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Európai Számvevőszék: a Bizottság nem rendelkezik
megfelelő adatokkal a mezőgazdasági termelők
jövedelméről
Az Európai Számvevőszék újonnan kiadott jelentése szerint az Európai Bizottságnak a közös agrárpolitika
(KAP) keretében a mezőgazdasági termelők jövedelemtámogatására szolgáló uniós intézkedések értékelésére
szolgáló rendszere nem kellően kidolgozott és meglehetősen korlátozott hatókörű. A számvevők szerint ezért
nem állnak rendelkezésre megfelelő adatok annak alátámasztására, hogy a KAP keretében a mezőgazdasági
termelőknek nyújtott jövedelemtámogatás eredményesen és hatékonyan járul hozzá a szakpolitika céljaihoz.
2014 és 2020 között mintegy 270 milliárd eurót (az uniós költségvetés közel harmada) fordítanak közvetve vagy
közvetlenül a mezőgazdasági termelők jövedelemtámogatására. Ennek célja, hogy Unió-szerte hozzájáruljon a
fenntartható élelmiszer-termeléshez és segítse a gazdálkodókat egy méltányos életszínvonal fenntartásában.
Az új KAP-szabályok szerint a Bizottságnak értékelnie kell, hogy a gazdálkodási támogatások céljaikhoz képest
milyen hatást érnek el. A Számvevőszék megvizsgálta a Bizottságnak a mezőgazdasági termelők jövedelmére
vonatozó teljesítménymérési rendszerét és azt, hogy megfelelően meghatározták-e a szükséges statisztikai
adatokat, valamint hogy azok minősége megfelelő volt-e. Megállapította, hogy a rendszer kialakítása nem volt
megfelelő és az adatok köre erősen korlátozott volt.
„Az Európai Bizottság értékeléseinek alapjául szolgáló fő mutatók nem elég megbízhatóak és nem kapcsolódnak
elég egyértelműen a KAP-intézkedésekhez.” – jelentette ki Rasa Budbergytė, a jelentésért felelős számvevőszéki
tag – „Jelenlegi állapotukban nem alkalmasak annak bemutatására, hogy a támogatások elérték-e a kívánt
hatásukat és csökkentették-e a mezőgazdasági termelők és a többi ágazat közötti jövedelmi különbséget.”
A számvevők szerint nincsenek reprezentatív adatok a mezőgazdasági háztartások rendelkezésre álló
jövedeleméről és nincs megbízható rendszer a mezőgazdasági jövedelmek más ágazatokkal történő
összehasonlítására, amely alapján igazolható lenne a mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás.
A Bizottság és a tagállamok nem minden esetben gondoskodtak a felhasznált adatok megfelelő minőségéről.
Egyes KAP-intézkedések homályos célkitűzései és a referenciaértékek hiánya megnehezíti annak értékelését,
hogy ezek az intézkedések elérik-e céljaikat.
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről.
A jelentés teljes szövege letölthető: www.eca.europa.eu.
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A számvevők az alábbi hat tagállamot keresték fel, amelyek összességében az európai mezőgazdaság bruttó
hozzáadott értékének több mint felét képviselik, és e tagállamok mezőgazdasági termelőihez kerül az uniós
mezőgazdasági költségvetés több mint fele, elsősorban közvetlen kifizetések formájában: Németország,
Spanyolország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország és Románia.
A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi a Bizottságnak:
•

dolgozzon ki átfogóbb keretrendszert a rendelkezésre álló jövedelemre vonatkozó információk
biztosítása és a mezőgazdasági termelők jövedelmének a más gazdasági ágazatokban elért
jövedelmekkel való összehasonlítása céljából;

•

fejlessze tovább a mezőgazdasági termelők jövedelmének mérésére szolgáló eszközöket a bennük rejlő
lehetőségek jobb kihasználása érdekében;

•

gondoskodjon arról, hogy a mezőgazdasági termelők jövedelmének elemzése a mezőgazdaság aktuális
helyzetét figyelembe vevő mutatókon, valamint a KAP valamennyi kedvezményezettjére vonatkozó,
elegendő és következetes adatokon alapuljon. Ezt a meglévő igazgatási adatok közötti szinergiák
kiaknázásával vagy egyéb megfelelő statisztikai eszközök kidolgozásával lehetne elérni;

•

javítsa az egyes tagállamok által a mezőgazdasági háztartások jövedelmére vonatkozóan létrehozott
statisztikák jelenlegi minőségbiztosítási rendszerét.

Az új programozási időszak kezdetétől fogva a Bizottság:
•

határozzon meg megfelelő operatív célkitűzéseket és referenciaértékéket, amelyek viszonylatában
összehasonlítható a KAP-intézkedések teljesítménye;

•

egészítse az értékelések során alkalmazott teljesítménymutatók jelenlegi keretét egyéb releváns és jó
minőségű adatokkal az elért eredmények mérése céljából;

•

értékelje a mezőgazdasági termelők jövedelmének támogatására kidolgozott intézkedések
eredményességét és hatékonyságát.

A szerkesztők figyelmébe
Uniós szinten a mezőgazdasági termelők jövedelmének mérésére jelenleg rendelkezésre álló legfőbb eszközök a
mezőgazdasági számlarendszerek (MSZR-ek) és a mezőgazdasági számviteli információs hálózat (FADN). Az
MSZR-ek képezik a mezőgazdasági termelők jövedelmére irányuló, makrogazdasági szinten a Bizottság által
végzett monitoring legfőbb statisztikai forrását. A bennük rejlő lehetőségek kiaknázása azonban még nem teljes
körű, és a mezőgazdasági termelők jövedelmével és a mezőgazdaság egészének gazdasági értékével kapcsolatos
fontos tényezőkről nem nyújtanak elegendő információt. A mezőgazdasági számviteli információs hálózat a
mezőgazdasági üzemek jövedelmével kapcsolatban szolgáltat adatokat, de jelentős korlátokkal rendelkezik: a
jövedelemmel kapcsolatos adatok hiányosak és az uniós kifizetések számos kedvezményezettje nem szerepel
benne.
A Számvevőszék az MSZR-ek és a FADN-t esetében is hiányosságokat talált a Bizottság és a tagállamok általi
irányítás terén, valamint megállapította, hogy az adatokra vonatkozó minőségbiztosítási eljárások még nem
minősülnek eredményesnek. Ennek következtében a Bizottság csak korlátozott mértékben tudja megállapítani,
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hogy a mezőgazdasági termelők jövedelemtámogatására szolgáló uniós intézkedések mennyiben érték el
céljaikat.
„A mezőgazdasági termelők jövedelmének támogatása: Megfelelő a bizottsági teljesítménymérési rendszer
kialakítása és a rendszer megbízható adatokon alapul?” című 1/2016. sz. különjelentés elérhető az Unió 23
nyelvén.
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