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ENOSTAVNEJŠI IN PROŽNEJŠI OKVIR ZA KOHEZIJSKO
POLITIKO
Z leti so pravila kohezijske politike na ravni EU in nacionalni ravni postala vse številnejša in kompleksnejša. Vsakodnevno
upravljanje sredstev je postalo težavno in je podjetja pogosto odvračalo od oddaje vloge za podporo EU.
Komisija je zato predlagala, da se v obdobju 2021–2027 pravila temeljito prečistijo in da se
obseg enotnih pravil zmanjša na polovico prejšnjega.
Izkušnje, zlasti izkušnja z migracijami, so pokazale, da potrebujemo odzivnejši proračun EU. Komisija je
zato tudi predlagala prožnejši okvir kohezijske politike za hitrejši odziv na nepredvidene dogodke.

MANJ BIROKRACIJE ZA PODJETJA, PREJEMNIKE SREDSTEV EU
Novi okvir spodbuja uporabo možnosti poenostavljenega obračunavanja stroškov, tako da se podjetjem
lahko povrnejo stroški, ne da bi jim bilo treba predložiti vsak račun ali plačilni list. Uporabijo lahko fiksne stroške in oceno
stroškov za osebje, zavarovanje ali najemnino. Povračilo stroškov lahko dobijo tudi na podlagi doseženih rezultatov. To
pomeni znatno zmanjšanje administrativnih stroškov in seveda manj birokracije.
Sorazmernejši nadzor in revizija: Za manj ogrožene programe skladov EU Komisija predlaga lažji sistem nadzora
na podlagi dobro delujočih nacionalnih postopkov. Načelo enotne revizije je razširjeno in pomeni manj kontrol za
mala podjetja.

LAŽJE DELO ZA UPRAVITELJE NACIONALNIH IN REGIONALNIH
PROGRAMOV
Enotna pravila zdaj zajemajo 7 skladov EU v deljenem upravljanju: Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski
sklad, Evropski socialni sklad+, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo
varnost in Sklad za integrirano upravljanje meja. To bo olajšalo delo organom, ki delajo z enim ali več skladi in
okrepilo sinergije.
Ne bo več treba ponoviti zamudnega imenovanja organov, pristojnih za izvajanje programov kohezijske politike v obdobju
2014–2020, ker lahko države članice obstoječi sistem izvajanja nadaljujejo v novem obdobju in sredstva EU
uporabljajo že s prvim dnem.
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KAJ POMENI DELJENO UPRAVLJANJE?
Obstajata dve glavni vrsti sredstev EU: sredstva, ki jih centralno in neposredno upravlja Komisija
(denimo Obzorje Evropa), in sredstva, ki jih skupaj upravljajo EU in države članice (deljeno upravljanje),
kot je to v primeru sredstev kohezijske politike.
V okviru deljenega upravljanja so države članice odgovorne predvsem za izbiro, izvedbo in spremljanje projektov, ki se
financirajo s sredstvi EU. Upravljanje programov kohezijske politike pa je pogosto decentralizirano. Običajno projekte
izberejo in izvajajo regionalni organi, v nekaterih primerih celo mestne oblasti.
Upravičencem (občinam, združenjem ali podjetjem) dodelijo sredstva na podlagi naložbene strategije v soglasju
s Komisijo in na podlagi ciljev in rezultatov, ki jih je treba doseči in ki so navedeni v programih.
Organi, ki so odgovorni za upravljanje sredstev EU v državah članicah, morajo vzpostaviti sisteme upravljanja in
nadzora v skladu z zahtevami EU. Zagotoviti morajo učinkovito delovanje sistema, da bi preprečili, ugotovili ali
popravili nepravilnosti. Komisija, ki ima nadzorno vlogo, preverja, ali so vzpostavljeni sistemi učinkoviti, in po potrebi
ukrepa v zvezi z nepravilnostmi.
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Načrtovanje naložb v okviru programov kohezijske politike bo določeno samo za prvih pet let. Za zadnji leti tega obdobja
bodo odločitve o naložbah sprejete na podlagi poglobljenega vmesnega pregleda, ki bo vodil v prilagoditve leta
2025. Pregled bo upošteval družbeno-ekonomske spremembe, nove izzive, opredeljene v okviru evropskega semestra,
in dotedanjo uspešnost programov.
Z nekaterimi omejitvami se lahko v okviru programa viri prenesejo
ti z ene naložbene prioritete na drugo, ne da bi za to bila potrebna
e
l
2
+
5 let
uradna odobritev Komisije.
Posebna določba v novih enotnih pravilih omogoča sprostitev
sredstev EU že prvi dan naravne nesreče.
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KOMBINIRANJE STABILNOSTI PRI NAČRTOVANJU NALOŽB IN
PROŽNOSTI, KI JE POTREBNA ZA ODZIV NA NEPREDVIDENE
DOGODKE IN NOVE PRIORITETE

