
SL 

 

 
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče. 
Celo poročilo je na voljo na spletišču www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – uradni govorec T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 621 55 30 63 
Damijan Fišer – tiskovni predstavnikT: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  Youtube: EUAuditorsECA eca.europa.eu 

Sporočilo za javnost 
Za takojšnjo objavo 

Luxembourg, 20. oktobra 2015 
 

Programi usposabljanja na podeželju so „slabo upravljani in 
predragi”, pravijo revizorji EU 

Novo poročilo Evropskega računskega sodišča navaja, da so programi poklicnega usposabljanja in 
svetovanja na podeželskih območjih, ki jih financira EU, predragi, pogosto podvajajo obstoječe 
programe in dajejo prednost uveljavljenim izvajalcem. Poročilo revizorjev ugotavlja, da so postopki 
upravljanja v državah članicah slabi, nadzor Evropske komisije pa ni zadosten.  

Čeprav ostajata kmetijstvo in gozdarstvo osrednjega pomena za podeželska gospodarstva, je politika razvoja 
podeželja EU osredotočena tudi na oživitev podeželja s poklicnim izobraževanjem, usposabljanjem in prenosom 
znanja. EU podpira projekte usposabljanja in svetovanja na podeželju v okviru Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja. Za obdobje 2007–2013 je bilo za te dejavnosti namenjenih 1,3 milijarde EUR. Skupaj s 
sofinanciranjem držav članic je celotna javna podpora dosegla 2,2 milijarde EUR, v obdobju 2014–2020 pa bi 
lahko znesek presegel 4 milijarde EUR.  

Revizorji EU so ocenili, ali so Komisija in države članice vzpostavile ustrezne sisteme upravljanja in nadzora. 
Obiskali so pet držav članic (Španija (Galicija), Avstrija, Poljska, Švedska in Združeno kraljestvo (Anglija)), ki so 
odgovorne za več kot 65 % ustreznih odhodkov.  

Na splošno so revizorji ugotovili, da usposabljanje ni bilo dovolj dobro upravljano. Države članice so se preveč 
zanašale na predloge izvajalcev usposabljanja, katera koli vrsta usposabljanja pa je štela kot dobra in upravičena 
do prejemanja javnih sredstev. Nezadostna analiza predlogov je pomenila tveganje, da bodo financirane 
nepotrebne dejavnosti in da se bo podvajalo usposabljanje, ki je že dostopno. Nekatera podprta usposabljanja so 
bila desetkrat dražja od enakovrednih tečajev, ki so že bili na voljo.  

„Usposabljanje bi moralo biti odziv na ugotovljene potrebe in biti zagotovljeno po razumni ceni, izvajati pa bi ga 
morali usposobljeni in izkušeni izvajalci,” je dejal Jan Kinšt, član Evropskega računskega sodišča, ki je pristojen 
za poročilo, in dodal: „Ampak vse prepogosto preprosto ni tako.” 

Revizorji so tudi ugotovili, da so bili zaradi pomanjkanja poštene in pregledne konkurence največkrat izbrani 
dolgoletni in dobro uveljavljeni izvajalci, ki so tudi prejeli večino sredstev. V Avstriji so imeli nekateri izvajalci pri 
pripravi predlogov za usposabljanje privilegiran dostop do ustreznih informacij. Na Poljskem je sistem oddaje 
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nepovratnih sredstev sistematično dajal prednost dolgoletnim izvajalcem. Na Švedskem in v Španiji so upravni 
organi sami izvedli veliko usposabljanja, ne da bi upravičili izločitev izvajalcev usposabljanja iz zasebnega 
sektorja.  

Projektne vloge pogosto niso vsebovale dovolj natančnih podatkov, ki bi omogočali smiselno oceno stroškov, 
povezanih z načrtovanimi dejavnostmi. Kljub temu so nacionalni organi v kontrolnih seznamih navedli, da so bili 
stroški preverjeni.  

Primeri, v katerih so države članice plačale preveč, so zajemali: plačila niso bila zmanjšana, tudi če je bilo 
dejansko število udeležencev manjše od načrtovanega, plačila so bila izvršena na podlagi nezanesljivih seznamov 
udeležencev ter prijavljeni so bili stroški, ki so bili občutno višji od zneskov, dejansko izplačanih podizvajalcem. 
Razpoložljive informacije, kot so neposredne povratne informacije, prejete od udeležencev, so se le redko 
uporabljale za ocenjevanje kakovosti zagotovljenih storitev. Poleg tega so bili zbrani le precej poenostavljeni 
kazalniki, kot je število tečajnikov ali število financiranih dni usposabljanja.  

Poročilo priporoča, naj države članice: 

• izberejo dejavnosti usposabljanja, ki ustrezajo potrebam, ugotovljenim s ponavljajočo se analizo, in se 
izogibajo tveganju, da bi izbirni postopek postal prilagojen izvajalcem;  

• izboljšajo svoje ocenjevanje usposobljenosti in izkušenj izvajalcev usposabljanja;  
• ocenijo potrebo po podpiranju dejavnosti, ki so že na voljo na trgu po razumni ceni.  

Izvajalci usposabljanja in svetovanja bi morali ne le posredovati informacije o zadovoljstvu udeležencev, temveč 
tudi preveriti, ali so se udeleženci naučili, kar bi se morali.  

 

Posebno poročilo št. 12/2015 – Na prioriteto EU, da spodbuja na znanju temelječe podeželsko gospodarstvo, 
vpliva slabo upravljanje ukrepov prenosa znanja in svetovanja je zaenkrat na voljo v angleščini, francoščini, 
nemščini in španščini (kmalu bodo na voljo tudi drugi jeziki). 

 


