HU
Sajtóközlemény

Luxembourg, 2018. március 19.

Európai Számvevőszék: a mezőgazdasági üzemek
támogatására irányuló jövőbeni kiadásokat ambiciózus és
releváns teljesítménycélokhoz kellene kötni
Az Európai Számevőszék szerint a közös agrárpolitika (KAP) keretében folyósított jövőbeni
támogatásokat ambiciózus és releváns teljesítménycélokhoz, valamint a jogszerűségi és
szabályszerűségi előírások teljes betartásához kellene kötni. A számvevők szerint a
támogatásra fordított forrásoknak ezenkívül jelentős uniós hozzáadott értéket kell
teremteniük.
Ezt a felhívást a KAP jövőjéről szóló tájékoztató fogalmazza meg, amelyet a Számvevőszék az
Európai Bizottság által az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 2020 utáni jövőjéről kiadott
közleményre reagálva tett közzé. Az uniós pénzügyek hétéves tervezési időszaka 2020-ban ér
véget, ennek kapcsán megkezdődött a KAP felülvizsgálata.
A számvevők szerint bizonyos KAP-intézkedések célja nem egyértelmű. Például a KAP legutóbbi
reformja által bevezetett – a KAP környezetvédelmi teljesítményének javítását célzó – zöldítési
intézkedésekkel kapcsolatos célkitűzés nem tartalmazott konkrét célértékeket arra nézve, hogy
az intézkedés milyen mértékben járuljon hozzá a környezet védelméhez és az éghajlatváltozás
elleni küzdelemhez. A célkitűzéseket lehetőség szerint számszerűsíteni kell, nem csak az
outputokra, hanem az eredményekre és hatásokra vonatkozóan is.
„A mezőgazdaság támogatását célzó források elosztása során gyakran azt tartják szem előtt,
valószínűleg mely területek fogják tudni teljes mértékben felhasználni azokat, nem pedig azt,
hogy hol lenne rájuk a legnagyobb szükség, vagy hol hozhatnák a legtöbb eredményt – jelentette
ki João Figueiredo, a tájékoztatóért felelős számvevőszéki tag. – Ez arra mutat, hogy a jelenlegi
kultúra a teljesítmény helyett inkább a kiadásokra összpontosít.”
A számvevők elismerik, hogy a Bizottság az évek során számos számvevőszéki ajánlást vett
figyelembe, valamint hogy a Bizottság hangot adott egy új, teljesítményen alapuló keretrendszer
létrehozására irányuló szándékának. Megjegyzik ugyanakkor, hogy a statisztikák egy része nem

E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által közzétett tájékoztatóról.
A tájékoztató teljes szövege itt tölthető le: www.eca.europa.eu.
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felel meg a korábbi jelentésekben meghatározott kritériumoknak, így valószínűleg hasonló
intézkedések fognak támogatásban részesülni, mint korábban.
Jelenleg nincsen olyan uniós statisztikai rendszer, amely képes lenne információt nyújtani a
mezőgazdasági termelők életszínvonaláról. A számvevők több alkalommal fejezték ki az ilyen
adatok összeállítására irányuló igényüket, mivel azok tájékoztatást nyújthatnának a
mezőgazdasági termelők tisztességes életszínvonalának biztosítására irányuló és más KAPcélokkal kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatal során.
A bizottsági koncepció egyik fő eleme az ún. „új teljesítési modell”, amely nagyobb
rugalmasságon és szubszidiaritáson alapul, valamint nagyobb felelősséget ruház a tagállamokra a
teljesítményre vonatkozóan. A számvevők véleménye szerint az új modell sikere az alábbi
tényezőkön múlik:
•
megbízható tudományos és statisztikai bizonyítékokon alapuló intézkedések, amelyek
egyértelműen a kívánt eredményeket valósítják meg;
•
releváns, ambiciózus és ellenőrizhető, az uniós célkitűzésekkel összhangban álló célértékek
meghatározása a közös agrárpolitikára vonatkozó új stratégiai tervek számára;
•

megbízható teljesítménymonitoring- és értékelési keret;

•
szilárd alapokon nyugvó elszámoltathatósági és ellenőrzési nyomvonal, amely bizonyosságot
nyújt mind a szabályszerűségre, mind a teljesítményre vonatkozóan.

„A KAP jövője” című számvevőszéki tájékoztató jelenleg angol nyelven érhető el a Számvevőszék
honlapján (eca.europa.eu). A többi nyelvi változat rövid időn belül elkészül.
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