
 

AD\1113627SL.docx  PE592.130v02-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

Evropski parlament 
2014-2019  

 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
 

2016/2151(DEC) 

27.1.2017 

MNENJE 

Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

za Odbor za proračunski nadzor 

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za 

proračunsko leto 2015, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije 

(2016/2151(DEC)) 

Pripravljavec mnenja: Peter Jahr 

 



 

PE592.130v02-00 2/7 AD\1113627SL.docx 

SL 

PA_NonLeg 



 

AD\1113627SL.docx 3/7 PE592.130v02-00 

 SL 

POBUDE 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni 

odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. ugotavlja, da stopnja napake, ki jo je na področju naravnih virov za leto 2015 ugotovilo 

Računsko sodišče, znaša 2,9 % (leta 2014 je znašala 3,6 %) in se še naprej zmanjšuje, je 

pa tudi najnižja stopnja napake pri politikah v deljenem upravljanju; ugotavlja, da je 

ocenjena stopnja napake nekoliko nad pragom pomembnosti, ki znaša 2 %; poudarja, da 

popravna zmogljivost finančnih popravkov in izterjav občutno zmanjšuje preostalo 

tveganje za proračun EU; opominja, da so napake pogosto upravne narave, zato se 

stopnje napake ne sme obravnavati kot merila za goljufije, neučinkovitost ali 

zapravljanje; 

2. poudarja, da je GD AGRI v letu 2015 opravil znatno količino dela, da bi zagotovil, da 

bodo organi držav članic čedalje bolj sposobni preprečevati napake pri odhodkih za 

kmetijstvo in izvajanju svojih programov za razvoj podeželja;  čestita GD AGRI za 

pozitiven učinek, ki je viden v letnem poročilu Evropskega računskega sodišča za leto 

2014, in meni, da bi morali njegovi ukrepi ponuditi dobre temelje za ključna leta v 

okviru obdobja porabe 2014–2020; 

3. ugotavlja, da v skupni kmetijski politiki obstajata dve zelo različni, vendar dopolnjujoči 

se politiki, katerih stopnja napake se znatno razlikuje: za prvi steber (Evropski kmetijski 

jamstveni sklad) znaša 2,2 %, za drugi steber (Evropski kmetijski sklad za razvoj 

podeželja) pa 5,3 %, pri čemer je Računsko sodišče ugotovilo, da se je pri razvoju 

podeželja zmanjševala; je seznanjen z njegovo pripombo, da države članice niso dovolj 

upoštevale prednostnih nalog EU1, in meni, da je mogoče razliko pojasniti z drugačno 

strukturo, obliko, obsegom in cilji stebrov skupne kmetijske politike; ugotavlja, da 

birokratske prepreke pri financiranju v sklopu drugega stebra prispevajo k povečevanju 

števila napak, in poudarja, da je treba še naprej poenostavljati postopke financiranja 

EKSRP; pozdravlja večinoma pravilno izvrševanje neposrednih plačil; 

4. poziva Računsko sodišče, naj še naprej ločeno ocenjuje Evropski kmetijski jamstveni 

sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in razdelek 2, tudi po naslednjem 

proračunskem letu, saj ločene ocene omogočajo ciljne ukrepe za zmanjšanje zelo 

različnih stopenj napak; 

5. poudarja, da obstaja pomembna razlika med vrstami napak, in sicer se razlikuje med 

malomarnostjo in večjimi napakami; ugotavlja, da gre pri večini količinsko opredeljivih 

napak za prijavljanje prevelikih površin, upravičenih do pomoči, ki prispevajo skupaj 

0,7 % k ocenjeni skupni stopnji napake, medtem ko so napake/kršitve v nacionalnih 

upravah redke; prav tako opozarja, da pogosto ne gre za zmotne naložbe, temveč da 

prihaja do odhodkov za projekte, upravičence ali stroške, ki niso upravičeni do 

nepovratnih sredstev, na primer ker ni bil upoštevan postopek oddaje javnih naročil; 

6. poudarja, kako pomembno je potrditi legitimnost skupne kmetijske politike, saj je eno 

glavnih orodij za ukrepe EU, ki naj bi ohranjali in ustvarjali delovna mesta in 

                                                 
1  Letno poročilo Računskega sodišča za leto 2015, odstavek 7.76.  
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konkurenčnost na podeželju; poziva, naj se jasno razlikuje med različnimi vrstami 

napak, saj nekatere odkrite napake nimajo negativnih finančnih posledic, npr. 

nepravilno navajanje površin zaradi prekomerne uporabe; poziva, naj se te napake 

razvrstijo v štiri kategorije: 1. napake brez negativnih finančnih posledic, 2. 

malomarnost, 3. huda malomarnost, 4. goljufija; meni, da bi morala Komisija od držav 

