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Revizorji EU so odkrili dobre prakse, ki bi lahko privedle do velikih prihrankov 
pri nepovratnih sredstvih za projekte 

Danes objavljeno poročilo Evropskega računskega sodišča kaže, da bi lahko države članice EU dosegle 
velike prihranke pri nepovratnih sredstvih za projekte na področju razvoja podeželja, če bi zagotovile 
večjo stroškovno učinkovitost. Pri kontroli stroškov, ki jo izvajajo države članice v zvezi z temi sredstvi, je 
bilo sicer odkritih veliko slabosti, toda revizorji EU so opredelili tudi uporabne, stroškovno učinkovite 
pristope, ki bi se lahko bolj uporabljali. Komisija se strinja s temi ugotovitvami in zagotavlja, da 
namerava sodelovati z državami članicami, da bi pri naslednji generaciji programov za razvoj podeželja 
izboljšala obvladovanje stroškov na tem področju. 

„Ker gre za velike zneske, morajo vsi upravljavci proračuna EU – Komisija in države članice – posvečati pozornost 
temu, da dobijo prave stvari za najboljšo ceno,“ je izjavil Kevin Cardiff, član Evropskega računskega sodišča, 
pristojen za poročilo. „Z obvladovanjem stroškov bi lahko dosegli veliko večjo gospodarnost na področju razvoja 
podeželja, saj bi z nekaj sto evri, ki bi jih prihranili pri vsaki posamezni naložbi, skupaj prihranili milijone evrov. Z 
vsakim prihranjenim odstotkom bi do leta 2020 dosegli skupni prihranek v višini 500 milijonov EUR.“ 

Države članice so porabile približno polovico od 100 milijard EUR, ki jih je EU v programskem obdobju 2007–
2013 namenila za razvoj podeželja, in sicer tako, da so dodelile nepovratna sredstva za kritje stroškov naložb in 
drugih projektov, ki so jih izvajali kmetje, podeželska podjetja, združenja in lokalni organi. 

Revizorji EU so ugotovili, da države članice že imajo na voljo učinkovitejše pristope za obvladovanje stroškov v 
zvezi s temi nepovratnimi sredstvi, vendar jih bolj malo uporabljajo. Kontrolni sistemi držav članic so bili tako 
usmerjeni v preverjanje cen blaga in storitev v vlogah za nepovratna sredstva, ne da bi bila enaka pozornost 
namenjena ugotavljanju ustreznosti blaga in storitev. Preverjanja so včasih zahtevala veliko časa, vendar so dala 
le malo zagotovila, da so bili odobreni stroški smiselni. Nekatere države članice so na primer primerjale stroške 
s cenami v cenikih proizvajalcev, ki so bile za 25–30 % višje od dejanskih cen na trgu.  

Revizorji so ugotovili, da Komisija na začetku programskega obdobja 2007–2013 ni zagotovila smernic niti širila 
dobrih praks in torej ni zagotovila uspešnosti sistemov držav članic, preden je odobrila velike zneske 
nepovratnih sredstev. Toda od leta 2012 je pristop Komisije bolj dejaven in usklajen. Pri večji osredotočenosti 
na gospodarnost bi moralo to voditi k boljšemu finančnemu poslovodenju v programskem obdobju 2014–2015. 
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Opombe za urednike: 

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja posebna poročila, v katerih so predstavljene ugotovitve 
izbranih revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU.  

Posebno poročilo št. 22/2014 z naslovom Doseganje gospodarnosti: obvladovanje stroškov projektov za 
razvoj podeželja, ki jih z nepovratnimi sredstvi financira EU, obravnava vprašanje, ali so Komisija in države 
članice uporabljale najuspešnejše pristope za obvladovanje stroškov v zvezi z nepovratnimi sredstvi za 
razvoj podeželja. 

Ta revizija se je nanašala na stroške politike EU na področju razvoja podeželja. Osredotočala se je na 
nepovratna sredstva, dodeljena za kritje stroškov naložb in drugih projektov, ki jih na podeželskih območjih 
izvajajo kmetje, podjetja, lokalni organi in druge organizacije. Ta nepovratna sredstva, ki so dosegala 
približno 100 milijard EUR odhodkov EU, načrtovanih za obdobje 2007–2013, so upravljali organi držav 
članic pod nadzorom Komisije. 

Do leta 2014 je vseh 15 največjih programov za razvoj podeželja vzpostavilo osnovne sisteme, ki se z 
uredbami zahtevajo za preverjanje stroškov razvoja podeželja. Uporabljene so bile različne metode, 
Sodišče pa je opredelilo nekaj dobro zasnovanih pristopov za obravnavo nekaterih tveganj. Toda kot je 
razvidno iz pregleda v Prilogi IV, so bili vsi pristopi pomanjkljivi glede na glavna tveganja, tako da na splošno 
obvladovanje stroškov v zvezi z nepovratnimi sredstvi za razvoj podeželja ni bilo dobro. Analiza informacij 
vseh 88 programov za razvoj podeželja kaže, da so razmere po vsej EU podobne.  

Glavna pomanjkljivost, opažena v zasnovi kontrolnih sistemov za stroške na področju razvoja podeželja, je 
bilo nezadostno obravnavanje naslednja tveganja: 

o tveganje pretirane specifikacije; 
o tveganje, da odobritve nepovratnih sredstev temeljijo na previsokih cenah; 
o tveganje, da dejansko povrnjeni stroški pri spremenjenih projektih morda niso bili smiselni; 
o tveganje, da raven zahtev in pregledov ni sorazmerna z ravnjo tveganja. 

Sodišče je zato prišlo do zaključka, da je mogoče z boljšimi pristopi k obvladovanju stroškov v programskem 
obdobju 2014–2020 doseči bistvene prihranke pri nepovratnih sredstvih za projekte za razvoj podeželja. Te 
prihranke bi lahko namenili za financiranje dodatnih projektov, ki bi dali več izložkov in rezultatov ter 
zagotovili doseganje ciljev. Sodišče je ugotovilo tudi, da obstajajo izvedljivi in stroškovno učinkoviti pristopi 
za zmanjševanje ugotovljenih tveganj in da se večina teh pristopov že izvaja v nekaterih programih za 
razvoj podeželja. V poročilu je seznam morebitnih dobrih praks glede na glavna tveganja. 

Dobra zasnova sistemov je le prvi korak. Ključno je tudi to, kako se ti sistemi izvajajo v praksi. Sodišče zato 
priporoča, naj Komisija in države članice že zgodaj v novem programskem obdobju preverijo, ali je 
delovanje sistemov učinkovito in ali so sistemi uspešni glede na tveganja, poudarjena v tem poročilu. 

Komisija se strinja s temi ugotovitvami in zagotavlja, da namerava sodelovati z državami članicami, da bi pri 
naslednji generaciji programov za razvoj podeželja izboljšala obvladovanje stroškov na tem področju. 


