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Bodočo porabo za kmetijstvo je treba zasnovati na
ambicioznih in relevantnih ciljih glede smotrnosti, so
zapisali revizorji EU
Evropsko računsko sodišče je danes pozvalo, da je treba bodočo porabo za skupno kmetijsko
politiko (SKP) zasnovati na ambicioznih in relevantnih ciljih glede smotrnosti in pri tem v celoti
upoštevati zahteve v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo. Poleg tega je sredstva treba porabiti
na področjih, na katerih lahko dosežejo znatno dodano vrednost EU, so zapisali revizorji EU.
Evropsko računsko sodišče je ta poziv zapisalo v kratkem poročilu o prihodnosti SKP kot odziv na
sporočilo Komisije o prihodnosti hrane in kmetovanja po letu 2020. SKP je trenutno v fazi
pregleda, saj se bo sedanje sedemletno obdobje načrtovanja za finance EU končalo leta 2020.
Po mnenju revizorjev imajo nekateri ukrepi SKP nejasne cilje. Na primer: za cilj ozelenitve, ki je bil
uveden v okviru zadnje reforme SKP, t.j. izboljšanje okoljske smotrnosti skupne kmetijske politike,
ni določenih specifičnih ciljnih vrednosti za okoljski in podnebni prispevek ukrepa. Če je le
mogoče, je treba cilje količinsko opredeliti – ne le v zvezi z izložki, temveč tudi v zvezi z rezultati in
učinki.
„Finančna sredstva za kmetijstvo je mogoče nameniti področjem, na katerih bodo verjetno v celoti
porabljena, in ne tistim, na katerih bi se z njimi odzivalo na ključne potrebe in dosegali rezultati,“
je izjavil člen Evropskega računskega sodišča João Figueiredo, ki je pristojen za to kratko
poročilo. „To odraža kulturo porabe in ne kulture doseganja smotrnosti.“
Evropsko računsko sodišče ugotavlja, da je Komisija sicer upoštevala več priporočil, ki jih je izreklo
v preteklih nekaj letih, in napovedala svoj načrt za pripravo novega okvira, ki bo temeljil na
doseganju smotrnosti, vendar opozarja, da nekateri statistični podatki ne dosegajo kriterijev,
določenih v preteklih poročilih, in da bodo podprti ukrepi verjetno podobni tistim, ki so se
podpirali v preteklosti.
Trenutno ni statističnega sistema EU, s katerim bi bilo mogoče zagotavljati informacije o
življenjskih standardih v kmetijski skupnosti. Revizorji so v preteklosti že večkrat pozvali k pripravi
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takih podatkov, ki bi bili podlaga za oblikovanje politik za zagotavljanje primernega življenjskega
standarda za kmetijsko skupnost, in drugim ukrepom SKP.
Glavni idejni element Komisije je „nov model izvajanja”, ki temelji na večji fleksibilnosti in
subsidiarnosti ter nalaga državam članicam več odgovornosti v zvezi s smotrnostjo. Po mnenju
revizorjev bodo za uspeh novega modela potrebni:
•
ukrepi na podlagi trdnih znanstvenih in statističnih dokazov, ki bodo zagotovo prinesli želene
rezultate,
•
relevantne, ambiciozne in preverljive ciljne vrednosti za nove strateške načrte SKP, ki bodo
skladni s cilji EU,
•

trden okvir spremljanja in vrednotenja smotrnosti,

•
trdno verigo odgovornosti in revidiranja, ki bo dajala zagotovilo v zvezi s skladnostjo in
smotrnostjo.

Kratko poročilo Evropskega računskega sodišča z naslovom Prihodnost SKP je na voljo na spletišču
Sodišča v angleškem jeziku. Poročilo v drugih jezikih bo na voljo kmalu.
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