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Uporaba tehničke pomoći u poljoprivredi i ruralnom razvoju mogla bi 
biti bolja, poručuju revizori EU-a 

U danas objavljenom izvješću Europskog revizorskog suda (Sud) navodi se da ni Europska komisija ni države 
članice Europske unije ne mogu pružiti dokaz o tome u kojoj je mjeri uporaba tehničke pomoći u području politike 
poljoprivrede i ruralnog razvoja pridonijela proračunskoj učinkovitosti i ciljevima zajedničke poljoprivredne 
politike. 

Tehnička pomoć odnosi se na pružanje potpore državnim službama u obliku stručnog znanja u posebnim područjima 
i financijskih sredstava s ciljem razvoja administrativnih kapaciteta i pokrivanja povezanih troškova. Sredstva za 
tehničku pomoć mogu se upotrebljavati za pokrivanje administrativnih troškova, no ne bi ih se trebalo smatrati 
zamjenom za rashode za administraciju ako s njima nije povezano i jačanje kapaciteta.  

U području obuhvaćenom revizijom države članice imale su pravo upotrijebiti financijska sredstva za tehničku pomoć 
iz proračuna EU-a za određene aktivnosti koje su bile široko definirane, i to uz gornju granicu od 4 % nacionalne 
omotnice za ruralni razvoj. Države članice planom za razdoblje 2007. – 2013. na taj su način predvidjele upotrijebiti 
1,5 milijardi eura. Taj je iznos u novom programskom razdoblju (2014. – 2020.). porastao na 1,9 milijardi. 

Revizori EU-a utvrdili su da je financiranje aktivnosti ruralnog umrežavanja pružilo najveći potencijal za prihvatljivu 
uporabu tehničke pomoći u okviru proračuna za ruralni razvoj. Ruralne mreže, kojima je cilj poboljšati suradnju, 
razmjenu znanja i inovacije u poljoprivrednom sektoru, vrlo su prikladan instrument za uporabu tehničke pomoći.  

Međutim, u većini slučajeva potrošnje sredstava za tehničku pomoć resursi namijenjeni jačanju kapaciteta često su 
upotrjebljivani kao potpora općim administrativnim proračunima. Financijska sredstva za tehničku pomoć pomogla 
su državama članicama pokriti troškove isplate plaća u području ruralnog razvoja u trenutku kada su administrativni 
proračuni bili smanjeni na razini cijele Europe. Slično postupanje zapaženo je i na razini Komisije koja također 
raspolaže vlastitim proračunom za tehničku pomoć. Revizori EU-a utvrdili su da je niz aktivnosti koje se moglo teretiti 
kao redovite administrativne rashode i na razini država članica i na razini Komisije zapravo financiran sredstvima za 
tehničku pomoć. 

Uporaba tehničke pomoći na takav način nije izričito zabranjena zakonskim aktima, no Sud smatra da trošenje 
financijskih sredstava na plaće u nacionalnoj administraciji i druge svakodnevne tekuće troškove nije najbolja 
moguća uporaba financijskih sredstava za tehničku pomoć. „Ključno je to što su se ta sredstva u protivnom mogla 
upotrijebiti za projekte ruralnog razvoja na terenu, stoga je jasno da postoji oportunitetni trošak prekomjerne 
uporabe tehničke pomoći – manje stvarnih ulaganja u poljoprivredni sektor”, napomenula je Kersti Kaljulaid, članica 
Suda zadužena za izvješće. 
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Revizori EU-a preporučuju sljedeće: 

• Komisija bi trebala pojasniti opseg i primjenu tehničke pomoći u državama članicama u području ruralnog 
razvoja. Time bi se povećala transparentnost načina na koje je moguće upotrijebiti sredstva. Komisija bi 
trebala pomno pratiti uporabu tehničke pomoći u državama članicama i poduzeti odgovarajuće mjere kako 
bi zajamčila da se opći administrativni rashodi ne pokrivaju iz njezinih vlastitih proračunskih stavki koje se 
odnose na tehničku pomoć. 

• Komisija bi u budućnosti od država članica trebala zahtijevati da o administrativnim troškovima / troškovima 
„proračunske potpore” za ruralni razvoj izvješćuju zasebno kako bi bilo transparentnije da se dio financijskih 
sredstava za tehničku pomoć troši na takvu potporu. 

• Komisija i države članice trebale bi uspostaviti prikladan okvir uspješnosti za rashode za tehničku pomoć. 
Posebno je potrebno izvršiti odgovarajuću procjenu potreba Komisije i država članica u pogledu tehničke 
pomoći te uspostaviti mehanizam za utvrđivanje ciljeva i mjerenje napretka k njihovom ostvarenju. 

 

Napomena za urednike 

U tematskim izvješćima Suda koja se objavljuju tijekom cijele godine prikazuju se nalazi odabranih revizija određenih 
proračunskih područja EU-a ili tema povezanih s upravljanjem. 

Ovo tematsko izvješće (br. 4/2015) pod nazivom „Tehnička pomoć: koji je njezin doprinos poljoprivredi i ruralnom 
razvoju?” usmjereno je na upravljanje tehničkom pomoći i njezin doprinos temeljnim ciljevima u području politike 
poljoprivrede i ruralnog razvoja. Naši revizori ispitali su kojim je aktivnostima pružena potpora u obliku financijskih 
sredstava za tehničku pomoć na razini Komisije i država članica, jesu li troškovi za koje je zatražen povrat bili 
prihvatljivi i jesu li mehanizmi za mjerenje uspješnosti tehničke pomoći bili primjereni i djelotvorni. 

Sud je ispitao uporabu financijskih sredstava za tehničku pomoć u području poljoprivrede i ruralnog razvoja tijekom 
programskog razdoblja 2007. – 2013. Revizija je bila usmjerena na pravilnost, djelotvornost i učinkovitost financijskih 
sredstava na razini Komisije i država članica. 


