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Dohodki kmetov: po besedah revizorjev EU Komisija nima
ustreznih podatkov
Glede na novo poročilo Evropskega računskega sodišča sistem Evropske komisije, s katerim ocenjuje, kako
ukrepi EU podpirajo dohodke kmetov v okviru skupne kmetijske politike, ni dovolj dobro zasnovan in ima
znatne omejitve. Po besedah revizorjev zato ni ustreznih podatkov, ki bi dokazovali, da podpora za dohodke
kmetov v okviru skupne kmetijske politike uspešno in učinkovito prispeva k doseganju njenih ciljev.
Med letoma 2014 in 2020 bo približno 270 milijard EUR – tretjina proračuna EU – neposredno ali posredno
porabljenih za podporo dohodkov kmetov. To naj bi prispevalo k zagotavljanju trajnostne proizvodnje hrane v
vsej EU in pomagalo kmetom ohranjati primerno življenjsko raven.
V skladu z novimi pravili skupne kmetijske politike mora Komisija ocenjevati učinek kmetijskih subvencij glede na
njihove cilje. Revizorji so preučili zasnovo sistema Komisije za merjenje smotrnosti v zvezi z dohodki kmetov in
tudi, ali so bili potrebni statistični podatki pravilno opredeljeni in ali je bila njihova kakovost ustrezna. Ugotovili
so, da sistem ni bil dovolj dobro zasnovan in da so bile za podatke značilne znatne omejitve.
„Ti ključni kazalniki, na katerih morajo temeljiti ocene Komisije, niso dovolj zanesljivi niti dovolj jasno povezani z
ukrepi skupne kmetijske politike,” je izjavila članica Evropskega računskega sodišča Rasa Budbergytė, pristojna
za poročilo. „Takšni, kot so, ne pokažejo, ali so subvencije dosegle želeni učinek in zmanjšale dohodkovno vrzel
med kmeti in drugimi.”
Po besedah revizorjev ni nobenih reprezentativnih podatkov o razpoložljivem dohodku kmetijskih gospodarstev
niti zanesljivega sistema za primerjavo kmetijskih dohodkov s tistimi v drugih sektorjih, da bi lahko upravičili
podporo za kmete. Prav tako niso Komisija niti države članice vedno zagotovile ustrezne kakovosti uporabljenih
podatkov. Zaradi ohlapnih ciljev nekaterih ukrepov skupne kmetijske politike in neobstoja izhodiščnih vrednosti
je težko oceniti, ali bodo ukrepi dosegli svoje cilje.
Revizorji so obiskali šest držav članic, ki skupaj prispevajo več kot polovico bruto dodane vrednosti v evropskem
kmetijstvu in katerih kmetje prejmejo več kot polovico proračuna EU za kmetijstvo, predvsem kot neposredna
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plačila, in sicer Nemčijo, Španijo, Francijo, Nizozemsko, Poljsko in Romunijo.
Revizorji Komisiji priporočajo, naj:
•

razvije celovitejši okvir za zagotavljanje informacij o razpoložljivem dohodku in za primerjavo dohodkov
kmetov z dohodki v drugih gospodarskih sektorjih;

•

dodatno razvije glavna orodja za merjenje dohodkov kmetij, tako da jih bo laže v celoti izkoristiti;

•

zagotovi, da bo analiza dohodkov kmetov temeljila na kazalnikih, ki upoštevajo trenutne razmere v
kmetijstvu, ter na zadostnih in doslednih podatkih za vse upravičence do ukrepov skupne kmetijske
politike. To bi se lahko doseglo z razvojem sinergij med obstoječimi upravnimi podatki ali z razvojem
drugih ustreznih statističnih orodij;

•

okrepi sedanje ureditve zagotavljanja kakovosti za statistične podatke o dohodkih kmetij, ki jih pripravijo
države članice.

Od začetka naslednjega programskega obdobja naj Komisija:
•

opredeli ustrezne operativne cilje in izhodiščne vrednosti, na podlagi katerih bo mogoče primerjati
smotrnost ukrepov skupne kmetijske politike;

•

zaradi merjenja doseženih rezultatov dopolni sedanji okvir za kazalnike uspešnosti, ki se uporabljajo za
vrednotenje, z drugimi ustreznimi kakovostnimi podatki;

•

oceni uspešnost in učinkovitost ukrepov za podporo dohodkov kmetov.

Opombe za urednike
Glavni orodji, ki sta na ravni EU trenutno na voljo za merjenje dohodkov kmetov, sta ekonomski računi za
kmetijstvo (ERK) in mreža za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev
(FADN). Ekonomski računi za kmetijstvo so glavni statistični vir Komisije za spremljanje dohodkov kmetov na
makroekonomski ravni. Vendar pa možnosti, ki jih ponujajo, še niso povsem izkoriščene, poleg tega pa ne
zagotavljajo dovolj informacij o pomembnih dejavnikih, relevantnih za dohodke kmetov in gospodarsko vrednost
kmetijstva kot celote. Mreža za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih
gospodarstev daje podatke o dohodkih za kmetijska gospodarstva, vendar ima pomanjkljivosti: podatki o
dohodkih, ki so na voljo, so nepopolni, veliko prejemnikov plačil EU pa ni vključenih.
Pri obeh – ekonomskih računih za kmetijstvo in mreži za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in
poslovanju kmetijskih gospodarstev – je Sodišče odkrilo slabosti v upravljanju na ravni Komisije in držav članic.
Poleg tega je ugotovilo, da postopki zagotavljanja kakovosti podatkov še niso bili povsem uspešni. To omejuje
sposobnost Komisije, da bi prikazala, do katere mere so ukrepi EU, namenjeni podpori dohodkov kmetov, dosegli
svoje cilje.
Posebno poročilo št. 1/2016 Ali je sistem Komisije za merjenje smotrnosti poslovanja v zvezi z dohodki kmetov
dobro zasnovan in temelji na zanesljivih podatkih? je na voljo v 23 jezikih EU.
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