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Potrebno je poboljšati nove provjere rashoda EU-a u 
području poljoprivrede, poručuju revizori 

Nova uloga nacionalnih revizijskih tijela u pogledu provjere zakonitosti i pravilnosti rashoda u 
okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) pozitivan je korak, no postoje znatni nedostatci 
u načinu na koji je osmišljen trenutačni okvir koji je uspostavila Europska komisija, stoji u 
izvješću Europskog revizorskog suda. Revizori su ispitali okvir koji je uspostavljen kako bi se 
tijelima za ovjeravanje omogućilo da donesu svoje mišljenje u skladu s propisima EU-a i 
međunarodnim revizijskim standardima. Iznijeli su niz preporuka za poboljšanje, koje bi trebalo 
obuhvatiti novim smjernicama Komisije koje trebaju stupiti na snagu od 2018. godine.  

Tijela za ovjeravanje, koja su imenovale države članice, obavljaju od 1996. godine neovisnu 
reviziju nad agencijama za plaćanja u okviru ZPP-a u svojim državama članicama. Od 2015. godine 
od njih se također zahtijeva da daju mišljenje o zakonitosti i pravilnosti rashoda za koje je 
zatražen povrat od Komisije.  

João Figueiredo, član Revizorskog suda zadužen za ovo izvješće, potvrđuje da je nova uloga tijela 
za ovjeravanje pozitivan korak jer se njome može pomoći državama članicama da ojačaju svoje 
kontrole i smanje troškove revizije. Njome se također Komisiji omogućuje da dobije neovisno 
dodatno jamstvo o zakonitosti i pravilnosti rashoda. 

Revizori, međutim, zaključuju da „okvir koji je Komisija osmislila za prvu godinu primjene novog 
sustava sadržava znatne nedostatke. To je dovelo do toga da mišljenja tijela za ovjeravanje u 
važnim područjima nisu u potpunosti u skladu s revizijskim standardima i pravilima.”  

Revizori primjećuju da se model jamstva koji Komisija primjenjuje i dalje temelji na statističkim 
podatcima o kontrolama država članica. Mišljenja tijela za ovjeravanje bila su 2015. godine samo 
jedan od čimbenika koji su se uzimali u obzir. Revizori poručuju da bi rad tijela za ovjeravanje, 
nakon što se obavi na pouzdan način, trebao postati ključni element. 

Revizori su utvrdili niz nedostataka u smjernicama, koji su se odnosili na rizik od preuveličavanja 
razine jamstva dobivenog na temelju unutarnjih kontrola, reprezentativnost uzoraka, vrstu 
dopuštenog ispitivanja, izračun dviju različitih stopa pogreške i način uporabe tih stopa te na 
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mišljenja koja se temelje na stopama pogreške manjima od stvarnih. 

Revizori ponajprije preporučuju Komisiji da: 

• rezultate tijela za ovjeravanje upotrijebi kao ključni element svojeg modela jamstva 
nakon što se njihov rad definira i obavi na primjeren način 

• od tijela za ovjeravanje zahtijeva da uspostave prikladne mehanizme zaštite kao bi se 
zajamčila reprezentativnost uzoraka 

• tijelima za ovjeravanje omogući da provode terenska ispitivanja i revizijske postupke koje 
smatraju primjerenima 

• od tijela za ovjeravanje zahtijeva da izračunavaju samo jednu stopu pogreške u pogledu 
zakonitosti i pravilnosti 

• zajamči da je stopa pogreške koju agencije za plaćanja prijavljuju u svojim statističkim 
podatcima o kontrolama na primjeren način obuhvaćena stopom pogreške koju izračunavaju 
tijela za ovjeravanje. 

Napomene za urednike 

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP), čiji proračun za programsko razdoblje 2014. – 2020. 
iznosi 363 milijarde eura, čini oko 38 % ukupnog iznosa višegodišnjeg financijskog okvira za 
razdoblje 2014. – 2020. Zajednička poljoprivredna politika pod podijeljenim je upravljanjem 
Komisije i država članica. Iako Komisija delegira izvršenje proračuna agencijama za plaćanja koje 
imenuju države članice, ona zadržava krajnju odgovornost i dužna je zajamčiti da su financijski 
interesi EU-a zaštićeni na isti način kao da ona sama obavlja zadaće povezane s izvršenjem 
proračuna koje je delegirala.  

Tematsko izvješće br. 7/2017 „Nova uloga tijela za ovjeravanje u vezi s rashodima u okviru ZPP-a 
pozitivan je korak prema modelu jedinstvene revizije, ali postoje znatni nedostatci koje je 
potrebno ukloniti” dostupno je na 23 jezika EU-a na internetskim stranicama Suda 
(eca.europa.eu). 

 

 


