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Vse naložbe za razvoj podeželja ne prinašajo 
trajnih koristi  
Evropska Komisija je od leta 2007 za diverzifikacijo podeželskega gospodarstva EU in izboljšanje 
infrastrukture na podeželskih območjih porabila več kot 25 milijard EUR sredstev za razvoj 
podeželja. Toda glede na posebno poročilo, ki ga je danes objavilo Evropsko računsko sodišče 
(Sodišče), se je uspešnost teh ukrepov po državah članicah in sektorjih zelo razlikovala. Slabša 
gospodarska uspešnost in nezakonita zasebna uporaba na primer vplivata na trajnost in 
izvedljivost projektov podeželskega turizma, ki jih financira EU. Revizorji priporočajo, naj 
Evropska Komisija deli informacije o najboljših načinih za uspešnejše usmerjanje sredstev v 
izvedljive projekte, zmanjšanje tveganja spremembe namena projektov v projekte za zasebno 
uporabo in izkoriščanje potenciala velikih podatkovnih zbirk. 

„EU je veliko vložila v ukrepe za zmanjšanje odvisnosti podeželskega gospodarstva od kmetijstva in 
gozdarstva, ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest ter izboljšanje infrastrukture na podeželskih 
območjih,“ je povedal član Evropskega računskega sodišča Viorel Ștefan,“ ki je vodil revizijo. „Toda 
projekti na teh območjih, ki jih financira EU, bi morali biti trajni, zato menimo, da bi morala EU 
storiti več za spodbujanje projektov, ki ob podpori EU prinašajo dolgoročne koristi in stroškovno 
učinkovitost.“ 

Revizorji so analizirali različne projekte, ki se podpirajo z Evropskim kmetijskim skladom za razvoj 
podeželja (EKSRP), in ugotovili, da jih je večina ob koncu zakonsko določenega petletnega obdobja 
še vedno delovala. To še zlasti velja za infrastrukturne projekte (kot je podpora za obnovo vasi, 
gradnjo ali izboljšanje cest, vodovodnih in kanalizacijskih omrežij), saj je infrastruktura na splošno 
zasnovana tako, da traja dlje časa. Vendar tretjina projektov diverzifikacije – projektov, namenjenih 
spodbujanju nekmetijskih dejavnosti ali podpiranju novih poslovnih priložnosti – v času revizije ni 
več delovala, tudi v primerih, v katerih je bila zagotovljena zelo visoka raven naložb. Naložbe v 
turistične nastanitve so bile med najpogosteje podprtimi projekti diverzifikacije.  
 
Revizorji so odkrili znatne razlike med sektorji in državami članicami. Na Poljskem so bili na primer 
v obdobju 2007–2013 projekti storitev za kmetijstvo ali gozdarstvo manj trajni kot projekti v drugih 
sektorjih. V tem obdobju so se v več državah članicah podpirale turistične nastanitve, četudi niso 
bile ekonomsko vzdržne, v nekaterih primerih pa so bile uvedene preiskave o zasebni uporabi 
stavb, ki so se financirale kot turistične nastanitve. Revizorji so odkrili tudi druge primere, v katerih 
so se dragi projekti turistične nastanitve po nekaj letih končali. Pri nekaterih projektih so stroški za 
subvencije EU znašali do 9 000 EUR za vsak mesec izvajanja.  
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Pred začetkom programskega obdobja skupne kmetijske politike (SKP) 2023–2027 dajejo revizorji 
Komisiji več priporočil. Zlasti priporočajo, naj Komisija pomaga razširjati informacije o najboljših 
načinih za:  
 

• zagotovitev trajnosti projektov ob upoštevanju različnih vrst naložb, ki jih podpira,  
• zbiranje dokazov o tem, da financirane dejavnosti še vedno delujejo,  
• določitev pogojev v sporazumih o dodelitvi nepovratnih sredstev, na podlagi katerih je 

treba podprte projekte uporabljati v njihov predvideni namen. 
  
Splošne informacije  
Sodišče je podporo EU za podeželsko infrastrukturo analiziralo tudi v Posebnem poročilu 25/2015, 
težave s trajnostjo kohezijskih naložb, ki jih financira EU, pa je ugotovilo tudi v Posebnem poročilu 
08/2018 in Posebnem poročilu 06/2011. 
 
Posebno poročilo 12/2022: Trajnost pri razvoju podeželja – Projekti v zahtevanem obdobju 
večinoma še vedno delujejo, vendar obstajajo možnosti za dosego dolgoročnejših rezultatov je na 
voljo na spletišču Sodišča. 

 
Kontakti za medije 
Tiskovni urad Sodišča: press@eca.europa.eu  

- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – T: (+352) 691 553 547 
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – T: (+352) 691 551 502 
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – T: (+352) 621 552 224 
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