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Odmah može ići u objavu
Luxembourg, 9. srpnja 2014.

Komisija nije pravilno nadzirala postupak odvajanja izravne potpore 
EU-a poljoprivrednim gospodarstvima od proizvodnje koji je usvojen 
tijekom „sistematskog pregleda” ZPP-a iz 2008. godine, poručuju 
revizori EU-a 
 
U danas objavljenom izvješću, Europski revizorski sud (Sud) ukazao je na to da Komisija u razdoblju od 2010. do 
2012. godine nije prikladno nadzirala države članice tijekom izračuna prava na plaćanje za potporu EU-a 
poljoprivrednim gospodarstvima u okviru programa jedinstvenih plaćanja. Države članice nisu uvijek vršile 
raspodjelu raspoloživih potpora u skladu s načelima i ciljevima politika EU-a te su prava na plaćanje nekad bila 
netočno izračunata. 
 
„Program jedinstvenih plaćanja uveden 2005. godine zamijenio je većinu izravnih plaćanja povezanih s 
poljoprivrednom proizvodnjom. Pregledom reforme zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) iz 2003. godine, koji je 
obavljen 2008. godine i koji je poznat još i kao „sistematski pregled”, program jedinstvenih plaćanja proširen je i na 
poljoprivredne sektore u kojima taj program do tada nije uopće bio uveden ili je bio uveden tek djelomično. Države 
članice imale su znatno diskrecijsko pravo u dodjeli i izračunu prava na plaćanje, no Komisija je zadržala krajnju 
odgovornost za isplate potpore EU-a poljoprivrednicima. Sud je utvrdio da Komisija nije usvojila jasna pravila za 
provedbu te da nije prikladno nadzirala države članice pri raspodjeli raspoložive potpore poljoprivrednicima koja je u 
razdoblju od 2010. do 2012. godine iznosila otprilike 4,2 milijarde eura. Stoga kriteriji koje su države članice odredile 
nekad nisu bili u skladu s načelima EU-a, posebice načelom jednakog postupanja prema poljoprivrednicima, 
proporcionalnosti i dobrog financijskog upravljanja te su u nekim slučajevima prava na plaćanja netočno izračunata”, 
riječi su gospodina Augustyna Kubika, člana Suda zaduženog za ovo izvješće. „To također može imati važan utjecaj na 
nove programe plaćanja za poljoprivrednike koji će se provoditi od 2015. godine.”  
 
Odvajanje izravne potpore od proizvodnje i uvođenje programa jedinstvenih plaćanja bili su ključni sastavni dijelovi 
procesa reforme ZPP-a iz 2003. godine. Glavni je cilj programa jedinstvenih plaćanja bio preusmjeriti politiku s tržišnih 
potpora na proizvodno nevezanu potporu dohotku poljoprivrednika, čime bi se poboljšala usmjerenost 
poljoprivrednika na tržište i postigla veća decentralizacija. Program jedinstvenih plaćanja do sada je uveden u 
18 država članica i čini 54 % ukupnog proračuna EU-a za poljoprivredu i ruralni razvoj. Potpora u okviru programa 
jedinstvenih plaćanja nezavisna (tj. „odvojena”) je od stvarne poljoprivredne proizvodnje, no poljoprivrednici moraju 
imati prava na plaćanje i prihvatljivo zemljište kako bi primili pomoć u okviru programa jedinstvenih plaćanja. Program 
jedinstvenih plaćanja ostat će na snazi do kraja 2014. godine. Od 2015. godine taj će program zamijeniti novi program 
osnovnih plaćanja koji će se također temeljiti na pravima na plaćanje. Države će članice pod određenim uvjetima moći 
prenijeti trenutnu vrijednost prava na plaćanje u novi sustav. Stoga će izračun prava na plaćanje u okviru programa 
jedinstvenih plaćanja možda utjecati na buduće isplate poljoprivrednicima do 2021. godine. 
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Napomena za urednike: 
 
Europski revizorski sud (Sud) tijekom cijele godine objavljuje tematska izvješća u kojima se prikazuju rezultati 
odabranih revizija određenih proračunskih područja EU-a ili tema povezanih s upravljanjem. 