članic zahtevati, da morajo akcijski načrti vključevati popravne ukrepe za obravnavanje 

najpogostejših vzrokov za napake, da preučijo svoje strategije za revizije skladnosti 

razvoja podeželja in da zagotovijo pravilno uporabo postopkov za zagotavljanje 

zakonitosti in pravilnosti transakcij; spodbuja uporabo poenostavljenega obračunavanja 

stroškov, kot so standardni stroški na enoto, v programih razvoja podeželja, kjer je to 

primerno, da se še zmanjšata stopnja napake in upravno breme ter spodbudi 

podjetništvo; 

7. pozdravlja objavo poročila o dejavnostih GD AGRI za leto 2015, v katerih je jasno 

izražen prispevek SKP k splošni konkurenčnosti evropskega kmetijstva, kmetijskemu in 

živilskemu sektorju ter h krepitvi podeželskih območij; zato poziva, naj se SKP v 

prihodnje umesti na stabilno finančno podlago, da si bo mogoče še naprej prizadevati za 

izpolnitev ciljev iz Pogodb, obenem pa zagotoviti lasten prispevek k varstvu okolja in 

obvladovanju podnebnih sprememb; potrjuje, da imajo države članice z letnim 

poročilom o dejavnostih za leto 2015 dovolj informacij, da pred prijavo odhodkov 

Komisiji odkrijejo in odpravijo napake; pozdravlja vključitev širšega nabora kazalnikov 

v letno poročilo o dejavnostih Komisije, kar naj bi pokazalo gibanja na tem področju 

politike v času, in Komisijo spodbuja, naj to prakso nadaljuje, da bosta sozakonodajalca 

in Računsko sodišče bolje obveščeni o dogajanju v tem sektorju, njegovih učinkih in 

širšem kontekstu; 

8. poudarja, da bi bilo mogoče s posebnimi akcijskimi načrti po potrebi dodatno povečati 

zanesljivost stopnje napake za neposredna plačila SKP in programe za razvoj podeželja, 

kakor jo sporočajo države članice, pa tudi način, na katerega države članice uporabljajo 

informacije, ki so na voljo, za odkrivanje in odpravljanje napak, preden sporočijo 

odhodke Komisiji, saj bi bilo tako mogoče hitreje odkriti napake in zmanjšati njihovo 

stopnjo; poudarja, da morajo države članice pravočasno posredovati poročila; 

9.  poudarja, da je možnost izplačila predujmov pred 16. oktobrom in tudi po letu 2017 

pomembna, zlasti ko gre za plačila na površino za območja, ki se soočajo z neugodnimi 

naravnimi razmerami ali drugimi posebnimi težavami, ob upoštevanju ekonomskega 

položaja kmetov in dveh odstopanj od člena 75 Uredbe (EU) št. 1306/2013 za leti 2015 

in 2016; 

10. ugotavlja, da so stopnje napak, ki jih je odkrilo Računsko sodišče na osnovi majhnega 

vzorca plačil (180), zdaj že zelo blizu ocenam Komisije na osnovi preverjanja več tisoč 

transakcij na kraju samem, in meni, da bi bilo mogoče nadaljnje občutno zmanjšanje 

stopenj napak doseči samo z nesorazmernimi stroški, glede na ukrepe, sprejete v zadnjih 

letih, zlasti okvir skupnega spremljanja in vrednotenja ter finančne popravke za zaščito 

proračuna EU na tem področju politike; 

11. poziva Komisijo in organe držav članic, naj še naprej obravnavajo in zmanjšujejo 

zaplete glede neposrednih plačil, kjer je mogoče, zlasti kadar je pri upravljanju EKJS in 

skladov za razvoj podeželja vključenih veliko različnih ravni v državah članicah; 
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12. ugotavlja, da stopnja ustavitev in prekinitev plačil Komisije narašča, kar zagotavlja 

sistematično izvajanje popravnih ukrepov v primerih, kjer so ugotovljene 

pomanjkljivosti; 

13. priznava, da sta bila programa razdeljevanja sadja in brezplačnega mleka v šolah 

združena v en sam, uporabniku bolj prijazen program, s čimer se je izboljšalo njuno 

sprejetje in izvajanje; poudarja, da je treba manjše programe prilagoditi lokalnim 

posebnostim; v zvezi s tem pozdravlja, da je Komisija s predlogom spremembe za 

zmanjšanje birokracije podala pobudo za takojšnjo poenostavitev; 

14. poudarja, da manjši programi zbujajo manj pozornosti in/ali zaradi svoje 

neprilagodljivosti redno vsebujejo visoko stopnjo napake;  zato predlaga Komisiji, naj 

ponovno preuči in poenostavi takšne programe, da bi zmanjšala birokratsko breme, ki 

ga vključujejo, saj zmanjšanje birokratskih postopkov vodi k večjemu zanimanju in 

zmanjšanju stopnje napak; 

