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Sporočilo za javnost
V Luxembourgu, 4. maja 2017

Revizorji EU pravijo, da je treba nove preglede porabe EU na
področju kmetijstva izboljšati
Evropsko računsko sodišče v svojem novem poročilu ugotavlja, da je nova vloga nacionalnih
revizijskih organov, ki sedaj preverjajo zakonitost in pravilnost porabe v okviru skupne
kmetijske politike (SKP), pozitivna sprememba, toda zasnova sedanjega okvira, ki ga je
vzpostavila Evropska komisija, ima velike slabosti. Revizorji so preučili okvir, ki je bil
vzpostavljen, da bi nacionalni certifikacijski organi lahko oblikovali svoja mnenja v skladu s
predpisi EU in mednarodnimi revizijskimi standardi. Dali so več priporočil za izboljšave, ki bi jih
bilo treba vključiti v nove smernice Komisije z začetkom veljavnosti leta 2018.
Certifikacijski organi, ki so jih imenovale države članice, od leta 1996 neodvisno revidirajo plačilne
agencije svoje države za SKP. Od leta 2015 morajo dajati tudi zagotovilo o zakonitosti in
pravilnosti porabe, ki je bila prijavljena Komisiji za povračilo.
João Figueiredo, član Računskega sodišča, pristojen za poročilo, je povedal, da je nova vloga
certifikacijskih organov pozitivna sprememba, ker lahko državam članicam pomaga okrepiti
njihove kontrole in zmanjšati stroške revidiranja, Komisiji pa omogoča pridobitev neodvisnega
dodatnega zagotovila o zakonitosti in pravilnosti odhodkov.
Toda revizorji so prišli do zaključka, da so v okviru, ki ga je Komisija zasnovala za prvo leto novega
sistema, bistvene slabosti. Zato mnenja certifikacijskih organov na pomembnih področjih niso
povsem skladna z revizijskimi standardi in pravili.
Revizorji ugotavljajo, da model zagotovil Komisije še vedno temelji na kontrolnih statističnih
podatkih držav članic. Leta 2015 so bila mnenja certifikacijskih organov le eden od upoštevanih
dejavnikov. Ko pa bo delo certifikacijskih organov opravljeno zanesljivo, bi moralo po mnenju
revizorjev postati ključni element.
Revizorji so v smernicah ugotovili več slabosti, povezanih s tveganjem precenitve zagotovila,
pridobljenega z notranjimi kontrolami, reprezentativnostjo vzorcev, vrsto dovoljenega
preizkušanja, izračunom dveh različnih stopenj napake in načinom uporabe teh stopenj ter s tem,
da mnenja temeljijo na podcenjeni napaki.
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče.
Celo poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu.
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Revizorji Komisiji priporočajo, naj:
•
rezultate certifikacijskih organov, ko bo njihovo delo ustrezno opredeljeno in izvedeno,
uporabi kot ključni element za svoj model zagotovil,
•
od certifikacijskih organov zahteva, da vzpostavijo ustrezna varovala za zagotovitev
reprezentativnosti svojega vzorca,
•
certifikacijskim organom dovoli, da preizkušanje na kraju samem in revizijske postopke
izvajajo tako, kot se jim zdi ustrezno,
•
od certifikacijskih organov zahteva, da izračunajo le enotno stopnjo napake glede
zakonitosti in pravilnosti,
•
zagotovi, da je stopnja napake, o kateri plačilne agencije poročajo v svojih kontrolnih
statističnih podatkih, ustrezno vključena v stopnjo napake, ki jo izračunajo certifikacijski organi.
Pojasnila za urednike
Proračun skupne kmetijske politike za obdobje 2014–2020 znaša 363 milijard EUR, kar pomeni
približno 38 % skupnega zneska večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020. Za skupno
kmetijsko politiko se uporablja deljeno upravljanje Komisije in držav članic. Komisija sicer
upravljanje proračuna prenese na plačilne agencije, ki jih imenujejo države članice, vendar ohrani
končno odgovornost in zagotovi, da so finančni interesi EU zaščiteni enako, kot če bi sama izvajala
prenesene naloge izvrševanja proračuna.
Posebno poročilo št. 7/2017 – Nova vloga certifikacijskih organov pri odhodkih SKP: napredek k
uvedbi modela enotne revizije, vendar je treba odpraviti številne pomanjkljivosti – je na voljo na
spletišču Evropskega računskega sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU.
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