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Dochody rolników – zdaniem kontrolerów Trybunału
Komisja nie dysponuje „właściwymi danymi”
Jak wynika z najnowszego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, stosowany przez Komisję
Europejską system oceny wsparcia dochodów rolników poprzez działania UE w ramach wspólnej polityki
rolnej (WPR) nie jest wystarczająco dobrze skonstruowany i cechują go istotne niedociągnięcia. Zdaniem
unijnych kontrolerów w efekcie brak jest właściwych danych, które wykazałyby, że wsparcie dochodów
rolników w ramach wspólnej polityki rolnej przyczyniło się skutecznie i wydajnie do realizacji jej celów.
W latach 2014-2020 na wsparcie dochodów rolników zostanie pośrednio lub bezpośrednio przeznaczone
270 mld euro, czyli jedna trzecia budżetu UE. Kwota ta ma przyczynić się do opłacalnej produkcji żywności
w całej UE i pomóc rolnikom utrzymać odpowiedni poziom życia.
W ramach nowej polityki WPR Komisja musi ocenić oddziaływanie, które wywarły dotacje, w kontekście ich
zakładanych celów. Kontrolerzy zbadali koncepcję systemu pomiaru efektywności stosowanego przez Komisję
w odniesieniu do dochodów rolników, a także sprawdzili, czy właściwie określono niezbędne dane statystyczne
i czy są one odpowiedniej jakości. Ustalili oni, że system nie jest wystarczająco dobrze skonstruowany, a dane
cechują się istotnymi niedociągnięciami.
– Główne wskaźniki, na których Komisja musi oprzeć swoje oceny, nie są dostatecznie wiarygodne ani
wystarczająco jasno powiązane z działaniami WPR – stwierdziła Rasa Budbergytė, członek Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za to sprawozdanie. – Wskaźniki w obecnej postaci nie są
przydatne do wykazania, czy dzięki dotacjom osiągnięto pożądane efekty ani czy różnice w dochodach rolników
i innych grup zawodowych zostały ograniczone.
Zdaniem kontrolerów nie są dostępne reprezentatywne dane dotyczące dochodów do dyspozycji gospodarstw
rolnych rolników i nie istnieje wiarygodny system pozwalający na dokonywanie porównań pomiędzy dochodami
w rolnictwie a dochodami w innych sektorach gospodarki w celu uzasadnienia wsparcia dla rolników. Komisja
i państwa członkowskie nie zawsze zapewniały też właściwą jakość wykorzystywanych danych. Ogólnikowo
sformułowane cele w ramach niektórych działań WPR oraz brak scenariusza odniesienia utrudniają ocenę tego,
czy działania te osiągną swój cel.
Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania specjalnego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Pełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu.
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Kontrolerzy przeprowadzili wizyty kontrolne w sześciu państwach członkowskich – w Niemczech, Hiszpanii, we
Francji, w Niderlandach, Polsce i Rumunii – które wspólnie odpowiadają za ponad połowę wartości dodanej
brutto europejskiego rolnictwa, a rolnicy w tych państwach otrzymują ponad 50% środków z budżetu UE
przeznaczonych na rolnictwo, przede wszystkim w postaci dopłat bezpośrednich.
Kontrolerzy zalecają, aby Komisja:
•

opracowała bardziej kompleksowe ramy służące do przekazywania informacji o dochodzie do dyspozycji
oraz porównywania dochodów rolników z dochodami w innych sektorach gospodarki;

•

nadal rozwijała główne narzędzia do pomiaru dochodów gospodarstw rolnych w celu lepszego rozwoju
ich potencjału;

•

zapewniła, aby analiza dochodów rolników opierała się na wskaźnikach uwzględniających aktualną
sytuację rolnictwa oraz na wystarczających i spójnych danych dotyczących wszystkich beneficjentów
WPR. Można to osiągnąć poprzez rozwijanie synergii pomiędzy istniejącymi danymi administracyjnymi
albo innych właściwych narzędzi statystycznych;

•

wzmocniła obecne mechanizmy zapewniania jakości w odniesieniu do statystyk dochodów gospodarstw
opracowanych przez państwa członkowskie.

Od początku kolejnego okresu programowania Komisja powinna:
•

określić odpowiednie cele operacyjne i scenariusze odniesienia, na podstawie których będzie można
określić efektywność działań w ramach WPR;

•

uzupełnić swoje obecne ramy wskaźników efektywności służące do przeprowadzania ocen o inne
przydatne dane dobrej jakości w celu pomiaru osiągniętych rezultatów;

•

oceniać skuteczność i wydajność działań mających na celu wspieranie dochodów rolników.

Informacje dla redaktorów
Główne narzędzia dostępne obecnie na poziomie UE do celów pomiaru dochodów rolników to rachunki ekonomiczne
dla rolnictwa (EAA) i sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN). EAA stanowią dla Komisji główne źródło
danych statystycznych do celów monitorowania dochodów rolników na poziomie makroekonomicznym. Ich potencjał
nie jest jednak jeszcze w pełni wykorzystywany ani nie zapewniają one wystarczających informacji o ważnych
czynnikach istotnych dla dochodów rolników i dla wartości gospodarczej rolnictwa jako całości. FADN zapewnia dane
o dochodach gospodarstw rolnych, lecz występują w nim niedociągnięcia: dostępne w nim informacje na temat
dochodów są niekompletne, nie obejmuje on też znacznej liczby odbiorców płatności unijnych.
Trybunał wykrył uchybienia w zakresie zarządzania przez Komisję i państwa członkowskie zarówno w odniesieniu do
EAA, jak i FADN, a także stwierdził, że procedury zapewniania jakości danych nie są jeszcze całkowicie skuteczne.
Ogranicza to zdolność Komisji do wykazania, w jakim stopniu osiągnięto cele działań UE mających wspierać dochody
rolników.
Sprawozdanie specjalne nr 1/2016 pt. „Czy system pomiaru efektywności stosowany przez Komisję w odniesieniu do
dochodów rolników jest dobrze skonstruowany i oparty na rzetelnych danych?” jest dostępne w 23 językach UE.
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