15. poziva, naj se manjši programi prenesejo v drugi steber skupne kmetijske politike; 

16. pozdravlja novo generacijo dodatnih finančnih instrumentov, vendar meni, da morajo 

imeti jasnejše cilje in da jih je treba na koncu obdobja izvajanja dovolj temeljito 

nadzorovati, da bo mogoče dokazati njihov učinek in da ne bodo povečali stopnje 

napake; 

17. poziva, naj bodo v nacionalnih plačilnih agencijah v državah članicah, ki v zadnjih treh 

letih niso izpolnile pričakovanj, namesto državljanov posamezne države članice 

odgovorni uradniki EU, ki že opravljajo te dejavnosti; 

18. opozarja na večletnost sistema za upravljanje kmetijske politike ter poudarja, da bo 

končno oceno nepravilnosti, povezanih z izvajanjem direktive, mogoče podati šele ob 

koncu programskega obdobja; 

19. pozdravlja nova pravila za načrtovalno obdobje 2014–2020, vključno z ukrepi, kot so 

imenovanje revizijskih organov in organov za potrjevanje, akreditacija revizijskih 

organov, finančna analiza in potrjevanje računovodskih izkazov, finančni popravki in 

neto finančni popravki, sorazmerni nadzor in predhodno pogojevanje, katerih cilj je 

dodatno prispevati k zmanjšanju stopnje napake; prav tako odobrava opredelitev resne 

pomanjkljivosti in pričakovano višjo stopnjo popravkov za ponavljajoče se 

pomanjkljivosti; 

20. pozdravlja nov pristop Komisije k analizi stopnje napake; je seznanjen z novim 

postopkom, s katerim je bilo leta 2016 prvič izvedeno predhodno preverjanje na ravni 

kmetij, pri čemer se niso upoštevala posebna nacionalna pravila, ohranila pa se je 

metoda za obravnavo manjših napak; ugotavlja pa, da je zaradi izjemne kompleksnosti 

okoliščin potrebna nadaljnja poenostavitev, pri čemer pa je treba ohraniti določene cilje 

politik; poudarja, da je v sistemu kazni potrebna večja sorazmernost, saj odkritje 

manjših napak ne bi smelo pomeniti obvezne zaustavitve plačil; 

21. pozdravlja posodobitev identifikacijskega sistema za zemljišča (LPIS), ki omogoča 

natančnejše prepoznavanje površin, saj pri tem pogosto prihaja do napak; poziva 

Komisijo in države članice, naj obravnavajo zamude pri registraciji zemljišč v nekaterih 
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državah članicah, saj bi te utegnile vplivati na prihodnje financiranje, prav tako pa naj 

posredujejo zanesljive in posodobljene podatke ter slike glede LPIS, da se zmanjša 

tveganje za napake, povezane z navajanjem previsokih vrednosti za upravičena 

zemljišča; priznava, da se bo z rednejšim posodabljanjem nadzornega sistema v vseh 

državah članicah stopnja napake zaradi večje zanesljivosti podatkov srednjeročno 

zmanjšala, kakor je potrdilo tudi Evropsko računsko sodišče, prav tako pa se bo 

dolgoročno stopnja napake zaradi boljše uporabe brezplačnih satelitskih posnetkov še 

zmanjšala; opozarja, da je že na ravni držav članic opaziti prizadevanja in pobude, da bi 

dodatno poenostavili SKP, pri tem pa zagotovili natančnost, ki bo združljiva z 

meritvami GPS; poudarja, da je treba zmanjšati birokratsko breme, ki nastaja zaradi 

dodatnih meritev površin, ki so bile že izmerjene, tako za kmete kot za upravo; 

ugotavlja, da se z boljšim izvajanjem celovitega upravnega in nadzornega sistema za 

neposredna plačila, ki zajema podatkovne zbirke o kmetijskih gospodarstvih, aplikacije 

za pomoč in identifikacijski sistem za zemljišča (LPIS), učinkovito preprečuje in 

zmanjšuje stopnja napake; ugotavlja, da Komisija spremlja ustrezno izvajanje 

popravljalnih ukrepov, s katerimi se obravnavajo nekatere pomanjkljivosti, saj je večina 

napak, ki jih je odkrilo Računsko sodišče, razmeroma majhnih in za posamezne izjave o 

upravičenih površinah znašajo manj kot 5,0 %; 

22. meni, da poenostavitev skupne kmetijske politike ne bi smela ogroziti trajnostne 

proizvodnje hrane, in poziva k ukrepom, ki bodo omogočili prehod na nizkoogljično 

gospodarstvo v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju; 

23. ugotavlja, da je revizija za leto 2015 prvič zajela tudi odslej obvezne ukrepe za večjo 

ekološkost, zaradi česar je prišlo do pričakovanega povečanja stopnje napake. 
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