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Za takojšnjo objavo
Luxembourg, 9. julija 2014

Komisija ni ustrezno nadzorovala procesa ločevanja pomoči od 
proizvodnje pri kmetijski podpori EU, ki je bil sprejet pri pregledu 
SKP leta 2008, pravijo revizorji EU 
 
Danes objavljeno poročilo Evropskega računskega sodišča razkriva, da Komisija ni ustrezno nadzorovala držav 
članic pri izračunu pravic do plačila kmetijske podpore EU v okviru sheme enotnega plačila v obdobju 2010–
2012. Države članice razpoložljive podpore niso vedno porazdelile v skladu z načeli EU in njenimi cilji 
politike, pravice do plačila pa so bile včasih nepravilno izračunane. 
 
„Shema enotnega plačila, uvedena leta 2005, je nadomestila večino prejšnjih neposrednih plačil, vezanih na 
kmetijsko proizvodnjo. Pri pregledu reforme SKP iz leta 2003, izvedenem leta 2008, je bila shema enotnega plačila 
razširjena na kmetijske sektorje, v katerih do takrat ni bila uvedena ali je bila uvedena le delno. Države članice so 
imele pri dodeljevanju in izračunu pravic do plačila znatne diskrecijske pravice, vendar je Komisija obdržala 
končno odgovornost za plačila podpore EU kmetom. Sodišče je ugotovilo, da Komisija ni sprejela jasnih 
izvedbenih pravil in ni ustrezno nadzorovala držav članic pri njihovi razdelitvi razpoložljive podpore v višini okoli 
4,2 milijarde EUR v obdobju 2010–2012 med kmete. Zato merila, ki so jih opredelile države članice, niso bila 
vedno skladna z načeli EU, zlasti z načeli o enakem obravnavanju kmetov, sorazmernosti in dobrem finančnem 
poslovodenju, pravice do plačila za kmete pa so bile včasih nepravilno izračunane,“ je dejal g. Augustyn Kubik, 
član Sodišča, odgovoren za poročilo. „To lahko znatno vpliva na nove sheme plačil za kmete od leta 2015 
naprej.“ 
 
Ločevanje neposredne podpore za kmete od proizvodnje in uvedba sheme enotnega plačila sta bila bistvena 
elementa procesa reforme skupne kmetijske politike (SKP) iz leta 2003. Glavni cilj sheme enotnega plačila je bil 
preusmeriti osredotočenost politike s tržne podpore na ločeno dohodkovno podporo za kmete ter tako okrepiti 
tržno usmerjenost kmetov in zagotoviti večjo decentralizacijo. Shema enotnega plačila je bila doslej uvedena v 
18 državah članicah in predstavlja 54 % celotnega proračuna EU za kmetijstvo in razvoj podeželja. Pomoč iz 
sheme enotnega plačila je neodvisna („ločena“) od dejanske kmetijske proizvodnje, kmetje pa morajo za 
prejemanje te pomoči imeti pravice do plačila in upravičena zemljišča. Shema enotnih plačil velja do konca leta 
2014. Z letom 2015 jo bo nadomestila nova shema osnovnega plačila, ki bo prav tako temeljila na pravicah do 
plačila. Države članice lahko pod določenimi pogoji prenesejo sedanjo vrednost pravic do plačila v nov sistem. 
Tako lahko izračun pravic do plačila iz sheme enotnega plačila vpliva na prihodnja plačila kmetom do leta 2021.
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Opombe za urednike: 
 
Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja svoja posebna poročila, v katerih so predstavljeni rezultati izbranih revizij 
posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU. 

To posebno poročilo (št. 8/2014) z naslovom „Ali je Komisija uspešno upravljala vključitev vezane podpore v shemo 
enotnega plačila?“ je ocenilo, kako je Komisija upravljala vključitev podpore EU, vezane na določene količine kmetijske 
proizvodnje (npr. obdelane površine ali število živali), v shemo enotnega plačila po pregledu skupne kmetijske politike leta 
2008. Revizorji EU so preučili zlasti, ali je Komisija ustrezno nadzorovala in preverila izračun pravic do plačila v državah 
članicah, ali je zakonodaja držav članic skladna s pogoji in načeli, določenimi v zakonodaji EU, in ali so pristojni organi 
vzpostavili uspešne kontrole, ki zagotavljajo pravilen izračun in dodelitev pravic do plačila. 
 
Sodišče je ugotovilo, da Komisija ni uporabila svojih pooblastil, da bi zagotovila, da bi bila merila, ki se uporabljajo za 
razdelitev razpoložljivih zneskov, vedno skladna z načeli EU, zlasti z načeloma o nediskriminaciji kmetov in sorazmernosti, 
ter ugotovila, ali upoštevajo načela dobrega finančnega poslovodenja in potencialno vplivajo na tržne pogoje.  
 
Čeprav so države članice večinoma pravilno uporabljale referenčne podatke kmetov, so revizorji Sodišča odkrili bistvene 
slabosti pri pravilni uporabi pravil in načel za izračun. Z okvirom, ki ga je vzpostavila Komisija, ni bilo v zadostni meri 
pojasnjeno, katere preglede morajo države članice izvesti, da bi zagotovile pravilen izračun pravic do plačila, kontrolni 
sistemi držav članic pa so se razlikovali po kakovosti. Poleg tega so obstajale slabosti v načinu, kako je Komisija spremljala 
spoštovanje veljavnih zgornjih mej, preverjala skladnost držav članic z veljavno zakonodajo EU in uveljavljala popravljanje 
napak. 
 
Revizorji EU Komisiji priporočajo, naj: 

• za zagotovitev doslednega izvajanja ukrepov SKP na skupnem trgu na ustrezni ravni določi jasne smernice za nove 
sheme neposrednih plačil v prihodnosti, od držav članic pa zahteva dokaze, da so merila, ki jih sprejmejo, 
objektivna in nediskriminatorna ter tako preprečujejo izkrivljanje trga; 

• uspešno nadzoruje skladnost z veljavnimi zgornjimi mejami in uporablja celovitejši pristop k pregledom v okviru 
potrditve skladnosti, ki bo upošteval specifična tveganja, povezana s shemo podpore na podlagi pravic do plačila, 
in pospeši nadaljnje ukrepanje v primerih neskladnosti; 

• uveljavlja popravljanje pravic do plačila, katerih vrednosti niso bile izračunane v skladu z veljavnimi pravili, ter 
vračilo neupravičeno dodeljenih pravic do plačila in neupravičenih plačil iz sheme enotnega plačila, zlasti v 
primeru sistematičnih napak ter 

• zagotovi, da plačilne agencije sprejmejo jasne postopke, ki bodo vključevali uspešne kontrole zanesljivosti 
podatkov, na katerih temeljijo izračuni, ter točnosti pravic do plačila, ki so jih dodelile države članice. 
 

Kratek videoposnetek pogovora s članom Evropskega računskega sodišča, odgovornim za poročilo, je na voljo na: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA. 

Glej tudi sorodno poročilo Sodišča št. 5/2011 z naslovom „Shema enotnega plačila (SEP): vprašanja, ki jih je treba 
obravnavati za izboljšanje njenega dobrega finančnega poslovodenja”, ki je na voljo na 
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR11_05/SR11_05_SL.PDF. 
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