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Potrivit Curții de Conturi Europene, Comisia nu dispune 
de „date adecvate” privind veniturile fermierilor 
După cum se arată într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, sistemul utilizat de Comisia 
Europeană pentru a evalua modul în care măsurile UE prevăzute de politica agricolă comună (PAC) sprijină 
veniturile fermierilor nu este suficient de bine conceput și prezintă limitări importante. Din această cauză, 
afirmă Curtea de Conturi Europeană, nu există date adecvate care să demonstreze că sprijinul pentru 
veniturile fermierilor din cadrul PAC aduce o contribuție eficace și eficientă la obiectivele acestei politici. 

În perioada 2014-2020, aproximativ 270 de miliarde de euro – o treime din bugetul UE – vor fi alocați în mod 
direct sau indirect pentru sprijinirea veniturilor fermierilor. Acest sprijin este acordat în scopul asigurării unei 
producții alimentare viabile în UE, dar și pentru a contribui la menținerea unui nivel de trai echitabil pentru 
fermieri. 

În temeiul noilor norme PAC, Comisia are obligația de a evalua impactul subvențiilor agricole în raport cu 
obiectivele acestor norme. Curtea de Conturi Europeană a examinat concepția de la baza sistemului utilizat de 
Comisie pentru a măsura performanța sprijinului acordat pentru veniturile fermierilor și a analizat dacă datele 
statistice necesare în acest sens au fost definite în mod adecvat și erau de o calitate adecvată. Curtea a constatat 
că acest sistem nu a fost suficient de bine conceput și că datele prezentau limitări importante. 

„Acești indicatori-cheie, pe baza cărora Comisia trebuie să își realizeze evaluările, nu sunt suficient de fiabili și nu 
sunt legați într-un mod îndeajuns de clar de măsurile PAC”, a declarat doamna Rasa Budbergytė, membra Curții 
de Conturi Europene responsabilă de raport. „În forma lor actuală, acești indicatori nu sunt utili pentru a 
demonstra dacă subvențiile au produs sau nu efectele dorite și dacă au redus diferența dintre veniturile obținute 
de fermieri și cele obținute în alte sectoare de activitate.” 

Curtea afirmă că nu există date reprezentative privind venitul disponibil al gospodăriilor agricole și că nu există 
nici un sistem fiabil care să permită realizarea unor comparații între veniturile din agricultură și cele obținute în 
alte sectoare ale economiei pentru a justifica sprijinul acordat fermierilor. Nici Comisia și nici statele membre nu 
s-au asigurat întotdeauna de calitatea adecvată a datelor utilizate. Având în vedere obiectivele vagi ale anumitor 
măsuri din cadrul PAC și lipsa unor date de referință, este dificil să se evalueze dacă măsurile își vor atinge 
obiectivele. 
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Auditorii Curții au efectuat vizite în șase state membre: Germania, Spania, Franța, Țările de Jos, Polonia și 
România. Luate împreună, acestea reprezintă peste jumătate din valoarea adăugată brută a agriculturii 
europene, iar fermierii din aceste state membre primesc peste 50 % din bugetul pentru agricultură al UE, în 
principal sub formă de plăți directe. 

Curtea recomandă Comisiei: 

• să elaboreze un cadru mai cuprinzător pentru furnizarea de informații referitoare la venitul disponibil și 

pentru compararea veniturilor fermierilor cu veniturile obținute în alte sectoare ale economiei; 

• să dezvolte în continuare principalele instrumente de măsurare a veniturilor din agricultură, astfel încât 

potențialul acestora să poată fi mai bine utilizat; 

• să se asigure că analiza veniturilor fermierilor se bazează pe indicatori care țin seama de situația actuală 

din agricultură și pe date suficiente și coerente pentru toți beneficiarii PAC. Acest lucru ar putea fi 

realizat prin dezvoltarea de sinergii între datele administrative existente ori prin dezvoltarea altor 

instrumente statistice adecvate; 

• să amelioreze mecanismele actuale de asigurare a calită ții pentru statisticile referitoare la veniturile 

exploatațiilor agricole întocmite de statele membre. 

Încă de la începutul următoarei perioade de programare, Comisia ar trebui:  

• să definească obiective operaționale adecvate, precum și niveluri de referință în raport cu care să poată 

fi comparată performanța măsurilor din cadrul PAC;  

• să își completeze cadrul existent de indicatori de performanță pentru evaluări cu alte date relevante și 

de bună calitate care să permită măsurarea rezultatelor obținute; și  

• să evalueze eficacitatea și eficiența măsurilor menite să sprijine veniturile fermierilor. 

 

Note către editori 

Principalele instrumente disponibile în prezent la nivelul UE pentru măsurarea veniturilor fermierilor sunt 
conturile economice pentru agricultură (CEA) și Rețeaua de informații contabile agricole (RICA). CEA reprezintă 
principala sursă statistică utilizată de Comisie pentru monitorizarea veniturilor fermierilor la nivel 
macroeconomic. Totuși, potențialul acestor conturi nu este încă pe deplin valorificat și ele nu oferă suficiente 
informații cu privire la factori importanți care sunt relevanți pentru veniturile fermierilor și pentru valoarea 
economică a sectorului agricol în ansamblu. Rețeaua RICA furnizează date privind veniturile exploatațiilor 
agricole, dar are unele limitări: informațiile disponibile privind veniturile sunt incomplete și un număr important 
de beneficiari ai plăților UE nu sunt incluși. 

Atât în cazul CEA, cât și în ceea ce privește RICA, Curtea a constatat deficiențe în gestiunea asigurată de Comisie 
și de statele membre. De asemenea, s-a constatat că procedurile de asigurare a calității datelor nu erau încă pe 
deplin eficace. Aceste aspecte limitează capacitatea Comisiei de a demonstra gradul în care măsurile UE care 
vizează sprijinirea veniturilor fermierilor și-au atins obiectivele.  
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Raportul special nr. 1/2016, intitulat „Sprijinul pentru veniturile fermierilor: este sistemul utilizat de Comisie 
pentru măsurarea performanței acestui sprijin bine conceput și bazat pe date temeinice?”, este disponibil în 
23 de limbi ale UE. 

 


