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Európai Számvevőszék: A következő KAP-ra vonatkozó terveknek 
környezetbarátabbnak, szigorúan teljesítményalapúnak és 
elszámoltathatóbbnak kell lenniük 
Az Európai Számvevőszék által ma közzétett vélemény szerint a 2020 utáni közös agrárpolitikára vonatkozó 
reformjavaslat elmarad a környezetbarátabb és teljesítményalapúbb megközelítésre vonatkozó uniós 
ambícióktól. A számvevők számos problémára mutattak rá a javaslattal kapcsolatban, különösen az 
elszámoltathatóságra vonatkozóan. 

Amikor az Európai Bizottság közzétette a 2020 utáni új KAP-ra vonatkozó javaslatát, hangsúlyozta, hogy a 
környezetvédelmi és éghajlatváltozásra vonatkozó uniós célkitűzések prioritást fognak élvezni. A számvevők 
elismerik, hogy a javasolt reform tartalmaz eszközöket az említett célokra vonatkozóan, de ezeket nem 
határozták meg egyértelműen, és nem kísérik őket számszerűsített célértékek. Ezért nem egyértelmű, hogy 
miként lehetne értékelni vagy mérni a KAP környezetbarát jellegét. Ezenkívül a számvevők szerint nem reális a 
KAP uniós éghajlatváltozási célkitűzésekhez tett hozzájárulásáról készített bizottsági becslés. 

A számvevők megjegyzik, hogy a javasolt szakpolitikai lehetőségek közül számos nagyon hasonló a jelenlegi KAP 
rendelkezéseihez. A költségvetés legnagyobb részét továbbra is a mezőgazdasági termelőknek kiutalt, a 
tulajdonukban levő vagy általuk használt termőterületen alapuló közvetlen kifizetések tennék ki. A számvevők 
szerint azonban ez az eszköz nem alkalmas számos környezetvédelmi probléma kezelésére, és nem tekinthető a 
leghatékonyabb módnak a fenntartható jövedelem támogatására. 

A javaslat jelentős változásokat tartalmaz a szakpolitika megvalósítására vonatkozóan. A szabályszerűségről a 
teljesítményre helyezi át a hangsúlyt, amit a számvevők üdvözlendő változásnak tartanak, azonban úgy vélik, 
hogy a javaslat nem tartalmazza egy eredményes teljesítményalapú rendszer valamennyi szükséges összetevőjét. 
Az új KAP-ban több teljesítményösztönzőre és olyan célkitűzésekre lenne szükség, amelyek egyértelműen az 
outputokhoz, eredményekhez és hatásokhoz kapcsolódnak. 

Egy másik alapvető változás az uniós KAP-kifizetésekre való jogosultság újbóli meghatározása, de a javasolt 
modell korlátai miatt ez valószínűleg a bizonyossági keret gyengüléséhez fog vezetni. A számvevők rámutatnak, 
hogy így kevesebb és kevésbé eredményes vizsgálatra és ellenőrzésre kerülne sor. 
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„A teljesítményalapú értékelés felé történő elmozdulás nem teszi szükségtelenné a jogszerűség és a 
szabályszerűség ellenőrzését – jelentette ki João Figueiredo, a véleményért felelős számvevőszéki tag. – Attól 
tartunk, hogy a jogszabályi rendelkezés, amely előírja, hogy a kiadások csak nagyon kis részét kell az uniós 
szabályokkal összhangban teljesíteni, értelmetlenné teheti ezeket a szabályokat és veszélyeztetheti az uniós jog 
alkalmazását.” 

A Számvevők ezenkívül kiemelik a megbízható külső ellenőrzési rendszer hiányát is. A javaslat szerint a Bizottság 
nem kapna sem kontrollstatisztikákat a kifizető ügynökségektől, sem pedig az egyes mezőgazdasági termelőknek 
folyósított kifizetésekkel kapcsolatos bizonyosságot a tanúsító szervektől. A számvevők arra figyelmeztetnek, 
hogy ez gyengítené a Bizottság felé való elszámoltathatóságot, valamint – különösen a tanúsító szervek 
korlátozottabb szerepe miatt – megnehezítené az egységes ellenőrzési megközelítés alkalmazását. 

 

A szerkesztők figyelmébe 

Az Európai Számvevőszék pénzügyi hatással járó – új vagy felülvizsgált – jogszabályokra irányuló javaslatok 
véleményezésével is hozzájárul az uniós pénzgazdálkodás javításához. E véleményeket a jogalkotó hatóságok – 
az Európai Parlament és a Tanács – felhasználják munkájuk során. 

A 2020 utáni közös agrárpolitikára vonatkozó bizottsági rendeletjavaslatokról szóló 7/2018. sz. számvevőszéki vélemény 
jelenleg angol nyelven érhető el a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu); a többi nyelvi változatot szintén 
hamarosan közzétesszük. 

 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/ecadefault.aspx

