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Revizori EU-a najavljuju ispitivanje instrumenata za 
upravljanje rizicima i kriznim situacijama koji se 
upotrebljavaju s ciljem stabilizacije dohotka poljoprivrednika  
Europski revizorski sud trenutačno provodi reviziju instrumenata za upravljanje rizicima i kriznim 
situacijama u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Revizori će ispitati nude li se donesenim 
mjerama djelotvorna i učinkovita rješenja za gubitak dohotka s kojim se suočavaju poljoprivrednici zbog 
prijetnji kao što su ekstremni vremenski uvjeti, zarazne bolesti i političke odluke, primjerice ruska 
zabrana uvoza iz EU-a.  

Revizija će se usmjeriti na instrumente za upravljanje rizicima koji su osmišljeni kako bi se dio rizika s kojim 
se suočavaju poljoprivrednici prenio na treće strane, primjerice na osiguravajuća društva i uzajamne 
fondove. U središtu revizije bit će i „izvanredne mjere” kojima se poljoprivrednicima pomaže u kriznim 
situacijama, kao što su neravnoteža na tržištu, bolest životnija ili gubitak povjerenja potrošača. 

„Na dohodak poljoprivrednika izravno utječu proizvodni gubitci i političke odluke, kao što je ruska zabrana 
uvoza”, izjavio je Samo Jereb, član Europskog revizorskog suda zadužen za ovu reviziju. „Zbog 
ograničenja proračuna EU-a i novih prioriteta, kao i zbog sve ekstremnijih vremenskih uvjeta, okvir za 
upravljanje rizicima i kriznim situacijama koji se primjenjuje u poljoprivredi mora biti pouzdan i dosljedan.” 

Revizijom će se razmotriti procjene potreba koje Europska komisija obavlja u pogledu upravljanja rizicima i 
rješavanja kriznih situacija. Procijenit će se jesu li instrumenti za upravljanje rizicima i kriznim situacijama 
međusobno dobro integrirani i usklađeni te jesu li usklađeni s nacionalnim mjerama. Analizirat će se i 
upravljanje EU-a rizicima u praksi, kao i izvanredne mjere koje su nakon ruske zabrane uvoza donesene za 
sektor voća i povrća. 

Revizori namjeravaju posjetiti nekoliko država članica i održati sastanke s upravljačkim tijelima i 
agencijama za plaćanja u okviru ZPP-a te s ključnim dionicima kao što su osiguravajuća društva i uzajamni 
fondovi. Objava revizijskog izvješća očekuje se sredinom 2019. godine. 

Napomene za urednike 

Kad je riječ o izradi programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020., ukupni javni rashodi 
(financiranje sredstvima država članica i sufinanciranje sredstvima EU-a) izdvojeni za osiguranje, uzajamne 
fondove i stabilizaciju dohotka iznose 2500 milijuna eura. 
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U razdoblju 2015. – 2017. rashodi EU-a za izvanredne mjere u sektoru voća i povrća iznosili su 459 milijuna 
eura. 

 


