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Tehnično pomoč na področju kmetijstva in razvoja podeželja bi bilo 
mogoče bolje porabiti, pravijo revizorji EU 

Danes objavljeno poročilo Evropskega računskega sodišča ugotavlja, da Evropska komisija in države članice 
Evropske unije ne morejo dokazati, kako dobro je tehnična pomoč na področju kmetijstva in razvoja podeželja 
prispevala k proračunski učinkovitosti in ciljem skupne kmetijske politike. 

Tehnična pomoč se nanaša na zagotavljanje posebnega strokovnega znanja in financiranja za podporo vladnim 
oddelkom pri razvoju administrativnih zmogljivosti in za s tem povezane stroške. S tehnično pomočjo se sicer 
pokrivajo administrativni stroški, vendar se ne bi smela razumeti kot nadomestilo administrativne porabe, če ob tem 
ne zajema tudi vzpostavljanja zmogljivosti.  

Na revidiranem področju so bile države članice upravičene do uporabe financiranja v okviru tehnične pomoči iz 
proračuna EU za nekatere široko opredeljene dejavnosti do zgornje meje v višini 4 % nacionalne ovojnice za razvoj 
podeželja. Za obdobje 2007–2013 so države članice na ta način nameravale uporabiti 1,5 milijarde EUR. Za novo 
programsko obdobje (2014–2020) se je ta znesek povečal na približno 1,9 milijarde EUR. 

Revizorji EU so ugotovili, da je financiranje dejavnosti mreženja na področju podeželja dajalo največje možnosti za 
sprejemljivo uporabo tehnične pomoči v proračunu za razvoj podeželja. Mreže za podeželje, katerih cilj je povečanje 
sodelovanja, izmenjave znanja in inovacij v kmetijskem sektorju, so še posebno primerne za prenos tehnične pomoči.  

Vendar pa so bila pri večini porabe tehnične pomoči sredstva, namenjena vzpostavljanju zmogljivosti, pogosto 
uporabljena kot podpora splošnim administrativnim proračunom. Financiranje v okviru tehnične pomoči je državam 
članicam pomagalo pri potrebah izplačila plač v času, ko so se administrativni proračuni po vsej Evropi manjšali. 
Podobno ravnanje je bilo opaziti tudi na Komisiji, ki ima interni proračun za tehnično pomoč. Revizorji EU so v 
državah članicah in na Komisiji ugotovili, da so bile številne dejavnosti, zaračunljive kot redni administrativni odhodki, 
dejansko financirane kot tehnična pomoč. 

Zakonodaja take uporabe tehnične pomoči sicer ne prepoveduje izrecno, vendar Sodišče meni, da poraba sredstev za 
nacionalna administrativna izplačila plač in druge vsakodnevne tekoče stroške ne pomeni najboljše mogoče porabe 
financiranja v okviru tehnične pomoči. „Bistveno je, da bi bilo ta sredstva sicer mogoče porabiti za projekte tehnične 
pomoči na terenu, zato očitno obstajajo oportunitetni stroški prekomerne uporabe tehnične pomoči – manj dejanskih 
naložb v kmetijski sektor,” je dejala Kersti Kaljulaid, članica Evropskega računskega sodišča, pristojna za poročilo. 
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Revizorji EU priporočajo, naj: 

• Komisija razjasni obseg in uporabo tehnične pomoči držav članic na področju razvoja podeželja, kar bi 
izboljšalo preglednost načinov uporabe financiranja. Skrbno naj spremlja, kako države članice izvajajo 
tehnično pomoč, in sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev, da se splošni administrativni odhodki ne 
zaračunavajo njenim lastnim proračunskim vrsticam za tehnično pomoč; 

• Komisija v prihodnje od držav članic zahteva, da ločeno poročajo o administrativnih stroških / stroških 
proračunske podpore na področju razvoja podeželja, da bo bolj razvidno, da se del financiranja v okviru 
tehnične pomoči porabi za takšno podporo; 

• Komisija in države članice vzpostavijo ustrezen okvir smotrnosti poslovanja za financiranje v okviru tehnične 
pomoči. Zlasti je treba ustrezno oceniti potrebe Komisije in držav članic po tehnični pomoči in vzpostaviti 
mehanizem za določanje ciljev in merjenje napredka pri njihovem doseganju. 

 

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. 

To posebno poročilo (št. 4/2015) z naslovom Tehnična pomoč: kakšen je njen prispevek na področju kmetijstva in 
razvoja podeželja? je osredotočeno na upravljanje tehnične pomoči in njen prispevek k temeljnim ciljem politike na 
področju kmetijstva in razvoja podeželja. Naši revizorji so preučili, katere dejavnosti so Komisija in države članice 
podpirale s financiranjem v okviru tehnične pomoči, ali so bili prijavljeni stroški upravičeni in ali so bile ureditve za 
merjenje smotrnosti poslovanja pri tehnični pomoči ustrezne in uspešne. 

Sodišče je preučilo porabo sredstev za tehnično pomoč na področju kmetijstva in razvoja podeželja v programskem 
obdobju 2007–2013. Revizija je bila osredotočena na pravilnost, uspešnost in učinkovitost financiranja v Komisiji in 
državah članicah. 


