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Pojedinim ulaganjima u ruralni razvoj ne
ostvaruju se trajne koristi
Od 2007. naovamo Europska komisija izdvojila je iz fondova za ruralni razvoj više od 25 milijardi
eura kako bi diversificirala ruralno gospodarstvo EU-a i poboljšala infrastrukturu u ruralnim
područjima. Međutim, u tematskom izvješću koje je danas objavio Europski revizorski sud (Sud)
navodi se da je među različitim sektorima i državama članicama uspjeh tih mjera bio
neujednačen. Primjerice, na trajnost i održivost projekata financiranih sredstvima EU-a u
području seoskog turizma utječu slabi gospodarski rezultati i nezakonita osobna uporaba.
Revizori su preporučili Europskoj komisiji da promiče informacije o tome kako na najbolji način i
najdjelotvornije usmjeriti financijsku potporu na održive projekte, ublažiti rizike od prenamjene
projekata u imovinu za osobnu uporabu te iskoristiti potencijal velikih baza podataka.
„EU je uložio znatna sredstva u mjere za smanjivanje ovisnosti ruralnog gospodarstva o
poljoprivredi i šumarstvu, za očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta te za poboljšanje
infrastrukture u ruralnim područjima”, izjavio je Viorel Ștefan, član Suda koji je predvodio ovu
reviziju. „Međutim, projekti koje EU financira u tim područjima trebali bi biti trajni te Sud smatra
da EU treba uložiti dodatne napore za promicanje projekata kojima se ostvaruju dugoročne koristi
i najveća moguća vrijednost na temelju potpore EU-a.”
Revizori su analizirali niz projekata kojima je dodijeljena potpora iz Europskog poljoprivrednog
fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i utvrdili da je na kraju propisanog petogodišnjeg razdoblja trajnosti
većina njih i dalje bila u funkciji. To je osobito vrijedilo za infrastrukturne projekte (kao što su
potpora za obnovu sela, izgradnju ili obnovu cesta ili vodovodnih i kanalizacijskih mreža) jer je
infrastruktura u pravilu zamišljena tako da traje dugi niz godina. Međutim, kad je riječ o projektima
diversifikacije, odnosno projektima usmjerenima na poticanje nepoljoprivrednih aktivnosti ili
potporu za nove poslovne prilike, u trenutku obavljanja revizije u funkciji više nije bila jedna trećina
takvih projekata, čak i u slučajevima u kojima je uložen vrlo velik iznos sredstava. Među projektima
diversifikacije za koje se najčešće dodjeljivala potpora bila su ulaganja u turistički smještaj.
Revizori su utvrdili da među različitim sektorima i državama članicama postoje znatne razlike. U
Poljskoj su, primjerice, u razdoblju 2007. – 2013. usluge za projekte u poljoprivredi i šumarstvu bile
kratkotrajnije od projekata u drugim sektorima. U navedenom se razdoblju potpora za turistički
smještaj u nekoliko država članica dodjeljivala čak i u onim slučajevima u kojima to nije bilo
ekonomski održivo, a u pojedinim su primjerima pokrenute istrage o osobnoj uporabi zgrada koje
su dobile financijsku potporu kao turistički smještajni objekti. Revizori su otkrili i slučajeve u kojima
U ovom priopćenju za medije iznesene su glavne poruke tematskog izvješća Europskog revizorskog suda. Cjeloviti tekst izvješća dostupan je
na eca.europa.eu.
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su se turistički smještajni objekti koji su otvoreni u okviru skupih projekata zatvorili nakon svega
nekoliko godina. Subvencije EU-a za pojedine projekte dosezale su i do 9000 eura za svaki mjesec
poslovanja.
Revizori su Komisiji uputili niz preporuka za zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP) u nadolazećem
programskom razdoblju 2023. – 2027. Osobito su joj preporučili da doprinese informiranju o tome
kako na najbolji način:
•
•
•

zajamčiti trajnost projekata, uzimajući u obzir različite vrste ulaganja kojima se pruža
potpora
prikupljati dokaze o tome da su financirane aktivnosti još u funkciji i
postaviti uvjet u sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava da se financirani projekti
moraju upotrebljavati u predviđene svrhe.

Kontekst
Sud je potporu EU-a za ruralnu infrastrukturu analizirao i u tematskom izvješću 25/2015, dok je o
pitanjima trajnosti ulaganja u područje kohezije koja se financiraju sredstvima EU-a bilo govora u
tematskom izvješću 08/2018 i tematskom izvješću 06/2011.
Tematsko izvješće 12/2022 „Trajnost projekata ruralnog razvoja: većina projekata ostaje u funkciji
tijekom propisanog razdoblja, no mogli bi se postići i dugotrajniji rezultati” dostupno je na
internetskim stranicama Suda.
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