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S sredstvi iz skladov za podeželsko infrastrukturo „bi bilo 
mogoče doseči veliko več,” pravijo revizorji EU 
Projekti za izboljšanje podeželskih območij, ki jih financira EU, kot so gradnja cest, 
vodooskrbnih sistemov, šol in drugih objektov, so dosegli le omejeno stroškovno učinkovitost, 
ugotavlja Evropsko računsko sodišče v svojem novem poročilu. Čeprav so nekateri od zadevnih 
projektov za razvoj podeželja pozitivno vplivali na podeželska območja, bi bilo po mnenju 
revizorjev z razpoložljivimi finančnimi viri mogoče doseči „veliko več”. 

Med letoma 2007 in 2013 je bilo v okviru programov razvoja podeželja za podeželsko 
infrastrukturo dodeljenih 13 milijard EUR sredstev EU. Skupaj z nacionalnim financiranjem so 
skupna sredstva znašala skoraj 19 milijard EUR. Cilj je bil krepitev gospodarske rasti, povečanje 
privlačnosti podeželskih območij in izboljšanje njihovih povezav z glavno infrastrukturo. Več 
drugih virov financiranja na ravni EU, nacionalni, regionalni in lokalni ravni je prav tako 
namenjenih podpori takim naložbam. 

Revizorji so v poročilu preučili, ali so Evropska komisija in države članice z ukrepi, ki so jih 
financirale, dosegle stroškovno učinkovitost. Obiskali so pet držav članic: Nemčijo, Španijo, Italijo, 
Poljsko in Romunijo. Čeprav so nekateri infrastrukturni projekti pozitivno vplivali na podeželska 
območja, so revizorji ugotovili, da so države članice in Komisija v okviru deljenega upravljanja 
dosegle le omejeno stroškovno učinkovitost. 

„Evropska komisija in države članice si delijo odgovornost pri velikem številu infrastrukturnih 
projektov na podeželskih območjih,” je dejal Nikolaos Milionis, član Evropskega računskega 
sodišča, pristojen za poročilo. „Če bi uspešneje sodelovale, bi bilo mogoče doseči veliko več.”  

Države članice niso vedno jasno utemeljile porabe sredstev iz skladov EU za razvoj podeželja in so 
se bolj kot na doseganje uspešnega usklajevanja z drugimi skladi osredotočale na preprečevanje 
dvojnega financiranja. Tveganje, da bi bili nekateri projekti izvedeni tudi brez sredstev EU, ni bilo 
uspešno zmanjšano, čeprav so bile ugotovljene nekatere dobre prakse. Izbirni postopki niso 
vedno omogočali usmerjanja financiranja v stroškovno najučinkovitejše in trajnostne projekte, 
dolge zamude pri upravnih postopkih pa so omejevale učinkovitost in uspešnost ukrepov.  
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Zanesljive informacije o dejanskih dosežkih pogosto niso bile na voljo, kar je oteževalo usmerjanje 
prihodnje politike in upravljanje proračuna na podlagi rezultatov. 

Po mnenju revizorjev je od leta 2012 pristop Komisije dejavnejši in bolj usklajen. Če se bo 
primerno izvajal, bi moral voditi k boljšemu finančnemu poslovodenju v programskem obdobju 
2014–2020. Vendar revizorji svarijo, da bodo nekatere slabosti v zvezi z usklajevanjem sredstev in 
informacijami o smotrnosti poslovanja verjetno še vedno prisotne. 

Revizorji priporočajo: 

Države članice bi morale imeti bolj usklajen pristop za podpiranje infrastrukture na podeželju, s 
katerim bi bilo mogoče količinsko opredeliti potrebe in vrzeli pri financiranju ter utemeljiti 
uporabo ukrepov za razvoj podeželja, projekti pa bi morali imeti določene jasne in specifične cilje. 
Države članice bi prav tako morale zagotoviti, da se izberejo stroškovno najučinkovitejši projekti, 
pri določitvi zahtev v zvezi s trajnostjo bi morale upoštevati dobo koristnosti naložb, spoštovati pa 
bi morale tudi razumen rok za odobritev projektov in izvršitev plačil. 

Komisija bi morala nadgraditi svoje prve ukrepe za zagotovitev uspešnega usklajevanja in oceniti 
dopolnjevanje med sredstvi iz različnih skladov EU, ki se bodo uporabljali za infrastrukturne 
naložbe. 

Da bi zagotovile upravljanje porabe na podlagi rezultatov, bi morale Komisija in države članice 
zbirati pravočasne, ustrezne in zanesljive podatke.  

 

Posebno poročilo št. 25/2015 – Podpora EU za podeželsko infrastrukturo: potencialne možnosti za 
doseganje bistveno večje stroškovne učinkovitosti je na voljo v 23 uradnih jezikih EU. 

 


