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Naująsias ES žemės ūkio išlaidų patikras būtina tobulinti, – 
teigia ES auditoriai. 

Kaip teigiama Europos Audito Rūmų ataskaitoje, nauja nacionalinių audito institucijų funkcija – 
tikrinti Bendros žemės ūkio politikos išlaidų teisėtumą ir tvarkingumą – yra teigiamas žingsnis, 
tačiau dabartinė Europos Komisijos nustatyta sistema turi rimtų trūkumų. Auditoriai įvertino, 
ar įdiegta sistema suteikia galimybę nacionalinėms sertifikavimo įstaigoms susidaryti nuomonę 
pagal ES teisės aktus ir tarptautinius audito standartus. Jie pateikė keletą gerinimo 
rekomendacijų, kurios turėtų būti įtrauktos į naujas, 2018 m. įsigaliosiančias Komisijos gaires.  

Nuo 1996 m. valstybių narių paskirtos nepriklausomos sertifikavimo įstaigos nepriklausomai 
tikrina savo atitinkamų mokėjimo agentūras. Nuo 2015 m. jos taip pat turi teikti nuomonę dėl 
išlaidų, kurias atlyginti prašoma Komisijos, teisėtumo ir tvarkingumo.  

Už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys João Figueiredo pripažįsta, jog nauja sertifikavimo 
įstaigų funkcija yra teigiamas poslinkis, kadangi ji gali padėti valstybėms narėms sustiprinti jų 
kontrolės sistemas ir sumažinti audito sąnaudas. Jis taip pat leidžia Komisijai gauti nepriklausomą 
papildomą patikinimą dėl išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo. 

Tačiau auditoriai daro išvadą, kad „Pirmiesiems naujo pagrindo įgyvendinimo metams Komisijos 
sukurta sistema turi reikšmingų trūkumų. Dėl to sertifikavimo įstaigų nuomonės svarbiose srityse 
ne visiškai atitinka taikomus standartus ir taisykles.“  

Auditoriai pažymi, kad Komisijos patikinimo modelis ir toliau daugiausia paremtas valstybių narių 
kontrolės statistiniais duomenimis. 2015 m. sertifikavimo įstaigų nuomonė tebuvo vienas iš 
veiksnių, kuriais buvo remiamasi. Auditorių nuomone, jei sertifikavimo įstaigų darbas atliekamas 
patikimai, jis turėtų tapti pagrindiniu elementu. 

Auditoriai gairėse nustatė įvairių trūkumų, susijusių su rizika gauti perdėtai didelį patikinimą iš 
vidaus kontrolės sistemų, su imčių reprezentatyvumu, su leidžiamu testavimo būdu, su dviejų 
skirtingų klaidų lygių apskaičiavimu ir su tuo, kaip šie lygiai buvo naudojami ir su tuo, kad 
nuomonės paremtos sumažintu klaidų lygiu. 
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Dėl to auditoriai rekomendavo Komisijai: 

• kaip pagrindinį savo patikinimo modelio elementą panaudoti sertifikavimo įstaigų 
rezultatus, jei pastarųjų darbas yra tinkamai nustatytas ir atliktas; 

• pareikalauti, kad sertifikavimo įstaigos įdiegtų tinkamas apsaugos priemones, siekiant 
užtikrinti jų imčių reprezentatyvumą; 

• leisti sertifikavimo įstaigoms atlikti operacijų testavimą vietoje ir audito procedūras taip, 
kaip jų nuomone, yra reikalinga; 

• pareikalauti, kad sertifikavimo įstaigos skaičiuotų tik vieną teisėtumo ir tvarkingumo 
klaidų lygį; 

• užtikrinti, kad mokėjimo agentūrų kontrolės statistikoje praneštas klaidų lygis yra 
tinkamai įtrauktas į sertifikavimo įstaigų klaidų lygį. 

Pastabos leidėjams 

Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) biudžetas 2014–2020 m. laikotarpiu yra 363 milijardai eurų, 
kurie sudaro apie 38 % visos 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos sumos. BŽŪP sritį 
pasidalijamojo valdymo būdu valdo Komisija ir valstybės narės. Nors biudžeto vykdymą Komisija 
deleguoja valstybių narių paskirtoms mokėjimo agentūroms (MA), jai tenka galutinė atsakomybė 
ir ji privalo užtikrinti, kad ES finansiniai interesai būtų apsaugoti taip pat, kaip ir tuo atveju, jei 
Komisija deleguotąsias biudžeto vykdymo užduotis vykdytų pati.  

Specialioji ataskaita Nr. 7/2017 „Nauja sertifikavimo įstaigų funkcija BŽŪP išlaidų srityje: 
teigiamas poslinkis vieno bendro audito modelio link, tačiau būtina pašalinti reikšmingus 
trūkumus“ paskelbta 23 ES kalbomis Europos Audito Rūmų interneto svetainėje eca.europa.eu. 

 

 


