţnosti črpanja EU sredstev oziroma zmanjševanje tveganj izgube teh sredstev.
Člani komisije opozarjajo na 8. javni poziv za predloţitev vlog za sofinanciranje
operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne
prioritete »Razvoj regij«, Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015 z dne 18. aprila 2014. Gre za projekte,
ki jih bo sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj, na voljo bo 31 mio evrov.
Opozorjeno je bilo, da je rok za predloţitev vlog za sofinanciranje projektov od 5. 5.
do 15. 5. 2014, sproţil aktivnosti med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi za
pravočasno oddajo popolnih vlog. Izraţeno je bilo pričakovanje, da bodo postopki za
dodelitev sredstev za sofinanciranje projektov, ki so vključeni v izvedbene načrte
regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015 in so potrjeni s strani svetov
regij, potekali transparentno in bodo zniţane stopnje tveganj, ki so bile prisotne v
predhodnih javnih pozivih.

***
Za poročevalca je bil določen član komisije Alojz Kovšca.
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