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Според одиторите на ЕС Комисията не разполага с 
подходящи данни относно доходите на земеделските 
стопани 
В нов доклад на Европейската сметна палата се посочва, че системата на Европейската комисия за 
оценка на степента, до която мерките от Общата селскостопанска политика (ОСП) подпомагат доходите 
на земеделските стопани, е недостатъчно добре планирана и значително ограничена. Одиторите считат, 
че в резултат на това липсват подходящи данни, които да покажат, че подпомагането на доходите на 
земеделските стопани в рамките на ОСП представлява ефективен и ефикасен инструмент за постигане 
на нейните цели. 

Между 2014 г. и 2020 г. приблизително 270 млрд. евро (една трета от бюджета на ЕС) ще бъдат 
разпределени пряко или косвено за подпомагане на доходите на земеделските стопани. Целта е да се 
допринесе за постигането на жизнеспособно производство на храни на територията на ЕС и да се 
подпомогне осигуряването на добър жизнен стандарт за земеделските стопани. 

Съгласно новите правила на ОСП Комисията следва да извърши оценка на въздействието от земеделските 
субсидии върху постигането на целите на политиката. Одиторите провериха модела на системата на 
Комисията за измерване на изпълнението във връзка с доходите на земеделските стопани, и направиха 
оценка на това дали необходимите статистически данни са добре определени и дали са с подходящо 
качество. Те констатираха, че системата е недостатъчно добре планирана и значително ограничена. 

„Ключовите показатели, въз основа на които Комисията трябва да изготви своята оценка, не са 
достатъчно надеждни или не са свързани достатъчно ясно с мерките на ОСП“, посочва Rasa 
Budbergytė, членът на Европейската сметна палата, отговорен за изготвянето на доклада. „По този 
начин те не могат да покажат дали субсидиите са постигнали желаното въздействие и дали са 
довели до намаляване на различията в доходите между земеделските стопани и работещите в други 
сектори на икономиката.“ 
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Одиторите посочват, че няма налични представителни данни относно разполагаемия доход на 
земеделските домакинства, както и че няма надеждна система за сравняване на доходите от 
селскостопанска дейност с тези в други сектори на икономиката, което би обосновало предоставяното на 
земеделските стопани подпомагане. Комисията и държавите членки също невинаги са гарантирали, че 
използваните данни са с подходящо качество. Неясната формулировка на някои мерки на ОСП и липсата 
на базово равнище затрудняват оценката на това дали тези мерки са постигнали своите цели. 

Одиторите посетиха шест държави членки, на които взети заедно се дължи повече от половината от 
брутната добавена стойност на европейското селско стопанство, и чиито земеделски стопани получават 
повече от половината от бюджета на ЕС за земеделие, предимно под формата на директни плащания. 
Тези държави членки са Германия, Испания, Франция, Нидерландия, Полша и Румъния.  

Одиторите препоръчват на Комисията: 

• да разработи по-всеобхватна рамка за предоставяне на информация относно разполагаемия 

доход и за сравняване на доходите на земеделските стопани с доходите в други сектори на 

икономиката; 

• да доразвие основните инструменти за измерване на доходите на земеделските стопани, така че 

техният потенциал да може да бъде по-добре използван; 

• да гарантира, че анализът на доходите на земеделските стопани се основава на показатели, 

отчитащи настоящото състояние на селското стопанство, както и на достатъчни и последователни 

данни за всички бенефициенти на мерки на ОСП. Това може да бъде направено чрез развитието 

на полезни взаимодействия между съществуващите административни данни или чрез 

разработването на други подходящи статистически инструменти; 

• да засили настоящите мерки за осигуряване на качеството на статистическите данни за доходите 

на земеделските стопани, изготвени от държавите членки. 

От началото на следващия програмен период Комисията следва: 

• да определи подходящи оперативни цели и базови стойности, спрямо които резултатите от 

мерките на ОСП да бъдат сравнявани; 

• да допълни настоящата рамка на показателите за резултатите с други съответни и качествени 

данни за измерване на постигнатите резултати; 

• да оцени ефективността и ефикасността на мерките за подпомагане на доходите на земеделските 

стопани. 

 

Бележки към издателите 

Наличните понастоящем основни инструменти на ниво ЕС за установяване на размера на доходите на 
земеделските стопани са икономическите сметки за селското стопанство (ИССС) и системата за 
земеделска счетоводна информация (СЗСИ). ИССС са основният статистически източник на Комисията за 
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мониторинг на доходите на земеделските стопани на макроикономическо равнище. Техният потенциал 
обаче все още не е напълно използван и те не предоставят достатъчна информация за важни фактори, 
които са от значение за доходите на земеделските стопани, както и за икономическата стойност на 
селското стопанство като цяло. СЗСИ предоставя данни за доходите на земеделските стопанства, но 
съдържа известни ограничения: наличната информация за доходите е непълна и значителен брой от 
получателите на плащания от ЕС не са включени в нея. 

По отношение на ИССС и на СЗСИ Сметната палата установи слабости в извършваното от Комисията и от 
държавите членки управление, и констатира, че процедурите за осигуряване на качество на данните все 
още не са напълно ефективни. Това ограничава възможността на Комисията да покаже степента, до която 
мерките на ЕС за подпомагане на доходите на земеделските стопани са постигнали своите цели. 

Специален доклад № 1/2016 „Добре планирана и основана на надеждни данни ли е системата на 
Комисията за измерване на резултатите по отношение на доходите на земеделските стопани?“ е 
публикуван на 23 официални езика на ЕС. 

 


