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Tri četrtine neproduktivnih naložb v kmetijstvu je po 
besedah revizorjev EU predragih 
Na podlagi novega poročila Evropskega računskega sodišča tri četrtine revidiranih projektov, 
financiranih v okviru sheme EU za plačila kmetom za izboljšanje okolja, ni bilo stroškovno 
učinkovitih. Večina tako imenovanih „neproduktivnih naložb” je sicer prispevala k varstvu krajine in 
biotske raznovrstnosti, vendar so revizorji pri 75 % teh projektov našli jasne dokaze, da so bili 
njihovi stroški bodisi nerazumno visoki bodisi nezadostno utemeljeni. Zaradi slabosti pri izbiri 
naložb za dela, kot sta obnavljanje živih mej in mokrišč, se predlogi niso ustrezno preverjali na 
podlagi izbirnih meril, financirani pa so bili neupravičeni projekti. 

V obdobju 2007–2013 je bilo za neproduktivne naložbe porabljenih približno 860 milijonov EUR javnih 
sredstev. Javno financiranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in nacionalno 
sofinanciranje sta pogosto dosegala 100 % stroškov projekta.  

Revizorji so obiskali štiri države članice, ki so porabile 80 % vseh sredstev sklada – Portugalsko, Dansko, 
Združeno kraljestvo (Anglija) in Italijo (Apulija). Izkazalo se je, da je bilo samo 5 od 28 revidiranih projektov 
stroškovno učinkovitih. Poročilo opozarja, da to vprašanje morda ni omejeno na vzorec projektov, saj 
težave izhajajo iz slabosti upravljavskih in kontrolnih sistemov držav članic.  

„Trajnostno upravljanje kmetijskega okolja je zelo pomembno, toda podpora EU mora biti smiselna tudi s 
finančnega vidika,“ je povedal Jan Kinšt, član Evropskega računskega sodišča, ki je pristojen za poročilo.  

Pri reviziji je bilo ugotovljeno, da države članice niso ustrezno preverjale resničnosti prijavljenih stroškov ali 
pa so brez utemeljitve sprejele najdražjo ponudbo. V veliko primerih so bili projekti, ki bi očitno povečali 
vrednost gospodarstva, v celoti financirani z javnimi sredstvi ali pa so prejeli veliko večje stopnje pomoči, 
kot se običajno dodelijo produktivnim naložbam.  

V okviru spremljanja so se merili samo podatki, kot sta znesek javnih odhodkov in število gospodarstev, ki 
prejemajo podporo, malo pa je bilo informacij o tem, kaj je bilo doseženo na ravni EU in držav članic. 
Podpora se bo v programskem obdobju 2014–2020 še naprej izvajala, vendar pa Komisija in države članice 
še niso odpravile večine slabosti, ker jih niso dovolj zgodaj odkrile. 
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Revizorji državam članicam za v prihodnje priporočajo predvsem, naj:  

• ocenijo obseg, v katerem se neproduktivne naložbe izvajajo v sinergiji z drugimi okoljskimi 
shemami; 

• sistematično preverjajo dokazila zahtevkov za povračilo stroškov; 

• opredelijo posebne kazalnike rezultatov in o njih poročajo v svojih letnih poročilih o izvajanju; 

• opredelijo merila za določitev morebitnega donosa neproduktivnih naložb, ki prejemajo 
najvišje stopnje pomoči, in prilagodijo stopnje pomoči; 

• zagotovijo, da stroški ne presegajo stroškov podobnih del, ki jih ponuja odprti trg. 

Komisija bi morala spremljati izvajanje neproduktivnih naložb v okviru letnih poročil o izvajanju, 
državam članicam dati navodila v zvezi z izbirnimi merili in zagotoviti, da se doseganje kmetijsko-
okoljskih ciljev spremlja v okviru vrednotenja. 

 

Opombe za urednike 

Države članice lahko v okviru politike EU za razvoj podeželja iz proračuna EU dodelijo nepovratna 
sredstva za kritje stroškov neproduktivnih naložb, ki ne ustvarjajo bistvenega donosa, prejemkov ali 
prihodkov ali ki bistveno ne povečujejo vrednosti gospodarstva upravičenca, vendar imajo pozitiven 
vpliv na okolje. Neproduktivne naložbe bi morale imeti zlasti dopolnilno vlogo pri doseganju 
kmetijsko-okoljskih ciljev ali zavez v okviru drugih okoljskih shem ali pri krepitvi okoljske vrednosti 
zaščitenih območij. 

 

Posebno poročilo št. 20/2015 – Stroškovna učinkovitost podpore EU za razvoj podeželja za 
neproduktivne naložbe v kmetijstvu je na voljo v 23 jezikih EU. 

 


