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Potrivit Curții de Conturi Europene, noile verificări privind
cheltuielile agricole din UE necesită ameliorări
După cum se arată într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, noul rol al
organismelor de audit naționale de a verifica legalitatea și regularitatea cheltuielilor efectuate
în cadrul politicii agricole comune (PAC) reprezintă un pas înainte, însă cadrul actual creat de
Comisia Europeană în acest sens prezintă deficiențe semnificative de concepție. Curtea a
examinat cadrul instituit pentru a permite organismelor de certificare na ționale să formuleze
opinii în conformitate cu reglementările UE aplicabile și cu standardele de audit acceptate la
nivel internațional. Curtea formulează o serie de recomandări de îmbunătățire a situației, care
să fie incluse în noile orientări ale Comisiei preconizate să devină aplicabile începând cu 2018.
Organismelor de certificare desemnate de statele membre le-a fost încredințat rolul de auditori
independenți ai agențiilor de plăți din cadrul PAC din țările respective încă din 1996. Din 2015,
organismele de certificare trebuie să formuleze, în plus, o opinie privind legalitatea și
regularitatea cheltuielilor a căror rambursare a fost solicitată Comisiei.
Domnul João Figueiredo, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de raport,
recunoaște că noul rol al organismelor de certificare reprezintă un pas înainte întrucât are
potențialul de a ajuta statele membre să își consolideze sistemele de control și să își diminueze
costurile legate de audit, permițând totodată Comisiei să obțină o asigurare suplimentară
independentă cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor.
Însă, potrivit concluziei Curții, „cadrul conceput în acest sens de Comisie pentru primul an de
implementare a noului tip de activități desfășurate de organismele de certificare este afectat de
deficiențe semnificative. Prin urmare, în domenii importante, opiniile emise de organismele de
certificare nu sunt pe deplin conforme cu standardele și normele aplicabile.”
Curtea a remarcat că modelul de asigurare utilizat de Comisie continuă să se sprijine pe
statisticile de control ale statelor membre. În 2015, opiniile emise de organismele de certificare
nu constituiau decât unul dintre factorii care erau luați în considerare. Curtea consideră că, atunci
când este efectuată în mod fiabil, activitatea organismelor de certificare ar trebui să devină
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elementul principal al modelului de asigurare al Comisiei.
Curtea a identificat o serie de deficiențe la nivelul orientărilor Comisiei, în legătură cu
următoarele aspecte: riscul unei exagerări a nivelului de asigurare obținut pe baza controalelor
interne, reprezentativitatea eșantioanelor, tipul de teste permise, calculul a două rate de eroare
diferite și modul în care acestea erau utilizate și opinii bazate pe un nivel subevaluat al erorii.
În mod special, Curtea recomandă Comisiei următoarele:
•
să utilizeze rezultatele obținute de către organismele de certificare, atunci când
activitățile acestora sunt definite și desfășurate în mod adecvat, ca element principal al modelului
său de asigurare;
•
să solicite organismelor de certificare să instituie o serie de măsuri adecvate de siguranță
pentru a asigura reprezentativitatea eșantioanelor lor;
•
să permită organismelor de certificare să efectueze teste la fa ța locului și să desfășoare
procedurile de audit pe care ele însele le consideră adecvate;
•
să solicite organismelor de certificare să calculeze o singură rată de eroare cu privire la
legalitate și regularitate;
•
să se asigure că nivelul de eroare raportat de agențiile de plăți în statisticile lor de control
este inclus în mod corespunzător în nivelul erorii calculat de organismele de certificare.
Notă către editori
Politica agricolă comună (PAC) dispune de un buget de 363 de miliarde de euro pentru perioada
de programare 2014-2020, ceea ce înseamnă în jur de 38 % din suma totală disponibilă pentru
cadrul financiar multianual 2014-2020. Cheltuielile din cadrul PAC fac obiectul gestiunii partajate
între Comisie și statele membre. Chiar dacă deleagă sarcini de execuție bugetară agențiilor de
plăți desemnate de statele membre, Comisia este cea căreia îi revine responsabilitatea ultimă în
ceea ce privește execuția bugetului și are obligația de a se asigura că interesele financiare ale UE
sunt protejate la același standard la care acestea ar fi fost protejate dacă sarcinile respective ar fi
fost îndeplinite de către ea însăși.
Raportul special nr. 7/2017, intitulat „Noul rol al organismelor de certificare în ceea ce prive ște
cheltuielile din cadrul PAC: un pas înainte către un model de audit unic, însă există în continuare
deficiențe semnificative care trebuie remediate”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul
Curții (eca.europa.eu).
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