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

Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 17. februarja 2015 

 
Po besedah revizorjev EU so zapletenost politike razvoja podeželja in slabi kontrolni 
sistemi držav članic najpomembnejši vzrok za visoko stopnjo napak pri porabi  
Danes objavljeno poročilo Evropskega računskega sodišča ugotavlja, da so kršitve pogojev, ki so jih določile države članice, vzrok za 
večino napak na področju politike razvoja podeželja. Nadzorni organi držav članic bi lahko odkrili in popravili večino napak, ki so 
vplivale na naložbene ukrepe na področju razvoja podeželja, in bi to tudi morali storiti. Njihovi kontrolni sistemi so pomanjkljivi, ker 
pregledi niso izčrpni in ker temeljijo na nezadostnih informacijah. 

„Pomembno je razumeti, zakaj je stopnja napake na področju politike razvoja podeželja nesprejemljivo visoka. Za njeno znižanje je 
ključno pravo ravnotežje med številom in zapletenostjo pravil za porabo – ta pomagajo dosegati cilje politike, npr. izboljšanje 
konkurenčnosti kmetijstva – ter prizadevanji za zagotavljanje spoštovanja teh pravil,” je izjavila Rasa Budbergyte, članica Evropskega 
računskega sodišča, pristojna za poročilo. 

Po oceni revizorjev je povprečna stopnja napake za porabo na področju razvoja podeželja v obdobju 2011–2013 znašala 8,2 %, kar je 
več kot štirikrat več od praga pomembnosti. Za dve tretjini te stopnje napake so bile krive napake pri naložbenih ukrepih, v glavnem 
nepovratnih sredstvih za nakup kmetijskih strojev in strojev za predelavo hrane, za eno tretjino pa napake pri pomoči na površino, 
vključno z nadomestili za dodatne stroške zaradi okolju prijaznejših načinov kmetovanja. 

Revizorji EU so ugotovili, da so v zvezi z naložbenimi ukrepi organi držav članic imeli na voljo informacije, ki so potrebne za odkrivanje 
in popravljanje napak, vendar jih velikokrat niso uporabili ali pa jih sploh niso zahtevali. Revizorji EU so tudi ugotovili, da je bilo samo 
16 % stopnje napake posledica nespoštovanja določb, ki so neposredno v uredbah EU, največji del – 84 % – pa je bil posledica kršitve 
pogojev, določenih na ravni držav članic. 

Pri naložbenih ukrepih je revizija pokazala, da so javni organi pomemben povzročitelj napak, ker ne spoštujejo pravil o javnem 
naročanju. Sodišče je odkrilo dva glavna vzroka za to: prvič, infrastrukturne projekte na podeželju so običajno izvajale majhne občine, ki 
imajo pogosto malo izkušenj z izvajanjem postopkov javnega naročanja, in drugič, nekateri upravičenci so raje sodelovali z znanimi 
izvajalci, od katerih jih je večina že kdaj prej dobavila podobno blago ali izvedla podobne storitve, ter so zato naročila oddajali 
neposredno njim. Plačilne agencije temu niso nikoli nasprotovale, čeprav osnovna načela javnega naročanja, in sicer preglednost, 
objektivnost, nediskriminacija in ustrezno razkritje, niso bila upoštevana. 

Revizorji so ugotovili, da je bila verjetnost napake največja pri ukrepu za podporo predelave kmetijskih proizvodov, pri katerem lahko 
javna pomoč doseže več milijonov evrov za posamezen projekt. Nenamerne kršitve meril upravičenosti, ki so jih zagrešili javni in 
zasebni upravičenci, so prispevale četrtino stopnje napake, domnevno namerne kršitve, ki so jih zagrešili zasebni upravičenci, pa 
osmino. 

Pri pomoči na površino je bil glavni vzrok napake nespoštovanje kmetijskih zavez, do katerega je prišlo zaradi majhnih spodbud za 
kmete za spoštovanje teh zavez, nizke stopnje kontrole za obveznosti in majhnega števila izrečenih kazni za njihovo nespoštovanje. 

Revizorji so ugotovili, da je Komisija na pravi poti, ker vzroke napak odpravlja z akcijskimi načrti. Ena od slabosti pa je, da so akcijski 
načrti, ki so jih izvajale države članice, v glavnem reaktivni in ne obravnavajo sistematično vseh problemov, ki so privedli do napak. 
Poleg tega ni dovolj preventivnih ukrepov za najpomembnejše zelo razširjene slabosti na ravni EU. 

Pregled in odobritev programov razvoja podeželja, ki ju izvaja Komisija, ter izvajanje nacionalnih normativnih ureditev, za katero so 
zadolžene države članice, ponujajo največ možnosti za zmanjševanje napak pri porabi za razvoj podeželja. 

Revizorji so priporočili, naj: 

• Komisija pravočasno zaključi svoje dosedanje popravljalne ukrepe tako, da se še naprej osredotoča na temeljne vzroke napak 
pri porabi za razvoj podeželja. Zato naj države članice po potrebi sprejmejo preventivne in popravljalne ukrepe v zvezi z 
javnim naročanjem, namernim zaobhajanjem pravil in kmetijsko-okoljskimi plačili; 

• Komisija skrbno spremlja izvajanje programov razvoja podeželja in pri svojih revizijah skladnosti upošteva veljavna pravila, 
vključno s tistimi, ki so bila sprejeta na nacionalni ravni, kadar je to primerno, da bi zmanjšala tveganje ponavljanja slabosti 
in napak. 
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Opombe za urednike 

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

Osrednja tema tega posebnega poročila št. 23/2014 z naslovom Napake pri porabi za razvoj podeželja: Kakšni so vzroki in kako se 
obravnavajo? je spoštovanje veljavnih zakonov in drugih predpisov pri izvajanju na področju razvoja podeželja. Opisani so glavni vzroki 
za visoko stopnjo napake na tem področju. V njem je tudi ocenjeno, ali je verjetno, da bodo ukrepi, ki so jih sprejele države članice in 
Komisija, v prihodnje uspešno odpravljali ugotovljene vzroke. V poročilo so vključene informacije, ki so bile revizorjem dane na voljo do 
konca septembra 2014. 

Evropska unija in države članice so v programskem obdobju 2007–2013 za politiko za razvoj podeželja namenile več kot 
150 milijard EUR, ki so bile skoraj enako razdeljene med naložbene ukrepe in pomoč za površino. Za odhodke na področju razvoja 
podeželja se uporablja deljeno upravljanje držav članic in Komisije. Države članice so odgovorne za izvajanje programov razvoja 
podeželja na ustrezni teritorialni ravni v skladu s svojimi lastnimi institucionalnimi ureditvami. Komisija je odgovorna za nadzor držav 
članic, s katerim naj bi zagotovila, da te izpolnjujejo svoje odgovornosti. 

Visoka stopnja neskladnosti z veljavnimi pravili, ki se odraža v visoki stopnji napake, pomeni, da se sredstva ne porabljajo v skladu s 
pravili. To lahko negativno vpliva na doseganje ciljev politike za razvoj podeželja (izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva, 
izboljšanje okolja in podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih ter spodbujanje diverzifikacije gospodarskih 
dejavnosti). 

Napake so pomembne, če vplivajo na več kot 2 % porabe. 


