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Az Európai Számvevőszék megvizsgálja a mezőgazdasági 
termelők jövedelmének stabilizálását célzó kockázat- és 
válságkezelési eszközöket  
Az Európai Számvevőszék ellenőrzést végez a közös agrárpolitika (KAP) keretében alkalmazott 
kockázat- és válságkezelési eszközökre nézve. A számvevők megvizsgálják, hogy a jelenleg hatályos 
intézkedések eredményesen és hatékonyan kezelik-e a mezőgazdasági termelők olyan tényezők 
miatti bevételkiesését, mint például a szélsőséges időjárás, a fertőző betegségek vagy a politikai 
döntések (például az uniós behozatal Oroszország általi betiltása). 

Ellenőrzésünk egyrészt azokra a kockázatkezelési eszközökre irányul majd, amelyek célja, hogy a 
mezőgazdasági termelők kockázatainak egy részét harmadik felek (biztosítótársaságok, kölcsönös 
kockázatkezelési alapok) vállalják át, másrészt azokat a „rendkívüli intézkedéseket” vizsgálja meg, 
amelyek célja válsághelyzetben lévő (pl. piaci egyensúlyhiánnyal, állatbetegségekkel vagy a fogyasztói 
bizalom csökkenésével küzdő) mezőgazdasági termelők támogatása. 

„A termelés során keletkező veszteségek és az olyan politikai döntések, mint az orosz importtilalom, 
közvetlenül érintik a mezőgazdasági termelők jövedelmét – jelentette ki Samo Jereb, az ellenőrzésért 
felelős számvevőszéki tag. Az uniós költségvetési megszorítások és az új prioritások, valamint az egyre 
szélsőségesebb időjárás miatt megbízható és következetes kockázat- és válságkezelési keretrendszerre 
van szükség a mezőgazdaság területén”. 

Ellenőrzésünk kitér majd arra is, hogy az Európai Bizottság hogyan méri fel az igényeket a kockázatok 
és a válsághelyzetek kezeléséhez. Megvizsgáljuk, hogy a kockázat- és válságkezelési eszközök kellően 
integráltak-e, illetve hogy azok egymással és a tagállami intézkedésekkel is összhangban vannak-e. 
Elemezzük az uniós kockázatkezelési gyakorlatot, valamint a gyümölcs- és zöldségágazatban az orosz 
importtilalom következtében bevezetett rendkívüli intézkedéseket is. 

Az ellenőrök a tervek szerint több tagállamba is ellátogatnak majd és találkoznak a KAP irányító 
hatóságaival, a kifizető ügynökségekkel, valamint a fő érdekeltekkel, többek között 
biztosítótársaságokkal és kölcsönös kockázatkezelési alapokkal. Az ellenőrzési jelentés közzétételére 
várhatóan 2019 közepén kerül sor. 
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A szerkesztők figyelmébe 

A 2014–2020-as időszak vidékfejlesztési programozása keretében a biztosításra, kölcsönös 
kockázatkezelési alapokra és jövedelemstabilizálásra elkülönített közkiadások (tagállami és uniós 
társfinanszírozás) teljes összege 2500 millió euró. 

A 2015–2017-es időszakban a zöldség- és gyümölcságazatban 459 millió eurót fordítottak rendkívüli 
intézkedésekre az uniós költségvetésből. 

 


