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Sporočilo za javnost
Luxembourg, 26. aprila 2018

Nove možnosti obračunavanja stroškov na področju razvoja
podeželja so boljše, vendar bi jih morale države članice
pogosteje uporabljati, ugotavljajo revizorji EU
Evropsko računsko sodišče v svojem poročilu ugotavlja, da je nova metoda za povračilo
stroškov za projekte na področju razvoja podeželja enostavnejša za upravičence in tiste, ki
preverjajo zahtevke, vendar bi jo bilo treba več uporabljati. Poenostavljene možnosti
obračunavanja stroškov naj bi dopolnjevale stari sistem za povračilo nastalih stroškov, ki je bil
zapleten in dovzeten za napake. Države članice imajo zdaj na izbiro tri dodatne metode:
standardne lestvice stroškov na enoto, pavšalna plačila in pavšalno financiranje.
Revizorji so preučili, ali so nove možnosti privedle do poenostavitve administrativnih postopkov,
ali so zagotovile gospodarnost, ali so se veliko uporabljale in ali so privedle do večje
osredotočenosti na cilje politike.
Ugotovili so, da so bili z novimi možnostmi poenostavljeni administrativni postopki, saj so
upravičenci enostavneje oddali zahtevke, za administrativne preglede pa je bilo porabljenega
manj časa. Z novimi možnostmi obračunavanja stroškov je mogoče ohraniti nadzor nad stroški
projektov, vendar le, če so pravilno določeni in če temeljijo na pošteni, pravični in preverljivi
metodologiji. Vendar pa se zaradi njih ni povečala osredotočenost na rezultate. Prav tako vloga
certifikacijskih organov pri njihovem revidiranju ni podrobno opredeljena, kar povzroča tveganje.
Revizorji so ugotovili tudi, da nove možnosti obračunavanja stroškov lahko pripomorejo k
zmanjšanju upravnega bremena, saj sledenje vsakemu evru do posameznih dokazil ni več
potrebno. Upravičenci predložijo, organi držav članic pa preverijo manj dokumentov. Kljub temu
se nove možnosti malo uporabljajo, v glavnem zaradi raznovrstne narave projektov na področju
razvoja podeželja in potrebnih naložb.
„Nove poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov še zmeraj predstavljajo majhen del
skupne porabe za razvoj podeželja,“ je dejal član Evropskega računskega sodišča João
Figueiredo, pristojen za poročilo. „Njihov uspeh bo odvisen od smernic Komisije in od
pripravljenosti držav članic za sprejemanje te nove oblike financiranja.“

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega sporočila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče. Celo
poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu.
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Revizorji Komisiji priporočajo, naj:
•
posodobi svoje smernice o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov, da bodo
zajemale ključna načela za pripravo metodologij,
•
pojasni, kdo mora preveriti metodologijo in izračune za nove možnosti obračunavanja
stroškov,
•

preuči možnosti za pripravo več standardnih možnosti in posodobi opredelitve kontrol,

•
preuči možnost za prehod s povračila na podlagi nastalih stroškov na povračilo, ki bo
temeljijo na rezultatih.

Pojasnila za urednike
Cilj politike EU na področju razvoja podeželja je pomagati podeželskim območjem pri
obravnavanju najrazličnejših gospodarskih, okoljskih in socialnih izzivov. EU za to politiko vsako
leto porabi približno 14 milijard EUR. Poraba za razvoj podeželja predstavlja približno 25 %
porabe za skupno kmetijsko politiko. Sofinanciranje držav članic znaša dodatnih 7 milijard EUR
letno.
Približno polovica porabe sredstev za razvoj podeželja temelji na kmetijskih površinah ali številu
živali. Pri preostalem delu je podpora določena bodisi v obliki fiksnih zneskov bodisi v obliki
odstotkov, povezanih z izvajanimi dejavnostmi ali s stroški, ki nastanejo pri upravičencu.
Posebno poročilo št. 11/2018 – Nove možnosti za financiranje projektov na področju razvoja
podeželja so enostavnejše, vendar niso osredotočene na rezultate – je na voljo na spletišču
Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU.
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