U tematskom izvješću (br. 8/2014) pod nazivom „Je li Komisija djelotvorno upravljala uključivanjem proizvodno vezane 
potpore u program jedinstvenih plaćanja?” procjenjivalo se kako je Komisija upravljala uključivanjem potpore EU-a 
povezane s određenom količinom poljoprivredne proizvodnje (npr. obrađenom zemljom ili brojem životinja) u 
program jedinstvenih plaćanja nakon „sistematskog pregleda” zajedničke poljoprivredne politike (ZPP-a) iz 
2008. godine. Točnije, revizori EU-a ispitali su je li Komisija prikladno nadzirala i provjeravala izračun prava na plaćanje 
u državama članicama, je li zakonodavstvo država članica u skladu s uvjetima i načelima zakonodavstva EU-a te jesu li 
nadležna tijela uspostavila djelotvorne provjere kojima su osigurala točan izračun i dodjelu prava na plaćanja. 
 
Sud je utvrdio da Komisija nije koristila svoje ovlasti kako bi osigurala da su kriteriji primjenjivani za raspodjelu 
raspoložive potpore uvijek bili u skladu s načelima EU-a, posebice načelima nediskriminacije poljoprivrednika i 
proporcionalnosti, te kako bi provjerila jesu li bili u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja ili jesu li možda 
utjecali na tržišne uvjete.  
 
Iako su države članice većim dijelom točno koristile referentne podatke o poljoprivrednicima, revizori EU-a uočili su 
znatne nedostatke u točnoj primjeni pravila izračuna i načelima. U okviru koji je uspostavila Komisija također nije bilo 
dovoljno jasno naznačeno koje provjere moraju provesti države članice kako bi se osigurao točan izračun prava na 
plaćanje te su se kontrolni sustavi država članicama razlikovali po kvaliteti. Postojali su i nedostatci u načinu na koji je 
Komisija pratila poštovanje primjenjivih gornjih granica, provjeravala usklađenost država članica s primjenjivim 
zakonodavstvom EU-a te izvršavala ispravljanje pogrešaka. 
 
Revizori EU-a preporučili su da Komisija: 

• osigura dosljednu provedbu mjera ZPP-a za buduće nove programe izravnih plaćanja, određivanjem jasnih 
smjernica na prikladnoj razini te zahtijevanjem od država članica da dokažu da su usvojeni kriteriji objektivni i 
nediskriminirajući, čime bi se izbjeglo narušavanje tržišta ili tržišnog natjecanja 

• djelotvorno nadzire usklađenost s primjenjivim gornjim granicama i zauzme sveobuhvatan pristup za 
obavljanje inspekcija u svrhu potvrde sukladnosti u kojem bi se poseban naglasak stavio na posebne rizike 
povezane s programom plaćanja temeljenom na pravima, kao i na ubrzavanje postupaka u slučajevima 
nesukladnosti 

• vrši ispravak prava na plaćanje čija vrijednost nije izračunana u skladu s primjenjivim pravilima i traži povrat 
neispravno isplaćenih prava na plaćanja, kao i neispravnih isplata u okviru programa jedinstvenih plaćanja, a 
posebno sustavnih pogrešaka, te 

• osigura da agencije za plaćanja usvoje jasne postupke koji bi uključivali i djelotvorne provjere pouzdanosti 
podataka povezanih s izračunom i točnosti prava na plaćanje koja su dodijelile države članice. 
 

Kratak videozapis razgovora s članom Suda zaduženim za ovo izvješće dostupan je na: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 

Vidjeti i povezano izvješće Suda br. 5/11 „Single Payment Scheme (SPS): issues to be addressed to improve its sound 
financial management” (Program jedinstvenih plaćanja: pitanja koja se moraju riješiti radi poboljšanja dobrog 
financijskog upravljanja): http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR11_05/SR11_05_EN.PDF 
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