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Krížové plnenie: Komisia nemôže zabezpečiť, aby bol systém účinný,
upozorňujú audítori EÚ
Ako vyplýva z novej správy Európskeho dvora audítorov, Európska komisia v súčasnosti nemá dosť informácií, aby mohla
náležite posúdiť, či sú pravidlá krížového plnenia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky účinné. Audítori zistili,
že ukazovatele výkonnosti poskytovali len čiastočný obraz, postupy zostali zložité a Komisia nemala žiadny spoľahlivý
odhad nákladov.
V rámci krížového plnenia je vyplatenie poľnohospodárskych dotácií podmienené tým, že poľnohospodári dodržiavajú
pravidlá v oblasti životného prostredia a iných oblastiach. Audítori preskúmali, či boli systémy riadenia a kontroly krížového
plnenia účinné a či je možné ešte viac ich zjednodušiť. Zrealizovali dva prieskumy medzi platobnými agentúrami a subjektmi
poskytujúcimi poľnohospodárske poradenstvo a navštívili tri členské štáty – Nemecko (Schleswig-Holstein), Španielsko
(Katalánsko) a Spojené kráľovstvo (Severné Írsko).
Dospeli k záveru, že dostupné informácie Komisii neumožňovali v dostatočnej miere posúdiť účinnosť krížového plnenia.
Napriek tomu, že boli zavedené zmeny v spoločnej poľnohospodárskej politike(SPP) na obdobie 2014 – 2020, bolo možné
ešte viac zjednodušiť systém riadenia a kontroly krížového plnenia, tvrdia audítori.
„Pravidlá krížového plnenia sa vzťahujú na 7,5 milióna poľnohospodárov“, uviedol Nikolaos Milionis, člen Európskeho dvora
audítorov zodpovedný za túto správu. „Komisia si však v súčasnosti nemôže byť istá, či tento systém prispieva
k poľnohospodárstvu, ktoré je udržateľnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu v EÚ.“
Audítori zistili, že ukazovatele výkonnosti použité Komisiou poskytovali len čiastočný obraz o účinnosti krížového plnenia.
Pri ukazovateľoch sa nezohľadňovala miera porušovania pravidiel poľnohospodármi. Komisia okrem toho neanalyzovala
príčiny porušovania pravidiel ani prostriedky na jeho riešenie.
Vďaka zmenám SPP na obdobie 2014 – 2020 sa zredukoval počet požiadaviek krížového plnenia pre poľnohospodárov tým,
že sa odstránili požiadavky, ktoré neboli dostatočne relevantné pre poľnohospodársku činnosť, postupy však zostali zložité.
Opatrenia na zjednodušenie, napríklad režim pre malých poľnohospodárov, treba vyvážiť nutnosťou dosiahnuť ciele
krížového plnenia.
Poľnohospodárske postupy, ktoré sú viazané na novú ekologizačnú platbu, majú podobné črty ako doterajšie normy pre
„dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav“. Ako tvrdia audítori, následkom toho teraz existujú dva súbory navzájom
sa dopĺňajúcich poľnohospodárskych postupov zameraných na tie isté ciele: udržiavanie pôdy a ochrana biodiverzity. Napriek
Cieľom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy prijatej Európskym dvorom audítorov.
Úplné znenie správy je uverejnené na webovej stránke www.eca.europa.eu
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podobnosti sa tieto pravidlá overujú v rámci dvoch systémov kontroly. Výsledkom môže byť neefektívnosť systémov kontroly
a dodatočná administratívna záťaž.
Náklady na vykonávanie krížového plnenia nie sú dostatočne vyčíslené, konštatujú audítori. Kým Komisia nemá k dispozícii
spoľahlivý odhad celkových nákladov na úrovni krížového plnenia, nedokáže zabezpečiť nákladovú účinnosť systému
krížového plnenia.
Zistili tiež, že systém sankcií neposkytoval dostatočne harmonizovaný základ pre výpočet administratívnych sankcií voči
poľnohospodárom v EÚ, ktorí nedodržali pravidlá. Uplatňovanie faktorov závažnosti, rozsahu, trvania a úmyselnosti sa
v podobných prípadoch v rôznych členských štátoch značne odlišovalo.
Audítori odporúčajú Komisii, aby:
•

ďalej rozvinula svoje ukazovatele na účely výkonnosti a súladu;

•

zlepšila výmenu informácií o prípadoch porušovania pravidiel medzi svojimi oddeleniami a prijala opatrenia
na riešenie prípadov porušovania pravidiel;

•

navrhla úpravu pravidiel týkajúcich sa kontrol na mieste, ktoré by umožnili účinnejšie zameranie;

•

presadzovala synergiu medzi dvoma systémami fungujúcimi s podobnými environmentálnymi cieľmi;

•

do konca roka 2018 vypracovala metodiku na meranie nákladov na krížové plnenie;

•

podporila jednotnejšie sankcie na úrovni EÚ po roku 2020.

Poznámky pre vydavateľov
V rámci krížového plnenia je vyplatenie väčšiny platieb v rámci SPP podmienené splnením základných pravidiel týkajúcich sa
ochrany životného prostredia, bezpečnosti potravín, zdravia zvierat a ich dobrých životných podmienok a dobrým
poľnohospodárskym a environmentálnym stavom. V súčasnosti sa vzťahuje na 7,5 milióna poľnohospodárov, ktorí v roku
2015 dostali pomoc v približnej výške 47 mld. EUR. Tvoria 68 % všetkých poľnohospodárov, ktorí dostávajú podporu v rámci
SPP, a dostávajú 83 % všetkých platieb. Tieto údaje nezahŕňajú malých poľnohospodárov, ktorým sa neukladajú
administratívne sankcie v prípade, že neplnia povinnosti krížového plnenia. Spoločnosť má vysoké očakávania, pokiaľ ide
o plnenie povinností krížového plnenia zo strany poľnohospodárov, ktorí dostávajú dotácie EÚ.
Členské štáty premietli pravidlá EÚ do povinností na úrovni poľnohospodárov a overujú, či poľnohospodári plnia svoje
povinnosti. Komisia zodpovedá za vykonávanie monitorovania.
Osobitná správa č. 26/2016: „Zvýšenie účinnosti krížového plnenia a dosiahnutie zjednodušenia ostáva výzvou“ je
dostupná v 23 jazykoch EÚ.
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