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Európai Számvevőszék: a mezőgazdasági termelők
alaptámogatási rendszerének a jellegéből adódóan
megvannak a korlátai
Az Európai Számvevőszék legújabb jelentése szerint a mezőgazdasági termelők számára a közös
agrárpolitika 2013. évi reformja által 2015-ben bevezetett alaptámogatási rendszernek (BPS) a jellegéből
adódóan megvannak a korlátai. A számvevők megállapították, hogy a mezőgazdasági termelők
alaptámogatási rendszere működik ugyan, de az egyszerűsítés, a célirányosítás és a támogatások
szintjének konvergenciája szempontjából nem jelentős a hatása.
A BPS célja, hogy alapvető jövedelemtámogatást nyújtson a mezőgazdasági termelőknek, és ezáltal
hozzájáruljon az Unió életképes élelmiszer-termeléséhez, a termelésre vonatkozó döntések torzítása
nélkül. A mintegy négymillió mezőgazdasági termelő számára nyújtott körülbelül 18 milliárd euró összegű
éves kiadással ez jelenti az Unió legnagyobb mezőgazdasági jövedelemtámogatási rendszerét.
A 2013. évi reform vezérelve az egyszerűsítés volt, de a számvevők szerint a BPS-re és a támogatható
földterületre vonatkozó összetett szabályok számos választási lehetőséget és kivételt tartalmaztak. A
tagállamok által választott szabályok esetenként bonyolultabbá tették a rendszert, növelték a tagállami
hatóságokra nehezedő terheket, és néhány mezőgazdasági termelő számára váratlan nyereség realizálását
tették lehetővé.
A reform kiterjesztette a támogatásra jogosult földterületek kategóriáit is, mivel lehetővé tette a
tagállamok számára hogy különböző megközelítéseket alkalmazzanak az olyan alapfogalmak
meghatározása, mint pl. a „mezőgazdasági földterület” és „mezőgazdasági tevékenység” tekintetében
annak érdekében, hogy a támogatás jobban célozza az „aktív“ mezőgazdasági termelőket. Ez ugyanakkor
jelentős problémákat is eredményezhet a végrehajtás terén. A tagállami döntések jelentős hatást
gyakoroltak a támogatás újraelosztásának mértékére, és egyes esetekben a mezőgazdasági termelők a
különösen magas korábbi támogatási szinteket tudták megőrizni. Mivel az alaptámogatási rendszer
alapvetően a földterületekre, nem pedig a jövedelemre vonatkozik, a számvevők szerint a nagyobb
mezőgazdasági üzemeknek kedvez.
„Az alaptámogatási rendszer jelentős jövedelemforrást jelent számos mezőgazdasági termelő számára, de
a jellegéből adódóan megvannak a korlátai – jelentette ki João Figueiredo, a jelentésért felelős
számvevőszéki tag – Nem veszi figyelembe a piaci feltételeket, a mezőgazdasági földterület felhasználását
vagy a mezőgazdasági üzem egyedi körülményeit, továbbá nem a mezőgazdasági termelők általános
jövedelmi helyzetének elemzésén alapul”.

E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről. A jelentés teljes szövege itt
tölthető le: www.eca.europa.eu.
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A felkeresett tagállamok kontrollrendszerei nagymértékben csökkentették a támogatás helytelen
kiszámításának kockázatát, és a kifizetések általában nem tartalmaztak lényeges hibát. Egyes esetekben
azonban a jogosultságok értékei pontatlanok voltak, és ezeket csak ideiglenesen vagy becslések alapján
számították ki. A Bizottság átfogó iránymutatást adott a tagállamoknak, de nem minden esetben tudta
biztosítani a szabályok következetes alkalmazását, és jelentős monitoringinformációk nem álltak a
rendelkezésére.
Ami a 2020-ig alkalmazandó jelenlegi alaptámogatási rendszert illeti, a számvevők egy sor ajánlást tesznek
a Bizottságnak az alaptámogatási jogosultságok kiosztására és értékékük kiszámítására, a tagállami kifizető
ügynökségek fő kontrollmechanizmusaira, a tagállamok közötti információterjesztésre szolgáló bizottsági
rendszerekre, valamint a tagállami tanúsító szervek szerepére vonatkozóan.
A 2020-at követő időszakot illetően azt javasolják, hogy a Bizottság elemezze a mezőgazdasági termelők
valamennyi csoportjának jövedelmére hatást gyakorló tényezőket, a termelők jövedelemtámogatási
igényeit és az általuk nyújtott közjavak értékét. A Bizottság kezdettől fogva kapcsolja össze a javasolt
intézkedéseket a megfelelő operatív célkitűzésekkel és olyan kiindulási értékekkel, amelyek alapján el lehet
végezni a teljesítmény összehasonlítását.

A szerkesztők figyelmébe
Az alaptámogatási rendszerét Belgium, Dánia, Németország, Írország, Görögország, Spanyolország,
Franciaország, Horvátország, Olaszország, Luxemburg, Málta, Hollandia, Ausztria, Portugália, Szlovénia,
Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság alkalmazza. Az Unióhoz 2004-ben vagy 2007-ben
csatlakozott többi tagállam hasonló, de átmeneti jellegű rendszert alkalmaz, az egységes területalapú
támogatási rendszert.
„A mezőgazdasági termelők alaptámogatási rendszere: működik ugyan, de az egyszerűsítés, a célirányosítás
és a támogatások szintjének konvergenciája szempontjából nem jelentős a hatása” című 10/2018. sz.
számvevőszéki különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu).
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