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Sporočilo za javnost

V Luxembourgu, 14. novembra 2017

Razvoj podeželja: nov proces načrtovanja je predolg in
preveč zapleten, pravijo revizorji EU
Glede na poročilo Evropskega računskega sodišča je nov proces načrtovanja porabe za razvoj
podeželja predolg in preveč zapleten, vsebuje pa tudi pomanjkljivosti, ki zmanjšujejo smotrnost
in rezultate. Revizorji so prav tako ugotovili, da se kljub prizadevanjem Evropske komisije
izvajanje programov ni začelo prej in da so se sredstva začela porabljati počasneje kot v
prejšnjem obdobju.
Namen politike EU za razvoj podeželja je zagotovitev konkurenčnejšega kmetijstva, trajnostnega
upravljanja naravnih virov in uravnoteženega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti. Za
razvoj podeželja naj bi EU za obdobje 2014–2020 predvidoma porabila skoraj 100 milijard EUR.
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja zagotavlja finančno podporo za ukrepe, ki jih države
članice izvajajo v okviru nacionalnih ali regionalnih programov razvoja podeželja, ki jih pripravijo
države članice in odobri Komisija.
„Načrtovanje programov za novo obdobje je vedno težavno, saj se začne, preden so na voljo
relevantni podatki iz prejšnjih obdobij,“ je povedal Janusz Wojciechowski, član Evropskega
računskega sodišča, ki je pristojen za poročilo, in dodal: „Sodišče je ugotovilo, da so programski
dokumenti preveč zapleteni in obsežni, a kljub temu premalo osredotočeni na pričakovane
rezultate.“
Revizorji so preučili, ali novi strateški okvir EU za obdobje 2014–2020 odraža večjo
osredotočenost na smotrnost ter ali novi proces zagotavlja pripravo kakovostnih programov
razvoja podeželja, kar bi prispevalo k boljšim rezultatom.
Ugotovili so, da je okvir sicer namenjen pristopu, ki temelji na rezultatih, vendar so odobreni
programi dolgi in zapleteni ter vsebujejo pomanjkljivosti, ki bi lahko ovirale osredotočenost na
smotrnost in rezultate. Pregledali so tudi načrtovanje programov za politiko razvoja podeželja
med letoma 2014 in 2020, da bi preverili, ali ti omogočajo, da se programi razvoja podeželja
začnejo izvajati prej, s čimer bi se preprečile negativne posledice zamud. Ugotovili so, da se
izvajanje kljub prizadevanjem ni začelo prej in da so se načrtovana sredstva začela porabljati
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila Evropskega računskega sodišča.
Celo poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu.
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SL
počasneje kot prej.
Za izboljšanje tega procesa revizorji za v bodoče Komisiji priporočajo, naj:
•

zagotovi, da njeni predlogi pripomorejo k skladnosti med posameznimi programi,

•

poenostavi programske dokumente in zmanjša število zahtev;

•

v sodelovanju z državami članicami zagotovi, da se v okviru poročanja leta 2019
pridobijo jasne in celovite informacije,

•

točneje opredeli različne kazalnike,

•

oceni izkušnje z izvajanjem sedanjega sistema,

•

pravočasno pripravi predloge za politiko razvoja podeželja po letu 2020.

Poleg tega revizorji predlagajo Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji, naj pred določitvijo
dolgoročnega proračuna razmislijo o uskladitvi dolgoročne strategije s proračunskim ciklusom EU
ter opravijo celovit pregled porabe.
Posebno poročilo št. 16/2017 – „Načrtovanje programov razvoja podeželja: manj zapletenosti in
več osredotočenosti na potrebne rezultate“ je na voljo na spletišču Evropskega računskega
sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU.
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