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MOČNEJŠA POVEZAVA Z EVROPSKIM SEMESTROM
IN EKONOMSKIM UPRAVLJANJEM UNIJE
Naložbe ne morejo delovati izolirano od širšega makroekonomskega okolja. Komisija predlaga krepitev povezave
med ukrepi kohezijske politike in evropskim semestrom za usklajevanje ekonomskih politik, da bi vzpostavili rasti in
podjetjem prijazno okolje, v katerem se lahko naložbe EU in nacionalne naložbe v celoti obrestujejo.
Zagotovljeno bo celovito dopolnjevanje in usklajevanje z novim, izboljšanim programom za podporo reformam.
Program bo zagotovil spodbude za vse države članice za ključne reforme, namenjene ustvarjanju pravih razmer za
odpiranje novih delovnih mest ter gospodarsko rast in naložbe.

VEČJA USKLAJENOST Z EVROPSKIM SEMESTROM IN
EKONOMSKIM UPRAVLJANJEM UNIJE
Podrobna analiza izzivov držav članic v okviru evropskega semestra bo v obliki priporočil za posamezne države
kažipot za načrtovanje skladov in zasnovo programov kohezijske politike na začetku obdobja 2021–2027.
Da bi upoštevali nove in trdovratne izzive, bodo najnovejša priporočila za posamezne države tudi vodila vmesni
pregled programov. V tem obdobju bi morale države članice Komisiji redno poročati o svojem napredku pri izvajanju
programov, s katerimi podpirajo izvajanje teh priporočil.
Za delovanje naložb EU v zdravem fiskalnem okolju se ohranja makroekonomska pogojenost. Kadar država članica
v okviru ključnih mehanizmov ekonomskega upravljanja EU (postopek v zvezi čezmernim primanjkljajem, postopek
v zvezi s čezmernim neravnotežjem) ne sprejme učinkovitih ali popravnih ukrepov ali če ne izvaja ukrepov, ki jih
zahteva program za makroekonomsko prilagoditev, lahko Komisija predlaga Svetu, da prekine vse ali del obveznosti ali
plačil v okviru enega ali več programov kohezijske politike. Vendar lahko na podlagi izjemnih ekonomskih okoliščin ali
utemeljene zahteve zadevne države članice Komisija priporoči Svetu, da prekliče prekinitev.

NOVI PREDPOGOJI ZA NALOŽBE BODO PRIPRAVILI PODLAGO
ZA PRILIV SREDSTEV EU
V obdobju 2014–2020 so se številni predpogoji („predhodne pogojenosti“) nanašali na horizontalne in sektorske
prepreke, ki ovirajo naložbe v EU v prvih fazah programskega obdobja kohezijske politike. Pri tem so pomagali poglobiti
enotni trg in izpolniti cilje naložbenega načrta za Evropo predsednika Junckerja.
Na podlagi tega uspeha vsebuje okvir za obdobje 2021–2027 omejeno število novih „omogočitvenih pogojev“,
ki jih je treba izpolniti in ki zajemajo glavna prednostna področja ukrepov kohezijske politike, vendar tudi javna
naročila, državno pomoč in spoštovanje temeljnih pravic. Za prejemanje podpore EU je izpolnjevanje teh pogojev nujno
in se bo redno spremljalo skozi celotno programsko obdobje.
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