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Tri četvrtine neproizvodnih ulaganja u poljoprivredu bile 
su „preskupe”, poručuju revizori EU-a 
Prema novom izvješću Europskog revizorskog suda tri četvrtine projekata obuhvaćenih revizijom 
koji su financirani iz programa EU-a za plaćanja poljoprivrednicima u svrhu poboljšanja okoliša nisu 
bile isplative. Većina tih ulaganja, koja su poznata kao „neproizvodna ulaganja”, doprinijela je zaštiti 
krajobraza i biološke raznolikosti. Međutim, revizori su na temelju jasnih naznaka utvrdili da su 
troškovi u 75 % slučajeva bili ili neopravdano visoki ili nedostatno utemeljeni. Zbog nedostataka u 
odabiru radova u koje će se ulagati, na primjer postavljanje živice ili obnova močvarnih područja, 
nije obavljena odgovarajuća provjera prijedloga prema kriterijima odabira što je dovelo do toga da 
su financirani projekti koji nisu zadovoljavali uvjete prihvatljivosti. 

U razdoblju 2007. – 2013. na neproizvodna je ulaganja utrošeno otprilike 860 milijuna javnih sredstava. 
Javno financiranje iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i nacionalno sufinanciranje često su 
dosezali i do 100 % troškova projekta.  

Revizori su posjetili četiri države članice koje su zajedno iskoristile 80 % ukupnih sredstava – Portugal, 
Dansku, Ujedinjenu Kraljevinu (Engleska) i Italiju (Apulija). Pokazalo se da je samo pet od 28 projekata 
obuhvaćenih revizijom bilo isplativo. U izvješću se ističe da se to ne mora odnositi samo na predmetni 
uzorak jer su problemi bili uzrokovani nedostatcima u sustavima upravljanja i kontrole u državama 
članicama.  

„Nedvojbeno je da je održivo upravljanje našim poljoprivrednim područjima važno, ali potpora EU-a mora 
biti opravdana i u financijskom smislu”, istaknuo je g. Jan Kinšt, član Europskog revizorskog suda zadužen 
za ovo izvješće.  

Revizijom je utvrđeno da države članice nisu na odgovarajući način provjeravale jesu li troškovi za koje je 
zatražen povrat stvarno nastali ili da su bez obrazloženja odabirale najskuplje ponude. U nekim su 
slučajevima projekti kojima je jasno povećana vrijednost poljoprivrednog gospodarstva u cijelosti 
financirani javnim sredstvima ili im je potpora dodijeljena po mnogo višim stopama nego što se obično 
dodjeljuje proizvodnim ulaganjima.  

Podatci koji su mjereni tijekom praćenja odnosili su se primjerice samo na iznos javnih rashoda i broj 
gospodarstava koja primaju potporu te nisu pružali mnogo informacija o tome što je postignuto na razini  
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EU-a i država članica. Iako se potpora nastavlja pružati u razdoblju 2014. – 2020., Komisija i države članice i 
dalje nisu ispravile većinu nedostataka jer nisu učinile dovoljno kako bi ih na vrijeme prepoznale. 

Prema glavnim preporukama revizora države članice trebale bi u budućnosti:  

• procijenjivati mjeru u kojoj se neproizvodna ulaganja provode u sinergiji s drugim 
programima za okoliš 

• sustavno provjeravati dokumentaciju priloženu zahtjevima za povrat troškova 

• utvrditi posebne pokazatelje rezultata i izvješćivati o njima u svojim godišnjim izvješćima o 
provedbi 

• odrediti kriterije za utvrđivanje potencijalnog povrata od neproizvodnih ulaganja kojima je 
potpora dodijeljena po najvišim stopama i prilagoditi razine potpore 

• voditi računa o tome da troškovi nisu veći od troškova sličnih radova na otvorenom tržištu. 

Komisija bi trebala pratiti neproizvodna ulaganja s pomoću godišnjih izvješća o provedbi, pružati 
državama članicama smjernice o kriterijima odabira te zajamčiti da se tijekom evaluacija prati 
doprinos agroekološkim ciljevima. 

 

Napomena za urednike 

Države članice u okviru politike ruralnog razvoja EU-a mogu upotrebljavati njegov proračun kako bi 
dodijelile bespovratna sredstva za pokrivanje troškova neproizvodnih ulaganja kojima se ne ostvaruje 
bitan povrat, dohodak ili prihod i koja ne vode do bitnog povećanja vrijednosti gospodarstva 
određenog korisnika, ali imaju povoljan učinak na okoliš. Neproizvodna ulaganja trebala bi posebno 
imati komplementarnu ulogu u pogledu doprinosa ostvarenju agroekoloških ciljeva ili ispunjavanju 
obveza obuhvaćenih drugim programima za okoliš ili u pogledu povećanja ekološke vrijednosti 
zaštićenih područja. 

 

Tematsko izvješće br. 20/2015: „Isplativost potpore EU-a ruralnom razvoju za neproizvodna 
ulaganja u području poljoprivrede” dostupno je na 23 jezika EU-a. 

 


