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Revizorji EU preučujejo orodja za krizno obvladovanje 
tveganj in krizno upravljanje za stabilizacijo dohodkov 
kmetov  
Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo orodij za obvladovanje tveganj in krizno upravljanje na 
področju skupne kmetijske politike. Revizorji bodo preučili, ali so uvedeni ukrepi uspešen in 
učinkovit odziv na izpad dohodka kmetov zaradi groženj, kot so ekstremne vremenske razmere, 
nalezljive bolezni in politične odločitve, kot je ruski embargo na uvoz nekaterih kmetijskih 
proizvodov iz EU.  

Revizija bo osredotočena na orodja za obvladovanje tveganj, ki naj bi del tveganj, s katerimi se 
spoprijemajo kmetje, prenesla na tretje strani, kot so zavarovalnice in vzajemni skladi. Poleg tega bo 
revizija obravnavala izredne ukrepe za pomoč kmetom v kriznih razmerah, kot so tržna neravnovesja, 
bolezni živali ali izguba zaupanja potrošnikov. 

„Izpad proizvodnje in politične odločitve, kot je ruski embargo, neposredno vplivajo na dohodke 
kmetov,“ je povedal član Evropskega sodišča Samo Jereb, pristojen za revizijo. „Zaradi omejitev 
proračuna EU in novih prioritet kot tudi bolj ekstremnih vremenskih razmer mora biti okvir za 
obvladovanje tveganj in krizno upravljanje v kmetijstvu trden in koherenten.“ 

Pri reviziji bodo pregledane ocene potreb, ki jih je Evropska komisija pripravila za obvladovanje 
tveganj in ravnanje v krizi. Ocenjeno bo, ali so orodja za obvladovanje tveganj in krizno upravljanje 
dobro integrirana in usklajena med sabo in z nacionalnimi ukrepi. Prav tako bodo analizirani 
obvladovanje tveganj EU v praksi ter izredni ukrepi, uvedeni za sektor sadja in zelenjave po ruskem 
embargu. 

Revizorji nameravajo obiskati več držav članic. Sestali se bodo z organi upravljanja in plačilnimi 
agencijami za področje skupne kmetijske politike ter ključnimi deležniki, kot so zavarovalnice in 
vzajemni skladi. Revizijsko poročilo naj bi bilo objavljeno sredi leta 2019. 

Pojasnila za urednike 

Celotna javna poraba (sredstva držav članic in sofinanciranje EU) za programe za razvoj podeželja v 
obdobju 2014–2020, namenjena za zavarovanja, vzajemne sklade in stabilizacijo dohodka, znaša 
2,5 milijarde EUR. 

Odhodki EU za izredne ukrepe za sektor sadja in zelenjave so v obdobju 2015–2017 znašali 
459 milijonov EUR. 

 


